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 صورة مقربة توضح كيف حالت 
  حافة سرير الطفل  دون سقوط الجدار عليه 

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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

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

الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�شـــــــرتي

66691631

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�شعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

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 

بكامل معداته م�ساحة كبرية

ي�سلح جلميع الأن�سطة

حويل - �سارع العثمان بجوار خمبز الأمراء

99845780

للبيـع مطعم 
فطائر وحلويات

 روت كيف حضر الفنيون قبل الحادثة بربع ساعة وأبلغوها بأن «ضغط الغاز سليم»

 نجاة طفل بأعجوبة في حادث انفجار  األحمدي
  وصاحبة المنزل لـ «األنباء»: «دمر منزلي بالكامل فمن يعوضني»؟

 محمد الدشيش
  متكن رجال امن السجن املركزي من ضبط ١٠ هواتف 
نقالة حديثة واظرف يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة 
وذلك اثر جولة قام بها رجال االمن في عنابر النزالء مساء 
اول من امس بقيادة مدير شؤون القوة في املركزي النقيب 
سليمان السعيدي. واوضح املصدر ان احلملة تأتي ضمن 
االجراءات االحترازية والتفتيشية الدورية التي يقوم بها 

رجال امن السجن بني فترة واخرى لضبط اي ممنوعات، 
وقال املصدر: متت مصادرة الهواتـــف النقالة التي عثر 
عليها مخبأة في دورات مياه العنابر وبعضها عثر عليه 
مدفونا في ارضية العنابر، كما عثر على ٣ اظرف يشتبه 
في احتوائها على مادتي احلشيش والهيروين ومت ارسالها 
الى املعمل اجلنائي لفحصها فيما فتح حتقيق ملعرفة ملن 

تعود ملكية الهواتف. 

 ضبط ١٠ هواتف «حديثة» في السجن المركزي

 محمد الدشيش
  كشفت املواطنة ام طارق صاحبة منزل االحمدي 
الذي تعرض للتدمير اثر انفجار خط غازي اسفله 
ان احلادث ادى الى اصابة طفل عمره ٤ أشـــهر 
بعد أن سقط على سريره جدار غرفته، وقالت 
ام طارق: لطف اهللا ســـبحانه وتعالى بالطفل 
الصغير، اذ مال السرير دون ان يسقط اجلدار 

على جسد الطفل.
  وذكرت ام طارق ان املســـؤولني عن خطوط 
الغاز قدموا الى منزلها قبل االنفجار بربع ساعة 
وابلغوها بان قياس ضغط الغاز ســـليم ١٠٠٪ 
وقالت: بعدها توجهت الى منزل ابنتي القريب 
من منزلي وبعد اقل من ربع ساعة سمعت دوي 

االنفجار وتوجهت مع ابنتي الى منزلي بعد ان 
ابلغنـــي ولدي الذي كان موجودا في املنزل انه 
انفجر، ودخلت اليـــه كاملجنونة ألطمئن على 
من فيه خاصة ان هناك مســـتأجرين في الدور 
األول وتبني اصابة الطفل الذي يبلغ من العمر ٤ 
أشهر ومت نقله على وجه السرعة الى مستشفى 
االحمدي بواســـطة ذويه حيث اصيب بكدمات 
وعندمـــا ذهبت ألرى نتائج االنفجار وجدت ان 
جدار غرفة الطفل ومن قوة االنفجار حترك من 
مكانه ومالت حتى كاد يســـحق الطفل الرضيع 
الذي كان في سريره حلظة االنفجار ولكن زاوية 
السرير ورغم انها من اخلشب حالت دون سقوط 

كامل اجلدار عليه.

  وعن آثار االنفجار في منزلها قالت: لقد دمر 
كل شـــيء بالكامل وادى الى هدم بعض جدران 
غرف منزلي واتلف االثاث وهللا احلمد انه لم يؤد 
الى اي اصابات بليغة عدا اصابة الطفل الرضيع 

الذي جنا بأعجوبة وكاد يلقى حتفه.
  وتساءلت ام طارق: من سيعوضني عن منزلي 
الذي دمر والذي اشتريته قبل ٤ سنوات ليكون 
مسكنا يؤويني ويؤوي أبنائي وكنت قد اضطررت 

لشرائه باالقتراض من جهتني.
  وقامت «األنباء» بجولة في املنزل الذي حلقه 
دمار ادى الى انه ال يصلح للســـكن في وضعه 
احلالي وبحسب مصدر امني فان املنزل كان يبدو 

وكأنه تعرض لالنفجار بـ ٣ قنابل يدوية. 

  ام طارق تتحدث للزميل محمد الدشيش  آثار االنفجار وسط صالة منزل املواطنة ام طارق   قوة االنفجار حركت جدران غرفة الطفل الرضيع


