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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(

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

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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

للبيع مطعم
موقع ممتاز - �سارع رئي�سي

الفحاحيل - اإيجار 1000 د.ك

ي�سلح ) �سيدلية - حلويات - فطاير(

�ســوم 20 األف - بيــع 25 األف

23733338
55038344

با�ســـــــــــــــم/ 

ه�شام خليفة عثمان حممد عثمان

رقم اجلواز / 1431682

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

امل�سرية اأو الت�سال على رقم

99588976

مفقود جواز �سفر م�سري

ال�سـامليــة - موقع ممتاز - مدخل �سهل - ي�سلح خمزن

الإيجار 370 دينار

للمراجعة تلفون :  65040794 - 55417879

لالإيـجــــار �ســـرداب

أنقرة تضع 3 شروط لعدم قطع العالقات مع تل أبيب.. وتدرس مالحقة نتنياهو وباراك وأشكينازي قضائيًا

إسرائيل تخطف »راشيل كوري«.. وأردوغان يعتزم التوجه شخصيًا إلى غزة 
عواصمـ  وكاالت: على مرأى ومسمع 
من جميع دول العالم جددت اسرائيل 
امــــس عربدتها وحتديهــــا لكل النظم 
واملواثيق الدولية، واستولى قراصنة 
بحريتها اإلســــرائيلية على ســــفينة 
املساعدات االيرلندية »راشيل كوري« 
التي كانت في طريقها لكسر احلصار 
علــــى قطاع غزة، بعد أن حالت اعمال 
تخريب االستخبارات االسرائيلية دون 
انضمامها الى اسطول احلرية االسبوع 

املاضي.
وعلــــى غرار مــــن ســــبقهم على 
منت اســــطول احلرية، رفض نشطاء 
ايرلنديون ومن جنسيات أخرى على 
منت »كوري« الرضــــوخ ألوامر قوات 
االحتالل بتحويل مسار السفينة إلى 
ميناء أشدود اإلسرائيلي، فما كان من 
كوماندوز االحتالل اال ان استولى على 
السفينة وســــط صيحات االستهجان 
واالســــتنكار من النشــــطاء على منت 
السفينة والبالغ عددهم 15 ناشطا. حيث 
أكدت متحدثة باسم اجليش اإلسرائيلي 
»اعتلت )القوات( الســــفينة ولم تكن 

هناك مقاومة من الطاقم والركاب«.
 من جهته اعتبر املتحدث باســــم 
احلكومة اإلسرائيلية مارك ريغيف أن 
دافع النشطاء سياسي وليس إنسانيا 
وإنهــــم رفضوا مقترحا إســــرائيليا ـ 
ايرلنديا مشتركا حلل املواجهة بشأن 

السفينة التجارية اململوكة اليرلندا.
 مبوازاة االعتداء االسرائيلي اجلديد 
على سفن املساعدات االنسانية، تواصل 
غضــــب تركيا إزاء مقتل تســــعة من 
مواطنيها في االعتداء على الســــفينة 
»مرمرة«. وفيما نقلت تقارير اعالمية 
لبنانية عن مصادر تركية أن رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، 
يدرس املشاركة شــــخصيا في قافلة 
املساعدة املقبلة املتجهة الى غزة، بلغت 
انتقادات اردوغان للكيان االسرائيلي 
ذروتها أمس األول حيث اتهم اسرائيل 

بانتهاك وصايا العهد القدمي.
وقال »أنا أحتــــدث إليهم بلغتهم. 

الوصية السادســــة تقول )ال تقتل(. 
أال تفهمون؟«، »وأضاف أردوغان في 
كلمة تلفزيونية ألنصار حزب العدالة 
والتنمية احلاكم »سأقول مجددا. أقول 
باإلجنليزية )ال تقتل(. هل مازلتم ال 
تفهمون؟ ســــأقول لكم بلغتكم. أقول 

بالعبرية )ال تقتل(«.
 وفي ما اعتبر تصعيدا ال سابق له 
للهجة التركية في عملية لي األذرع مع 
اردوغان أن »مصير  إسرائيل، اعتبر 
القدس مرتبط مبصير اسطنبول، وأن 
مصير غزة مرتبــــط مبصير أنقرة«،   
أما على صعيد العالقة الديبلوماسية 
املتدهورة بني أنقــــرة وتل أبيب على 
أكد  خلفية »املجزرة االســــرائيلية«، 
السفير التركي في واشنطن نامق تان أن 
التوتر الراهن في العالقات بني البلدين 
ميكن أن يزول إذا نفذت اسرائيل ثالثة 

مطالب تركية.
ونقلت شبكة »إن تي في« اإلخبارية 
التركية، عن تان الذي كان ســــفيرا في 
إسرائيل قبل أن يعني مؤخرا سفيرا في 
الواليات املتحدة، أن املطالب التركية، 
والتي متثل شــــروطا لعــــودة الهدوء 
للعالقات مع إسرائيل تتمثل في اعتذار 
إســــرائيل أمام الرأي العام واالعتراف 
مبسؤوليتها عن مأساة اسطول احلرية، 
ورفــــع احلصار املفــــروض على غزة، 
واملوافقة على إجراء حتقيق دولي مستقل. 
من جهتها، افادت الصحف التركية امس 
بأن مدعني فــــي النيابة التركية فتحوا 
حتقيقا حــــول مالحقات محتملة بحق 
كبار القادة االســــرائيليني اثر الهجوم 
االســــرائيلي. واكدت صحيفة »تودايز 
زمــــان« انه اذا جمــــع مدعي بكيركوي 
)اسطنبول( ما يكفي من االدلة فقد تتقرر 
مالحقات رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو 
ووزير الدفاع ايهود باراك وقائد اركان 
اجليش غابي اشكينازي. واضافت ان 
القادة االسرائيليني قد يالحقون بتهمة 
القتل والضرب والتســــبب في جروح 
والقرصنــــة وهجوم على مواطنني في 

املياه الدولية.

)رويترز( قوارب البحرية اإلسرائيلية حتاصر السفينة اإليرلندية »راشيل كوري« 

مخاوف على حياة أردوغان 
وتحديث أسلحة حرسه الخاص

لندن ـ عاصم علي والوكاالت
في خطوة استفزازية جديدة وصفها معلقون 
اتراك بأنها لتركيا، رشحت إسرائيل أحد عناصر 
الكوماندوز الذين شاركوا في االعتداء على سفينة 
مرمرة التركية للحصول على »وسام الشجاعة« 
نظرا لقيامه مبفرده بقتل س��تة من املتضامنني 
االتراك كانوا ضمن أسطول احلرية لفك احلصار 
عن غزة. ونقلت صحيفة التاميز البريطانية تقارير 
إس��رائيلية أفادت بأن اجلندي االسرائيلي الذي 
تكتمت على اسمه السباب أمنية »قام بالدفاع عن 
زمالئ��ه« الذين جرحوا في املواجهة وقد اعتبرت 
مصادر تركية اخلطوة إهانة جديدة لتركيا تضاف 
إلى املعلومات التي كش��فتها صحيفة الغارديان 
البريطانية بأن نتائج تشريح جثث الضحايا األتراك 

ال� 9 على قافلة »أسطول احلرية« أظهرت اصابتهم 
ب� 30 رصاصة غالبيتها في الرؤوس عن مسافة 
قريبة، وكثير منها أطلق من خلف الضحية. ونقلت 
الصحيفة عن يالتشني بويوك نائب رئيس املجلس 
التركي للطب الشرعي الذي نفذ عمليات التشريح 
لوزارة العدل التركية أن ابراهيم بيلغن )60 عاما( 
أصيب 4 مرات في اجلمجم��ة والصدر والورك 
والظهر. أما األميركي � التركي فولكان دوغان )19 
عاما( فأصيب خمس مرات عن بعد ال يتجاوز 45 
سنتمترا في الوجه وفي الرأس من اخللف ومرتني 
في الساق ومرة في ظهره، وأصيب تركيان آخران 
بأربع رصاصات وخمسة آخرون في الرأس من 
اخللف أو في الظهر، ما يش��ير إل��ى أنهم قتلوا 
فيما كانوا يفرون من اجلنود اإلسرائيليني. وأفاد 

البريطاني العائد من غزة رئيس جمعية »أصدقاء 
األقصى« في مدينة ليس��تر اسماعيل باتيل بأن 
القوات االسرائيلية كانت تطلق النار على شخص 
كل دقيقة. وقال باتيل إنه شاهد جنديا إسرائيليا 
يطلق النار على رأس رجل من اخللف، فيما أصيب 
آخر برصاصة ب��ني عينيه الفتا إلى أن هناك 48 
جريحا و6 مفقودي��ن، ما يرجح ارتفاع حصيلة 
الضحايا. في املقابل، افادت صحيفة التاميز نقال 
عن مصادر إس��رائيلية أن ركابا اتراكا احتجزوا 
ثالثة جنود اسرائيليني وكانوا يجرونهم إلى داخل 
السفينة، واشارت الى ان جنديا شارك في العملية 
وقتل ستة اتراك على منت السفينة مرشح للحصول 
على ميدالية بسبب »دفاعه عن زمالئه املصابني« 

على حد قول الصحيفة.

أنقرة ـ وكاالت: على خلفية مواقفه العنيفة 
ضد اسرائيل وخوفا من انتقام محتمل، كشفت 
صحيفة »ميلليت« التركيـــة أمس عن عملية 
أمنية تستلزم حتديث أسلحة احلرس اخلاص 

برئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وذكرت الصحيفـــة أن مديرية األمن العام 
استوردت مسدسات جديدة حلراس أردوغان، 
ســـيتم توزيعها عليهم خالل األيـــام القليلة 
القادمة مشيرة الى أن مديرية األمن استوردت 
250 مسدسا من نوع »سيج سوير 229« الذي 
الرئيس األميركي  يستخدمه رجال حراســـة 

باراك أوباما.
وأضافت الصحيفة أنه مما يلفت األنظار أن 
مديرية األمن العام قامت باستيراد هذه املسدسات 
بعد زيادة العمليات االرهابية من جانب عناصر 
منظمة حزب العمال الكردســـتاني االنفصالية 

والتوتر في العالقات بني تركيا وإسرائيل.

»الغارديان«: الضحايا الـ 9 ُأصيبوا بـ 30 رصاصة بعضها في الرأس

إسرائيل تقّلد قاتل ستة متضامنين أتراك »وسام الشجاعة«


