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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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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)

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

مطـلـوب ڤـيـال للبـيـع
يف الأنـدل�س اأو القيـروان

والدفع كا�ش على وجه ال�سرعة

97929191

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

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�شي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�ش

99070808

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

أكدت احتجازها 1500 متسلل ووضعت 3 شروط لتثبيت الهدنة

الرياض أعلنت انتصارها:  الحوثيون ُدحروا بالقوة ولم ينسحبوا 
الدول الكبرى تلتزم بدعم صنعاء ضد »القاعدة«

السعودية تستضيف مؤتمر مانحين لليمن آخر فبراير 
عواصم ـ وكاالت: مبوازاة االجتماع الدولي 
اخلاص باليمن الذي اســـتضافته لندن أمس، 
نقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤولني 
أميركيني رفيعي املستوى ان فرقا من اجليش 
األميركي ووكاالت استخبارات أميركية تضطلع 
بشـــكل كبير في عمليات ســـرية مشتركة مع 

اجليش اليمني.
ونقلت الصحيفة األميركية عن املسؤولني 
قولهم ان العمليات وافق عليها الرئيس باراك 
أوباما وبدأت قبل ســـتة أسابيع وشارك فيها 
العشـــرات من العناصـــر األميركية من قيادة 
العمليات اخلاصة املشتركة التي تقوم مهمتها 
الرئيسية على مالحقة وقتل اإلرهابيني املشتبه 
بهم. وأوضح املسؤولون ان العناصر األميركيني ال 
يشاركون في الهجمات بل يساعدون في التخطيط 
التكتيكات وتوفير األسلحة  للمهمات ووضع 
والذخائر. وكجزء من العمليات صادق أوباما 
في 24 ديسمبر املاضي على قصف مجمع حيث 
كان يعتقد ان الشيخ أنور العقلي الذي يحمل 
اجلنسية األميركية كان يشارك في اجتماع مع 
قادة محليني في »القاعدة«. من جهتها التزمت 
القوى الكبرى التي اجتمعت امس في لندن بدعم 
اليمن في حربه ضد القاعدة، وأقرت الدول في 
بيان وزعت مسودته على هامش اجتماعها أمس 
باحلاجة الى التعامل مع التحديات املتنامية في 

اليمن واال هدد ذلك االستقرار االقليمي. 
واتفق املشـــاركون في اجتماع لندن حول 
اليمن امس على عقـــد مؤمتر دولي للمانحني 
للمســـاعدة على إجراء اإلصـــالح االجتماعي 
واالقتصادي باليمن، وذلـــك في نهاية فبراير 

املقبل بالسعودية.
ويعقد املؤمتر فـــي الرياض يومي 22 و23 
من فبراير، بناء على دعوة من مجلس التعاون 
اخلليجي، الذي جرى متثيل دوله األعضاء في 

محادثات لندن.
وذكر بيان أن اجتمـــاع الرياض يهدف إلى 
»املشاركة في حتليل حول العقبات التي تقف 

أمام املساعدة الفعالة في اليمن«، مما يقود إلى 
إقامة »حوار مشترك« مع احلكومة اليمنية يركز 

على اإلصالحات التي حتظى باألولوية.
 وشـــارك في اجتماع امـــس دول مجموعة 
الثمانـــي وجيران اليمن فـــي مجلس التعاون 
اخلليجي باالضافة الى مصر واالردن وتركيا، 
كما شـــارك في االجتماع الذي استمر ساعتني 
كل من االحتاد االوروبي واالمم املتحدة والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي ومثلت هيالري 
كلينتون الواليات املتحدة.  وقال ايفان لويس 
وزير الدولة بوزارة اخلارجية البريطانية في 
تسجيل ڤيديو بث على موقع حكومي »اليمن 
ليس دولة فاشـــلة لكنه دولة هشة بدرجة ال 
تصدق.نود ان نصل الى هناك مبكرا لنعرض 
املســـاعدة ونحول دون ان يصبح اليمن دولة 
فاشـــلة«.  من جانبه اعتـــرف اليمن باحلاجة 
امللحة لالصالح االقتصادي والسياســـي وقال 
انه ســـيواصل احملادثات مع صنـــدوق النقد 
الدولي في اطار برنامجه االصالحي، وقال وزير 
اخلارجية اليمني أبو بكر القربي لـ »رويترز« 
قبل االجتماع إن بالده تواجه خطر أن تصير 
دولة فاشلة ما لم تساعدها القوى الغربية في 
تطوير اقتصادها بحيث يجد الشبان بدائل عن 
نهج التشدد وقبل ذلك، اكد القربي ان حكومته 
تنتظر من املجتمع الدولي التزاما بدعمها ماديا 
وامنيا لكافحة التشدد، وبدعمها سياسيا عبر 

التأكيد على وحدة البالد واستقرارها. 
من جهـــة أخرى، دعا نائب الرئيس اليمني 
السابق علي سالم البيض املشاركني في االجتماع 
إلى دعم »حق تقرير املصير« لليمنيني اجلنوبيني، 
متهما صنعاء برعاية االرهاب وباستخدام الدعم 
الدولي لها من اجل سحق احلركة االحتجاجية 

في اجلنوب.
 واستنكر البيض، الذي يعد من ابرز قياديي 
»احلـــراك اجلنوبي« املطالـــب باالنفصال عن 
الشـــمال، عدم دعوة اي من ممثلي احلراك الى 

االجتماع الذي استضافته لندن.

)رويترز( جنود سعوديون عند نقطة مراقبة على اخلطوط األمامية للجبهة في منطقة اخلوبة امس 

عواصمـ  وكاالت: ردا على إعالن 
عبد امللك احلوثي زعيم املتمردين 
اليمنيني انســــحاب مسلحيه من 
االراضي الســــعودية، أكد مساعد 
وزير الدفاع السعودي االمير خالد 
بن سلطان أمس ان احلوثيني »لم 
ينسحبوا من اراضي اململكة« طوعا 

بل »دحروا عنها بالقوة«.
 واذ أعلــــن، وقــــف القتال مع 
املتمردين الذين تسللوا إلى أراضي 
اململكة، أكد مساعد وزير الدفاع في 
مؤمتر صحافــــي من جازان امس 
أن بــــالده لن حتاور أي طرف في 
اليمنية،  اليمن ســــوى احلكومة 
مؤكدا أن قــــوات اململكة العربية 
السعودية حققت انتصارا واضحا 
على »العدو« عند احلدود اجلنوبية. 
وأنه لم يعد يوجد متمردون على 

االراضي السعودية.
وأوضح أن بالده لن تثبت الهدنة 
ما لم يبد املتمردون حسن النية 
ويسحبوا القناصة ويطلقوا سراح 
األســــرى الستة. ودعا إلى توخي 
احلذر في التعامل مع احلوثيني، 
وقال إنهم نقضوا اتفاقاتهم السابقة 
مع احلكومة اليمنية وخاضوا معها 
خمس حروب. وشدد األمير خالد 
النهائي  على ضرورة االنسحاب 
للحوثيــــني وإعــــادة املفقوديــــن 
السعوديني وانتشار القوات اليمنية 

على احلدود مع اململكة.
وأضاف مســــاعد وزير الدفاع 
والطيران الســــعودي في مؤمتر 
صحافي حضره حشد من وسائل 
اإلعالم العربية واألجنبية أن بالده 
حتتجز 1500 متسلل حوثي، مؤكدا 
أنهم ســــيعودون إلى بالدهم بعد 
انتهاء األزمة. واكد ان عمليات إخراج 
املتسللني من السعودية لم يتدخل 
فيها أحد غير الســــعوديني 100 % 
مشددا على أن بالده حتترم القبائل 
وتكرمهــــم وتعزهــــم ألنها قبائل 

مشتركة بني اململكة واليمن.

وحدات القوات املسلحة في محور 
»املالحيظ« طاردت الفلول املتقهقرة 
من عناصر اإلرهــــاب والتخريب 
ووجهت ضربات موجعة ألوكارهم 
فــــي »وادي املالحيــــظ« و»جبال 
غافرة« و»ســــر املــــوز« وحققت 
إصابات مؤكدة في صفوف العناصر 
اإلرهابية، كمــــا أحبطت وحدات 
أخرى محاوالت تسلل للعناصر 
اإلرهابية إلــــى وادي »اجلرائب« 
و»التبة احلمراء« وكبدتهم خسائر 

كبيرة.

عدد مــــن األوكار في »بني معاذ« 
و»العنــــد« ووقعــــت اصابات في 

صفوف العناصر اإلرهابية.
وأضافت املصادر أن »وحدات 
عسكرية وأمنية وجهت ضربة قوية 
للحوثيني دمــــرت خاللها مخازن 
لألسلحة والعديد من العتاد واآلليات 
التابعة لهم قرب املشتل الزراعي 
ودوت االنفجارات وتصاعدت ألسنة 
اللهب في موقع القصف واستمرت 

لعدة ساعات«.
وأشــــارت املصــــادر إلــــى أن 

»صعدة« متكنت من تطهير جبل 
»القيس« من »العناصر اإلرهابية 
احلوثيــــة« بعد تدميــــر أوكارهم 
وطردهم منهــــا موضحة أنه عثر 
على كمية من األسلحة واملتفجرات 
التي خلفتها تلك العناصر وراءها 

وولت هاربة.
وقالت املصادر، في تصريح، إنه 
مت خالل الساعات املاضية تدمير 
سيارة أثناء محاولتها إخالء جثث 
العناصر  مــــن  القتلى واجلرحى 
اإلرهابية احلوثية، كما مت تدمير 

وردا على سؤال حول توسط 
السعودية النهاء احلرب بني اليمن 
واحلوثيني، في املستقبل أجاب أنهم 

»لن يتوسطوا ألي متمرد«.
و جال األمير خالد بن سلطان 
متفقدا عددا من املواقع العسكرية 
بجبــــل الدود فــــي منطقة جازان 
والتي تعد آخر املواقع على احلدود 

اليمنية ـ السعودية.
على الطرف املقابل من احلدود 
أعلنت مصادر عسكرية مينية أن 
القوات املسلحة واألمن في محور 


