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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 
2013 ــزس  ــك ل  ES350
2012  /570 لــكــزس 
يــــوكــــن           2012

 2012 اسكاليد   كاديالك 
2014CTS ــالك  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

تركيب  في  متخصصون 
الجديدة   لألماكن  ــاث  األث
وسيارات  خاصة  بعناية 
مغلقة مع الضمان والتأمين، 
والستائر  السجاد  تركيب 
ورش  ستاليت  وتركيب 
الحشــرية، المبيدات 

بتنظيف  ــوم  ــق ن كــمـــــا 
ولدينا  والمكاتب   المنازل 
المكيفات  تصليح  ورشــة 
ــرال  ــت ــســن ــة وال ــادي ــع ال
والغساالت والــثــالجــات 
على: االتصال  لالستفسار 

 ȵ 1 7 5 5 2 0 9 0 
 ȵ 1 7 5 5 5 1 6 4

الكامل لنقل وتركيب األثاث

للعمرة   أسبوعية  رحالت   *
لمدة  خميس  كل  الرجبية  
يوم  وكل  دينار   30 أيام   3
أربعاء 4 أيام 35 مع وجبتي 
مكة  في  ــغــذاء  وال الفطور 
البحريني  البوفيه  بنظام 
الشعبانية  الرجبية  العمرة 
4/22 لمدة 10 أيام 90 دينار 
و4/25 لمدة أسبوع 70 دينار 
و4/26 لمدة 5 أيام 45 دينار 
والغذاء  الفطور  وجبتي  مع 
بحريني  بوفيه  مكة  فــي 
األكبر للحج  التسجيل  *بدء 

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

حملة الديري

ــل  ــي ــج ــس ــت ال بـــــدأ   *
 2017 صــيــف  ــالت  ــرح ل
تايلند/  صــاللــة/  ــا/  أوربـ
نيوزيلندا/ امريكا/  ماليزيا/ 

ــة/   ــوســن ــب تـــركـــيـــا/  ال
اذربيجان/ كيرال/ بريطانيا/ 
العراق إيـــران/  الكويت/ 

* رحالت يومية للعراق المدة 
دينار  270 الطلب  حسب 

لمشهد  يومية  رحــالت   *
الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 
رحــالت  ديـــنـــار*   159
 35 للكويت  خميس  كــل 
الى  يومية  رحالت  دينار* 
شانغريال دبي/  البوسنة/ 

ــر  ــذاك ت حـــجـــوزات   *
العالم دول  لكل  وفنادق 

ــالت  ــ ــم رحـ ــيـ ــظـ ــنـ *تـ
العسل شهر   – سياحية 

 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

لإليجـار مكتـب إداري فـي محطة 
بتـرول المالكيـة )بترومـارت( دوار 
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يعلن مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنه قد 

تقدم إليه الشركاء في شركة القوة للشحن ذ.م.م )شركة ذات مسئولية محدودة( 

المسجلة بموجب القيد رقم 70004 يطلبون تحويل الشكل القانوني إلى شركة 

الشخص الواحد برأسمال وقدره 20,000 دينار بحريني.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين 

أقصاها خمسة  مدة  لالعتراض خالل  والمبررة  المؤيدة  بالمستندات  مشفوعاً 

عشر يوم عمل من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن رقم )9914( لسنة 2016
 بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد  

إليها  تقدم  قد  أنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة أصحاب شركة حافظ علي محمد المستشارين القانونيين بالنيابة عن 
بموجب  محدودة  ذات مسئولية  والمسجلة كشركة  ذ.م.م  مارين  بورت  شركة 
القيد رقم 87204-1 طالبين تحويل الشكل القانوني للشركة إلى شركة الشخص 
20,000 )عشرون ألف دينار(، وذلك بعد تنازل السيد  الواحد برأسمال وقدره 
جابر عبداهلل جابر محمد عن كامل حصصه  في الشركة إلى شريكه السيد نواف 

خالد يوسف المرزوق.
المذكورة خالل مدة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  فعلى كل من 

أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن رقم )59657( لسنة 2017
 بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد   


