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ــل  ــســجــي ــت ال بـــــدء   *

الربيع  عطلة  ــات  ــرح ل

للعراق   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

لمشهد   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

البوسنه   / تركيا  رحات   *

مــالــيــزيــا/   / ــا  ــي ــورج ج

ــان/ ــج ــي اذرب  / ــس  ــاري ب

ــر/ دبــي   ــص ــا/ م ــي ــطــال اي

اآلن ــدك  ــع ــق م احـــجـــز 

*حــــجــــوزات تــذاكــر 

العالم  دول  لكل  وفنادق 

االنستغرام على  تابعونا 

 ȶ d a i r y t r a v e l

 ȵ 3 3 0 0 3 0 1 0

 ȵ 3 9 0 0 3 0 1 0

ــة ــاري ــم ــث ــت إس أرض 

ــص  ــي جــدحــف ــ تـــقـــع ف

عليها  متر،   172 مساحتها 

شقة،  12 لـ  بناء  رخصة 

ــك مــبــاشــرة ــال ــم مـــن ال
 

 ȵ 3 9 8 0 0 8 8 8

 ȵ 3 9 6 6 8 8 1 1

حملة الديري

ــج عــطــلــة الــربــيــع ــام ــرن ب

ــعــراق   ــات ال ــرح ســجــل ل

لمدة   1/20 الربيع  عطلة 

 1/26 و  دب   480 أسبوعين 

10أيام  و   380 أسبوع  لمدة 

الخليج طــيــران  دب   430

1/19 لمدة 16 يوم 280 دب و 

260 دب  يوم   14 لمدة   1/20

دب   230 يوم   12 لمدة   1/21

بالباص  دب   210 أيام   10 و 

الخدمات.  جميع  شاملة 

 1/21  –  1/19 العمرة  رحات 

– 1/23 – 1/26 – 2/2 أسبوع 

70 دب و 10 أيام 90 دب مع 

وجبتي الفطور و الغذاء بنظام 

البوفيه في مكة طباخ بحريني.

ــل  ــســجــي ــت ــال ســــــارع ب

ـــدودة  ــح الـــمـــقـــاعـــد مـ

 ȵ 1 7 6 4 6 5 8 8

 ȵ 3 6 8 1 1 3 9 9

 حملة المرتضى

للبيـع أرض سكنيـة فـي خليـج توبـلـي
تقع خلف مخبز المرزوق، شارع الخدمات

المساحة 421,7 متر مربع، المطلوب 23 دينار للقدم

39993932 - 33277337 - فاكس: 17793675
Future7366@gmail.com

مسـار المستقـبـل للعقـارات

رايت موتور 
للسيارات

جميع  ونستبدل  نشتري 

نقداً  ــارات  ــســي ال أنـــواع 

توجد  األسعار،  وبأفضل 

باألقساط. البيع  خدمة 

  2016 ــري    ــام ك تويوتا 

 2013 ــوروال    كـ تويوتا 

 2015 يـــارس    تويوتا 

2013 سكويا    تويوتا 

2012S350 مــرســيــدس 

2013 ــزس  ــك ل  ES350

2012  /570 لــكــزس 

يــــوكــــن           2012

 2012 اسكاليد   كادياك 

تركيب  في  متخصصون 

الجديدة   لألماكن  ــاث  األث

وسيارات  خاصة  بعناية 

مغلقة مع الضمان والتأمين، 

والستائر  السجاد  تركيب 

ورش  ستايت  وتركيب 

الحشــرية، المبيدات 

بتنظيف  ــوم  ــق ن كــمـــــا 

ولدينا  والمكاتب   المنازل 

المكيفات  تصليح  ورشــة 

ــرال  ــت ــســن ــة وال ــادي ــع ال

والغساالت والــثــاجــات 

على: االتصال  لاستفسار 

 ȵ 1 7 5 5 2 0 9 0 

 ȵ 1 7 5 5 5 1 6 4

الكامل لنقل وتركيب األثاث

أبو قوة،  تقع في اشبيلية - 

متر   375 األرض  مساحة 

ــة،  وزاوي شارعين  مربع، 

طابقين  بالكامل،  مؤثثة 

وملحق مع حديقة خارجية، 

المالك  من  فقط  للجادين 

للوساط. ــذراً  ع مباشرة، 

 ȵ 3 5 9 9 4 5 3 0

فيال للبيع

للبيع

2014CTS ــاك  ــاديـ كـ

2012 اودســـي     هوندا 

ــي      2012 ــت هــونــدا س

2012 ــورد       ــ اك هوندا 

2012 التيما      نيسان 

2012 ارمـــاده     نيسان 

2016 سنترا      نيسان 

2016 ــي      صــن نيسان 

2016 الينترا    هــونــداي 

2016 اكسنت    هونداي 

 2016 سوناتا     هونداي 

2016 توسان     هونداي 

 2014 هونداي سنتفي      

2014 فيليستر      هونداي 

  2016 كيا ريــــــو         

2016 بــكــانــتــو        كيا 

 ȵ Rightmotor

 ȵ 1 7 5 5 4 4 7 7

 ȵ 3 6 6 6 2 2 6 7

االسم التجاريرقم القيد

السيد جالل عباس شبر هاشم117405

السيد جالل عباس شبر هاشم217405

السيد جالل عباس شبر هاشم317405

كفتريا سنيه517405

التجاري  المحل  تحويل  بطلب  القصاب،  هاشم  شبر  سيد  عباس  سيد  المرحوم/  ورثة  تقدم 

قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى  هاشم،  شبر  عباس  جالل  السيد  السيد/  إلى  التالي 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

 CR2017 - 33222 إعــالن رقــم
تنـازل - عـن المحـل التجـاري

بناء على قرار السيد خليل إبراهيم مالك شركة شمس المزاهير للتنظيفات ش.ش.و 
والمسجلة كشركة الشخص الواحد بموجب السجل التجاري رقم 101593، فقد تقرر 
السيد خليل  السجل وتعيين  قيدها من  اختيارية وشطب  الشركة تصفية  تصفية 

إبراهيم محمد كمصفي قانوني للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن سلطة المديرين قد انتهت وفقاً لنص المادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
الشركة  المصفي جميع دائني  الشركات يدعو  قانون  335 من  المادة  وعماًل بنص 
إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ٣٠ يوماً من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

خليل إبراهيم محمد عبداهلل
رقم االتصال: 39852512
المنامة - مملكة البحرين

إعالن )216582( لسنة 2016م 
 حل وتصفية شركة بوابة عالي للتنظيفات ش.ش.و  

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
الشركاء  قرار  على  60879 وأستناداً  برقم  والمسجلة  ذ.م.م  بالزا  الهفوف  السادة/ 

المؤرخ في تاريخ 2017/02/21 بشأن تصفية الشركة تصفية أختيارية.
من   325 المادة  لنص  وفقاً  انتهت  قد  اإلدارة  أن سلطة مجلس  المصفي  يعلن  بهذا 
لعام   )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات  قانون 
دائني  جميع  المصفي  يدعو  الشركات  قانون  من   335 المادة  بنص  وعماًل   ،2001
الشركة إلى تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل ٣٠ يوماً من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:

السيدة/ محمد أحمد محمد جمعة فردان
رقم االتصال: 39556601 )973+(

المنامة - مملكة البحرين

إعالن )1111( لسنة 2017م 
 بشأن تصفية الهفوف بالزا ذ.م.م

أدناه بطلب تغيير اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
 أي   اعتراض   قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن  

 بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   فريدة أحمد شاه قل سالم شاه هاشمي

االسم   التجاري   الحالي :   وزيريستان للمقاوالت
االسم   التجاري   المطلوب :  وزيريستان البيع نظير رسم

األنشطة التجارية المطلوبة
البيع نظير رسم أو على أساس عقد

  CR2017-32116  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري
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