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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

> 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.

24814934 - 24921461 - 99554383

اإع���الن
تقدم

جا�سم حممد ر�سا عبداهلل
بطلب �إىل �إد�رة �ل�صركات بوز�رة �لتجارة: 

ذ�ت  �صركة  �إىل  �لو�حد  �ل�صخ�س  �صركة  من  لل�صركة  �لقانوين  �لكيان  تعديل   -

م�صوؤولية حمدودة ودخول �صركاء جدد.

- يرجى ممن له �عرت��س �أن يتقدم لالإد�رة �ملذكورة خالل 30 يومًا من 

تاريخ ن���ص��ر �لإع��الن باعت��ر��س خط��ي مرف��ق��ًا ب��ه �صن��د �ملديون��ي���ة و�إل 

فل��ن ي��وؤخ���ذ بعني �لعتبار.

رئيس الوزراء: نتائج اإلصالح االقتصادي 
تؤتي ثمارها خالل عامني إلى 3 أعوام

الدوالر يهبط دون 18 جنيهًا
بجميع البنوك ألول مرة منذ 4 أشهر

القاهرة - هالة عمران

استعرضت اللجنة الوزارية االقتصادية خالل اجتماعها 
امس برئاسة م.شريف اســماعيل رئيس مجلس الوزراء 
وحضور محافظ البنك املركزي، ووزراء االتصاالت واالستثمار 
وقطاع األعمال العام والري والتنمية احمللية ونائبي وزيري 
املالية والتخطيــط، أبرز مالمح املوقف االقتصادي الراهن 
في ضوء إجراءات اإلصالح االقتصادي التي يتم اتخاذها، 
واخلطوات التي تسعى احلكومة الى تنفيذها الحراز األهداف 

املرجوة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية اطار الشــفافية الذي 

تنتهجه احلكومة في وضع الرأي العام شريكا رئيسيا وذلك 
من خالله الوقوف على محــددات الوضع الراهن ومعرفة 
العوامل التي تدفع التخاذ القــرارات املهمة، الفتا الى ذلك 
ينبع مــن إدارك احلكومة لضــرورة أن يعي املواطن أين 
يقف وطنه على طريق اإلصالح، وما األهداف املرجوة التي 
تسعى احلكومة الى حتقيقها مستقبال، وما السبيل الحراز 

تلك األهداف؟
وأوضح رئيس الوزراء أن اخلطــوات الواثقة لبرنامج 
اإلصالح االقتصادي ستؤتي ثمارها خالل املرحلة املقبلة ما 
بني عامني الى ثالثة أعوام، مبا ينعكس ايجابا على حتســن 
املؤشرات االقتصادية وخاصة انخفاض نسبة عجز املوازنة.

القاهرة ـ ناهد إمام

هبط ســعر صرف الــدوالر األميركي أمام 
اجلنيه املصري دون مستوى ١8 جنيها بجميع 
البنوك العاملة في السوق املصرية ألول مرة 
منذ ٤ أشــهر بدعــم من زيــادة املعروض من 
العملة األميركية وتزايــد الرغبة في التنازل 

عن الدوالر من قبل األفراد.
وقال مصرفيون بحسب وكالة أنباء الشرق 
األوســط امس: إن املعروض من الدوالر لدى 
البنــوك فــي تزايد وهناك بعــض البنوك بها 
نقص في السيولة احمللية باجلنيه لتواجه به 
طلبات التنــازل عن الدوالر فضال عن تراجع 
الطلــب عليه مــن قبل عمالئهــا حيث حققت 
البنوك وألول مرة منذ سنوات بعيدة فائضا 
جتــاوز 8 مليارات دوالر كما جنحت في جمع 
أكثر من ٢٠ مليار دوالر حصيلة تنازالت األفراد 

وحتويالت املصريني العاملني باخلارج.

وسجل سعر بيع الدوالر خالل التعامالت 
الصباحية امس مستويات أقل من ١8 جنيها ألول 
مرة منذ ١5 مارس ٢٠١٧ في ٢٢ بنكا بالســوق 
فيما هبط سعره في البنك األهلي املصري إلى 
١٧.86 جنيها للشراء و١٧.96 جنيها للبيع كما 
سجل بكل من البنك العربي والتجاري الدولي 
واألهلي الكويتي ١٧.9٠ جنيها للشراء و١8 جنيها 
للبيع. وذكر تقرير صادر عن بنك ســتاندرد 
العاملي صــدر أمس أن اجلنيــه املصري بات 
أقــوى بكثير في الفترة احلالية، ومن املرجح 
أن يرتفع سعره مقابل الدوالر إلى مستوى ١6 

جنيها قبل نهاية العام احلالي.
وقــال اخلبيــر املصرفي محمــد فتحي: إن 
الفترة املقبلة ستشــهد مزيدا من التراجعات 
للدوالر األميركي بالسوق املصرية، الفتا إلى 
أن اجلنيه يتداول بأقل من قيمته بنسبة تصل 
إلى أكثر من ٢5% حيث يتراوح سعره العادل 
بني ١3 و١٤ جنيها وذلك وفقا للتقارير الدولية.

رئيس وزراء املجر: محاربة مصر لإلرهاب تؤمن استقرار أوروبا
خديجة حمودة ووكاالت

الرئيــس املصــري  أكــد 
أن  السيســي  عبدالفتــاح 
القيادة في مصر ليســت هي 
فقــط التي حتــارب اإلرهاب 
وإمنا الشــعب كلــه يقف في 
مواجهة هذه الظاهرة، مجددا 
دعوة مصر بضرورة التعامل 
مع اجلهات والدول املساندة 
لإلرهــاب لوقــف هــذا الدعم  
وقال الرئيس السيســي، في 
مؤمتر صحافي مشترك عقده 
ورئيس وزراء املجر فيكتور 
أوربان، في ختام مباحثاتهما 
امس ببودابست إن املصريني 
لهم حقوق.. وإننا ال منيز بني 
املصريــني وبعضهم البعض 
على أساس ديني، مشددا على 
أن توفير احلماية واألمن حق 

لكل املصريني.
مــن جانبه، حيــا رئيس 
وزراء املجــر جهــود الرئيس 
السيســي لبناء إستراتيجية 
وطنيــة مســتقلة، مؤكدا أن 
مصلحــة املجر في اســتقرار 
مصر ليس فقط عسكريا وأمنيا 
ولكن أيضــا اقتصاديا، ودعا 
أوروبا إلى املساهمة في تأمني 
اســتقرار االقتصاد املصري. 
وأعــرب رئيــس وزراء املجر 
عن احترام بالده جلهود مصر 
ومحاربتها اإلرهاب وأضاف: 
ميكن أن تثقوا بنا دائما ونعرف 
أن صراع مصر مع اإلرهاب هو 
شرط أساسي لتأمني االستقرار 
في أوروبا، ومصر تدافع بذلك 
عــن املجــر وأوروبا بشــكل 
عام ومــن مصلحتنا أن يكلل 
صراعكم مع اإلرهاب بالنجاح.

)أ.ف.پ( الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع فيكتور أوربان في بودابست امس  

وزير البيئة لـ »األنباء«: ال وجود لقناديل البحر 
السامة الزرقاء على الشواطئ املصرية

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

 نفى وزير البيئة خالد فهمى لـ »األنباء« نهائيا 
أي صحة ملا مت تداوله من غلق بعض الشواطئ 
املصرية نتيجة ظهور أحد أنواع القناديل السامة 
الزرقاء، املعروفة باســم البارجــة البرتغالية، 
مضيفا ان املسوح امليدانية قد أكدت عدم ظهور 
أي تواجد لهذا النوع بالشواطئ املصرية. وأكدت 
الوزارة أن األنواع التي مت رصدها غير ســامة 

وال تشكل خطرا على حياة اإلنسان.

من ناحية أخرى، جتري وزارة البيئة من 
خالل فريــق العمل امليدانــي بتحليل قناديل 
البحر التي جتتاح شواطئ الساحل الشمالي 
على شاطئ البحر املتوسط ودراستها معمليا 

وحتليلها ومعرفة البصمة الوراثية لها.
وقالــت وزارة البيئــة إن النتائج املبدئية 
أكدت أن األعداد التي مت تسجيلها في املسوحات 
البيئية على الشواطئ من بورسعيد إلى مرسى 
مطروح متقاربة مع ما مت تسجيله في الدول 

املجاورة.


