
عربية وعالميةاالحد  25  ابريل  2010   52

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

تكييف مركزي

66565295

طباخات  - وحدات 
ــــــــالت غــــــــ�ــــــــس
ــــــــــــات ــــــــــــاج ث

اأنـــــوار الأمـــــل

ت�سليح بكفالة

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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2 4 8 3 0 3 2 2

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

مبارك: حّررنا سيناء بالحرب والسالم ولم نستسلم للهزيمة
حذر في أول خطاب له بعد شفائه المقامرين على السلطة من وضع مستقبل مصر في مهب الريح 

رئيس وزراء تايلند يرفض عرض المعارضة للحوارالسودان: إعالن النتائج النهائية لالنتخابات اليوم
اخلرطومـ  أ.ش.أ: أعلن السفير 
صالح حليمة، مبعوث اجلامعة 
العربية إلى الســـودان ورئيس 
املراقبـــن للجامعة في  بعثـــة 
أنه من  االنتخابات السودانية، 
املنتظر أن تعلن النتائج النهائية 

لالنتخابات اليوم.
وقال ـ في تصريحات لوكالة 
أنباء الشرق األوسط امس ردا على 

ما تردد في العاصمة السودانية 
إمكانية وقـــوع مظاهرات،  من 
إن األوضاع في السودان حاليا 
يسودها الهدوء واالستقرار، معربا 
عن أمله في أن تسير األمور على 
هذا النحو، مشيرا إلى أن عملية 
التصويت واالقتراع وفرز النتائج 
متت في هدوء وسالسة وهو ما 
يدعو إلى االرتياح في ظل حالة 

أمنية مستقرة في أنحاء البالد.
وأشار الى أنه إذا كانت هناك 
بعض املشكالت واألخطاء فإنه 
يعتبرها غير مؤثرة على نتيجة 
االنتخابات وعلى مجمل العملية 

االنتخابية.
أنه  وأوضح السفير حليمة 
ســـيعود الى القاهـــرة الثالثاء 
املقبل وســـيقدم تقريرا لألمن 

العام للجامعة العربية الســـيد 
عمرو موسى حول نتائج مهمته 
في السودان، كما ستقدم بعثة 
مراقبة اجلامعة العربية تقريرا 
آخر للسيد عمرو موسى حول 
مجمل العمليـــة االنتخابية في 

السودان.
مـــن ناحية أخـــرى وإزاء ما 
الســـودانية  رددتـــه املعارضة 

حول حتريك الشارع السوداني، 
حذر السيد عبدالرحمن اخلضر 
حاكم والية اخلرطوم امس من 
أي عمليات إخالل بالنظام واألمن 
في اخلرطـــوم، مؤكدا أن قوات 
األمن والشرطة السودانية قادرة 
وجاهزة لتأمن العملية االنتخابية 
وحتى مرحلتهـــا األخيرة وهي 

إعالن النتائج النهائية.

القاهرةـ  كوناـ  أ.ش.أ: شهد الرئيس املصري 
حسني مبارك أمس احتفاال أقامه قطاع اجليش 
الثاني امليداني مبحافظة االسماعيلية في اطار 
احتفال مصر بالذكرى الـ28 لتحرير شبه جزيرة 
سيناء فيما يعتبر اســـتئنافا لنشاطه عقب 
العملية اجلراحية التي اجريت له في أملانيا 

قبل اسابيع.
ونقل التلفزيـــون املصري االحتفال الذي 
حضره العديد من الشـــخصيات املصرية في 
مقدمتها وزير الدفاع املشير حسن طنطاوي 
ورئيس االركان الفريق سامي عنان فضال عن 
رئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور ورئيس 

مجلس الشورى صفوت الشريف.
ووضع الرئيس مبارك اكاليل الزهور على 
النصب التذكاري لشهداء القوات املصرية وهو 
املـــكان الذي ميثل أول موطـــئ قدم للجندي 
املصري شرق قناة السويس بعد العبور في 

حرب السادس من أكتوبر عام 1973.
وفـــي أول كلمة له بعد تعافيـــه من آثار 
اجلراحة التي أجراها في أملانيا الشهر املاضي، 
أكد الرئيس مبارك أن مصر حررت ســـيناء 
باحلرب والسالم ولم تستسلم للهزمية وخاضت 
حرب استنزاف طويلة وحرب حترير بطولية 
ودفعـــت ـ عن طيب خاطر ـ من أرواح ودماء 
أبنائها، ومن مواردها وثرواتها من أجل استعادة 
األرض وإنهاء االحتالل واسترداد كرامة الوطن 

وعزته وكبريائه.
وقال »لقد عشت مع أبناء قواتنا املسلحة 
مرارة الهزمية وفرحة االنتصار، وكنت شاهدا 

عبر سنوات احلرب والسالم على عظمة هذا 
الشعب وقوة عزميته وصالبة أبنائه«.

وشـــدد على حـــرص مصر على الســـالم 
والتزامها به مادامت بادلتها إسرائيل حرصا 
بحرص والتزاما بالتزام، مشيرا الى أن مصر 
تبذل أقصى اجلهد من أجل سالم شامل يقيم 
الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف وينهي احتالل األراضي العربية في 

سورية ولبنان.
ومـــن ناحية أخرى، قـــال الرئيس مبارك 
إن مســـتقبل األوطان ال تصنعه الشـــعارات 
واملهاترات واملزايدة وأن مقدرات األمم والشعوب 
ال تتحقق بخطوات غير محســـوبة العواقب، 
مضيفـــا »نحن في مصر منضي في اإلصالح 
السياسي واعن لظروف مجتمعنا ومحذرين 

من انتكاسات تعود بنا إلى الوراء«.
 وأكد مجددا حرصه على نزاهة االنتخابات 
التشريعية والرئاسية القادمة وترحيبه بكل 
جهد وطني صادق يطـــرح الرؤى واحللول 
لقضايا ومشـــكالت املجتمع وال يقامر بأمنه 

واستقراره ومستقبله.
وحذر الرئيس املصري من وضع مستقبل 
مصر في »مهب الريح« نتيجة صراع »املقامرين« 
على السلطة قبل اشهر من االنتخابات البرملانية 

والرئاسية.
لكنه رحب بالتفاعـــل واحلراك املجتمعي 
طاملا التزم بأحكام الدستور والقانون وتوخي 
سالمة القصد ومصالح الوطن. ونقلت وكالة 
أنباء الشرق األوسط املصرية عن مبارك قوله 

»ال ينبغي أبدا أن يتحول هذا التفاعل واحلراك 
النشط إلى مواجهة أو تناحر أو صراع«.

وتابـــع »إن مســـتقبل األوطان ال تصنعه 
الشعارات واملهاترات واملزايدة ومقدرات األمم 
والشعوب ال تتحقق بخطوات غير محسوبة 
العواقب ونحن في مصر منضي في اإلصالح 
السياسي واعن لظروف مجتمعنا ومحذرين 

من انتكاسات تعود بنا إلى الوراء«.
واضاف »إنني ونحن مقبلون على االنتخابات 
التشريعية العام احلالي والرئاسية العام املقبل 
أعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه االنتخابات 
وأرحب بكل جهد وطني صادق يطرح الرؤى 
واحللول لقضايا ومشكالت مجتمعنا وال يقامر 

بأمنه واستقراره ومستقبله«.
مشـــيرا الى أن ما تشهده مصر اليوم من 
تفاعل نشـــط لقوى املجتمع هو ما بادر إليه 
منذ خمســـة أعوام مضت، وهو دليل حيوية 
املصرين وشـــاهد على مـــا يتمتعون به من 
مساحات غير مسبوقة حلرية الرأي والتعبير 

والصحافة.
يذكـــر ان الرئيس املصـــري التقى خالل 
االسبوع املاضي مبنتجع شرم الشيخ اربعة 
قادة عرب جاءوا لتهنئته عقب رحلة العالج 
وهم الرئيس اليمني علي عبداهلل صالح ورئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس 
الليبي معمـــر القذافي والعاهل األردني امللك 
عبداهلل الثانـــي فيما توقعت مصادر متابعة 
بأن يقوم الرئيس السوري بشار االسد بزيارة 

مماثلة خالل االيام املقبلة.

بانكوكـ  أ.ف.پ: رفض رئيس الوزراء التايلندي 
ابهيسيت فيجاجيفا امس عرض املتظاهرين املعارضن 
للحكومة الذين اعلنوا اســــتعدادهم للحوار شرط 

تنظيم انتخابات تشريعية في مهلة 30 يوما.
وقال ابهيسيت للصحافين »ال، انني ارفضه )هذا 
العرض(، النهم يستخدمون العنف والتخويف. ال 
اســــتطيع قبول ذلك«. واضاف »ان مهلة االنذار 30 
يوما ليست املشكلة. ان اي حل )للبرملان( يجب ان 
يكون خلير كل البالد وليس فقط للقمصان احلمر، 
وذلك يجب القيام به في الوقت املناسب«. وقال ايضا 

»ان تراجعهم يهدف فقط الستقطاب انتباه وسائل 
االعالم االجنبية«. ويأتي هذا الرفض في وقت تبدو 
فيه بوادر انفراج من كال الفريقن للخروج من االزمة 
السياســــية التي تغرق فيها اململكــــة منذ اكثر من 
شهر. وقد اتخذت االزمة التي تتخبط فيها اململكة 
التايلندية منحى عنيفا بشكل جذري منذ املواجهات 
التي وقعت في العاشر من ابريل وادت الى سقوط 
26 قتيال واكثر من 800 جريح، والهجمات بالقنابل 
اليدوية مســــاء اخلميس املاضي التي اسفرت عن 

قتيل ونحو 80 جريحا.

صورة مأخوذة عن التلفزيون املصري للرئيس محمد حسني مبارك متحدثا مبناسبة الذكرى الـ 28 لتحرير سيناء                 )أ.ف.پ(


