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العمالق عبداحلسني عبدالرضا املخرج خالد الصديق

عبدالحسين عبدالرضا وخالد الصديق في ضيافة الصالون اإلعالمي الليلة
يستضيف الصالون اإلعالمي في ندوته التي تعقد 
الليلة في متام الثامنة مساء العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا واملخرج الكويتي العاملي د.خالد الصديق 
في حلقة فنية خفيفة يتحدث من خاللها الضيفان 
عن واقع احلالة الفنية في الكويت وتقييم ما وصلت 
إليه األعمال الفنية بالديرة، وس���يتناول احلديث 
أيضا املش���وار الفني الطويل لكل منهما، وذلك في 
مقر الصالون املؤقت باليرموك ق5 الش���ارع األول 

باجتاه شارع منزل رقم 36 باجتاه شاره املشاة.
وباالشارة الى تاريخ الفنان عبداحلسني عبدالرضا 
جند انه تاريخ حافل وزاخر باألعمال القيمة والتي 
كانت حتمل العديد من املفاهيم اإليجابية، فقد قدم 23 
مسلسال وشارك في 24 مسرحية و8 أوبريتات و4 
مسلسالت إذاعية وذلك بالطبع تاريخ حافل وضخم 
ملس���يرة فنان جعل من الضحكة رسالة مجتمعية 
مؤثرة، وباالضافة الى ذلك فقد ش���غل عبدالرضا 
العديد من املناصب اإلدارية في احلقل الفني منها 
على س���بيل املثال انه مالك ورئيس مجلس ادارة 
قناة فنون الفضائي���ة ومالك ورئيس مركز فنون 
لإلنتاج الفني التلفزيوني واملس���رحي، كما شغل 

منص���ب الرئيس الفني في مجلس ادارة املس���رح 
العربي في الفترة من 1964 حتى 1965.

وجاءت العديد من اجلوائز التكرميية التي حصل 
عليها مبثابة تقدير وعرفان بدور هذا الفنان الكبير 
الذي أثرى الساحتني الفنيتني الكويتية والعربية 
بالعديد م���ن األعمال الهادفة، وم���ن هذه اجلوائز 
على سبيل املثال جائزة رائد املسرح العربي التي 
منحتها إياه جامعة الدول العربية في العام 1988، 
وفي عام 1980 حاز جائزة جنم املس���رح األول من 
الكويت، وفي عام 1987 حاز جائزة الريادة األولى 
للمس���رح من تونس، ثم حصل على جائزة تكرمي 
للعمالقة الذين أثروا الفن العربي من قبل جامعة 

الدول العربية في العام 2006.
أما د.خال�����د الصديق فهو م���ن األوائل الذين 
كان له���م بصم��ة واضح��ة وقوية على الس���احة 
الفنية الكويتية في بداياتها األولى، فالصديق هو 
صاحب أول التج��ارب السينمائي��ة الكويتي��ة فه��و 
صاحب مسيرة فني��ة سينمائي��ة طويل��ة حافل��ة 
باإلجن��ازات واألعمال واجلوائ��ز، فق��د حصد فيلم��ه 
»بس يا بحر« 9 جوائ��ز عاملي��ة، وم��ن أعماله أيضا 

»شاهني«، »عرس الزين«.
هذا وصرح األمني العام لهيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ماضي اخلميس بأن الندوة لها جانب كبير 
من األهمية ألنها تنقل من خالل مناقشاتها وحواراتها 
جانبا مهما من تاريخ العم���ل الفني الكويتي منذ 
البدايات وحتى اجلي���ل احلالي من قبل واحد من 
الفنانني الكبار الذين عاصروا البدايات األولى وكانوا 
شهداء على هذا العصر الفني وذلك يعد توثيقا هاما 
ملراحل العمل الفني الكويت���ي وبدايات انطالقاته 

احلقيقية.
وقد وج���ه اخلميس الدعوة ل���كل العاملني في 
احلقل الفني حلضور هذه الندوة واملش���اركة في 
زيادة أهميتها عبر إثراء مناقش���اتها بحضورهم 
ومداخالتهم، كما جدد ش���كره لكل رواد الصالون 
اإلعالمي مبديا سعادته مبا استطاع الصالون حتقيقه 
الى اآلن وحتوله من مج���رد فكرة الى قناة فاعلة 

للحوار اجلاد واملثمر.
يذكر ان الندوة س���تكون األخي���رة من ندوات 
الصالون اإلعالمي للموسم الثاني وسيبدأ الصالون 

موسمه الثالث في الثامن من شهر مارس املقبل.

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


