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جاسم الصالح إلى مثواه األخير

د.خالد املذكور يقدم واجب العزاء

الفنان القدير أحمد الصالح متأثرا »األنباء« تقدم التعازي

ثرى الكويت احتضن »حمادي البهلوان«

جاسم الصالح إلى مثواه األخير

مفرح الشمري
حشد كبير من الفنانني واإلعالميني املعزين اكتظت 
بهم مقبرة الصليبخات عصر امس لوداع فقيد احلركة 

الفنية الفنان الراحل جاسم الصالح.
املشهد في مقبرة الصليبخات كان مؤثرا باحلضور 
اجلماهيري الكبير لوداع فنانهم احملبوب جاسم الصالح 
ال���ذي أعطى لديرته الكثير من خالل عطاءاته الفنية 
سواء في التلفزيون او املسرح او في السينما ليحفر 
اسمه في تاريخ احلركة الفنية الكويتية واخلليجية 

بحروف من ذهب.
احلزن واألسى وبكاء رفاق دربه لفراقه مشهد أثر 
ف���ي نفوس كل من حض���ر »جنازته« حيث حرصت 
كاميرات التلفزيون، باالضافة الى عدسات املصورين 
على التواجد لنقل هذه املش���اعر املؤثرة ملش���اهديها 
وقرائها وفاء وعرفانا له���ذا الفنان الكبير الذي كان 

ينتظر تكرميه في مهرجان الكويت املس���رحي ال� 11 
الذي سينطلق في 7 اجلاري، ولكن إرادة اهلل لم متهله 
ليرى بعينه حب اجلماهي���ر جتاهه بعد هذا العطاء 

الكبير للحركة الفنية.
رحلة وداع »حمادي البهلوان« جاسم الصالح بدأت 
بعد صالة عصر امس، حيث وصلت »جنازته« ملقبرة 
الصليبخات ليتلقاها رفاق دربه الذين تبادلوا حملها 

الى مثواه األخير.
ف���ي ه����ذه األج����واء املليئة باحلزن واألس������ى 
الت���قت »األنباء« الفنان القدير غامن الصالح الذي قدم 
التعازي للفنان القدير احمد الصالح شقيق املتوفى، 
وم���ن ثم قال: »الكلمات ال تعب���ر عما بداخلي من ألم 
وح���زن على رحيل »اخونا« الفنان جاس���م الصالح 
فعالقت���ي به كانت عالقة قوية واهلل يرحمه ويدخله 

فسيح جناته«.

أما الف���نان الق��دير جاس���م النبهان رئ��يس فرقة 
امل���س���رح ال����ش���عبي ف��أكد ل� »األنباء« ان الفنان 
الراح����ل جاسم الصالح يتمتع بأخالق طيبة ال ميكن 
ان جتدها في وقتنا احلالي وعالقته معه ومع أعضاء 
فرقة املس���رح الش���عبي ال ميكن وصفها ونطلب من 
املولى عز وجل له الرحمة بعد هذا العطاء الكبير في 

احلركة الفنية.
بينما ذكر الفنان القدير ابراهيم الصالل ان العالقة 
التي جتمعه بالفنان الراحل ال ميكن وصفها ألنها اكبر 

من اي وصف.
حضر اجلنازة الش���يخ حمد جابر العلي ود.خالد 
املذكور والعديد من الفنانني مثل جمال الردهان، ابراهيم 
احلربي، احمد مساعد، االعالمي ماجد الشطي، عبداملجيد 
قاسم »عوعو«، س���الم العطوان، عبداإلمام عبداهلل، 

محمد حسن وآخرين.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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

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(

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

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

للإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

للإيجـار
بنايــة جديــدة

1( 40 �سقة غرفتني وحمام 
و�ســالــة ومطبــخ - مركزي

2( �سـرداب م�سـاحة كبرية
خيطان   ق6 - �س 36 - ق�سيمة 6
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املوقع زاوية الدخل بحدود 30 األف دينار

�سعر البيع 3.500.000 دينار 

)ثلثة مليني وخم�سمائة األف دينار (

للبيـع جممع جتاري يف منطقة حويل

99077719

ال�سنـاعـات البـل�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)

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لعلناتــكم في دلـيـــل
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امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

4900 2481&كـلني رايـت
9919 7948

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 

)محمد ماهر(الشيخ حمد جابر العلي يتقدم احلضور


