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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ���س��ن��وي��ة  وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 69018118 امل����رك����زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبت��ك���ار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

أحــــــواض
منذ1982

> توفير جميع املعدات وقطع غيارها.

> لدينا طاقم فني متخصص الصالح جميع األعطال.

عقود
صيانة سنوية

تبدأ من

د.ك250

تلفون : 56649967 - 50988262 - 24831971 - 24832561  

www.almeskpools.com

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

51661654 - 51099226PANELSTROY.KW

استغل سطح املنزل بدور إضافي معزول وخفيف
الوزن على يد أفضل املهندسني والفنيني املختصني

اإن�ستغرامملزيد من �ملعلومات �لت�صال على �لأرقام �لتالية

لدى شركتنا
جميع الحلول العملية
إلنشاء المبنى المطلوب:

> نقل داكت
> تكييف مركزي

> غرف خدمات وغيره

شركة بانل ستروي للمبـانـي الجاهـزة

العالنات��كم في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالنات��كم في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

إســـــأل عـــن عـــروض الصيـــف

90946521

احلزام األزرق للستاليت
ترگيب - صيانة

برمــجــــة
رسيفر مخفي

تركيب ومتديد قسائم

املطوع للعقارات
• مطلوب فيال

بجن������وب �ل�ص�����رة

• لالإيجار �صقة
بالفنيطي���س - �ل���دور �لأول

لال�صتف�صار/ 99712333

@almutawa_realestate

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي
65556079

ت: 96008146 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

وزيرة الهجرة: »مصر تستطيع بالتاء املربوطة«
تتويج ملجهودات سيدات مصر في الداخل واخلارج

وزير البترول: في الطريق إللغاء الدعم بالكامل

قطان ينفي زيارة امللك سلمان لتيران وصنافير
ورفع العلم السعودي عليهما

القاهرة ـ ناهد إمام

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني 
باخلارج السفيرة نبيلة مكرم أن مؤمتر »مصر 
تستطيع بالتاء املربوطة« يأتي تتويجا واحتفاال 

بسيدات مصر وما يقدمنه في الداخل واخلارج. 
وقالت السفيرة نبيلة مكرمـ  على هامش املؤمتر 
ـ »إن تكليفات الرئيس السيسي للوزراء، والتي 
ترجمها برنامج احلكومة، تؤكد ضرورة التواصل 

مع املصريني باخلارج وتلبية احتياجاتهم«.

القاهرة - وكاالت: أيدت محكمة جنايات القاهرة إعدام ٢٠ 
متهما من عناصر اإلخوان في قضية اقتحام قسم كرداسة.
وجاء النطق باحلكم امس بعد أن أحالت احملكمة أوراق 
املتهمني إلى املفتي في أبريل ألخذ الرأي الشرعي في احلكم 

بإعدامهم.
وقال رئيس احملكمة محمد شيرين فهمي مستهال النطق 

باحلكم: إن الرأي الشرعي جاء مؤيدا حلكم اإلعدام.
ونقــل قول دار اإلفتاء في رأيهــا الوارد إلى احملكمة: إن 

املتهمني »حاربوا اهلل تعالى ورسوله ژ«.
وقررت احملكمة خالل جلستها امس للنظر في محاكمة ١56 
إرهابيا في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور 
القســم ونائبه و١٢ ضابطا وشــرطيا عقب فض اعتصامي 

رابعة العدوية والنهضة، اإلعدام لـ ٢٠ متهما.
وقالــت مصــادر قضائية: إن احملكمــة عاقبت 8٠ متهما 
بالسجن املؤبد، ومدته ٢5 عاما، كما عاقبت ٣4 متهما بالسجن 
املشدد ١5 عاما لكل منهم وحدثا واحدا بالسجن عشر سنوات 

وبرأت ٢١ متهما.
وكانت محكمة النقض قد قضت في فبراير ٢٠١6 بإلغاء 
احلكــم الصادر مــن محكمة اجلنايات بإعدام ١49 شــخصا 
وسجن آخر ملدة ١٠ سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم 

من جديد.
وكشــفت التحقيقات ارتكاب املتهمني جلرائم »اإلرهاب 
والقتل العمد والشــروع فيه والتجمهر، وتخريب املنشآت 
العامة والســرقة وإحــراز املفرقعات واألســلحة والذخائر 
واألسلحة البيضاء، ومتكني احملبوسني مبركز شرطة كرداسة 
مــن الهــرب«، كما أن املتهمني »متكنوا من تدبير األســلحة 
النارية والقذائف من طراز »آر بي جي« وزجاجات املولوتوف، 
واألسلحة البيضاء والعصي، وتوجهوا ناحية مركز شرطة 
كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية جتاه السيارة املدرعة 
اخلاصة بتأمني املركز والســور اخلارجي له، فقتلوا اثنني 
من أفراد احلراسة، ثم قاموا بالتعدي على القوات، وتناوبوا 
باالعتداء بالضرب على ضباط املركز وقتلوا املأمور ونائبه 
و١٢ ضابطا وشــرطيا، واســتمر بعض املتهمني في إطالق 

النيران من أسلحتهم النارية على جثامني الضباط«.
وذكرت التحقيقات أن املتهمني قاموا »بالتعدي على نائب 
مأمور مركز شــرطة كرداسة بالضرب، وقطع شرايني يده 
وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا 

بها شوارع كرداسة، ثم ألقوا باجلثمان في الطرقات«.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قال م.طــارق املال وزيــر البتــرول والثروة 
املعدنية: إن متوسط زيادة أسعار وسائل النقل 
العامة لم تزد سوى ما بني ١٠% و٢٠% في املسافات 
الطويلة. وقال وزير البترول في تصريحات له: 

انه مت تطبيق العديد من االحصائيات قبل زيادة 
أســعار احملروقــات بالتعاون مــع اجلهاز العام 
للتعبئة واالحصاء، للتعرف على حجم املوجة 
التضخمية التي سيواجها املجتمع نتيجة الرتفاع 
أسعار احملروقات.  مضيفا أن الدولة في الطريق 

الى الغاء الدعم بالكامل.

القاهرة - أ.ش.أ: نفى ســفير خادم احلرمني 
الشــريفني بالقاهرة مندوب اململكــة الدائم لدى 
اجلامعة العربية عميد السلك الديبلوماسي أحمد 
عبدالعزيز قطان امس صحة األنباء التي تزعم أن 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
سوف يغادر جدة على ساحل البحر األحمر متوجها 
إلى مدينة تبوك في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 
١٢ يوما يضع خاللها حجر األساس جلسر امللك 
سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي تيران 
وصنافير. وقال السفير قطان - في بيان: »إن ما 
تداولته بعض الصحف واملواقع االلكترونية نقال 

عن وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( من تصريحات 
بعض املصادر التي تزعم أن خادم احلرمني سوف 
يغادر جدة متوجها إلــى مدينة تبوك في زيارة 
تفقدية للمنطقة يضع خاللها حجر األساس جلسر 
امللك سلمان ويرفع العلم السعودي على جزيرتي 
تيران وصنافير، عار عن الصحة«. وأهاب السفير 
السعودي بكافة وسائل اإلعالم الى توخي الدقة 
واحلــذر عند تناقل مثل تلــك املزاعم والتواصل 
مع القســم اإلعالمي بالســفارة للتأكد قبل نشر 
هذه األخبار وذلك حفاظا على مصداقية وسائل 

اإلعالم أمام الرأي العام.

المؤبد لـ 80 آخرين والسجن المشدد 15 عاماً لـ 34 وبراءة 21

تأييد حكم اإلعدام لـ 20 متهماً في قضية اقتحام قسم كرداسة

السيسي لوفد الكونغرس:
ال بد من موقف حازم ضد رعاة اإلرهاب

القاهرة خديجة حمودة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي املجتمع 
الدولي إلــى ضرورة اتخاذ موقف حازم 
ضد الدول التي متول اجلماعات اإلرهابية 
ومتدها بالسالح واملقاتلني وتوفر الغطاء 
السياسي واإلعالمي لها، فضال عن التعامل 
مع جميع اجلماعات اإلرهابية مبعيار واحد.

وأكد السيسي، خالل استقباله أمس وفدا 
من الكونغرس األميركي برئاسة السيناتور 
اجلمهوري روجر ويكر رئيس جلنة األمن 
والتعاون في أوروبا، وعضوية عدد من 

نواب الكونغــرس األعضاء في احلزبني 
اجلمهوري والدميقراطي بحضور سامح 
شكري وزير اخلارجية، أهمية تبني املجتمع 
الدولي الستراتيجية فعالة ملكافحة اإلرهاب. 
وصرح السفير عالء يوسف املتحدث 
الرسمي باسم رئاســة اجلمهورية بأن 
اللقاء شهد أيضا تباحثا حول املستجدات 
على الصعيد اإلقليمي وسبل التعامل مع 
األزمات القائمة باملنطقة، والســيما في 
ليبيا وســورية، خاصة في ضوء امتداد 
تداعياتها والتهديــدات الناجتة عنها إلى 

أوروبا واملناطق األخرى.

جانب من افتتاح الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي بطولة العالم للشباب لكرة السلة امس االول


