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الزميل الشيخ خليفة العلي أثناء تكرميه للعمالق عبداحلسني عبدالرضا

تكريم »الوطن« للعمالق بوعدنان »لمسة وفاء«

أمام محبة الكويتيني واحترام وتقدير اخلليجيني 
والعرب وفي ليلة متيزت بالعش����ق واحلب للفن 
احملترم واألصيل جاء تكرمي العمالق عبداحلسني 
عبدالرضا في مهرجان »ليالي فبراير« ليكمل مسيرة 
التميز لهذا العرس الفني الكبير، حيث صعد على 
خشبة املسرح الفنان الكوميدي سمير غامن الذي 
جاء خصيصا من القاهرة حلضور تكرمي بوعدنان 
وقال: بوعدنان أخ وصديق تربطنا عالقة قوية فهو 
فنان أثرى الساحة الفنية العربية ليس في الكوميديا 
فقط وأيضا في الترجيديا معبرا عن سعادته بأن 
يكون موجودا في هذه اللحظة اجلميلة ومن ثم دعا 
احلضور ملشاهدة فيلم تسجيلي يضم بعض املشاهد 
من مسرحيات ومسلسالت العمالق بوعدنان والتي 
صفق اجلمهور وضحك معها وكأنه يشاهدها ألول 
مرة ثم ظهر سمير غامن مرة أخرى ومعه اإلعالمية 
اميان جنم التي دعت رئيس حترير الزميلة جريدة 
»الوطن« الشيخ خليفة العلي للصعود الى املسرح 
لتكرمي العمالق عبد احلس����ني عبدالرضا. وألقى 
الشيخ خليفة كلمة قصيرة قال فيها: لقد شاهدنا 

فيلما قصيرا مدته 6 دقائق لبعض املشاهد من أعمال 
العمالق عبداحلسني عبدالرضا، وهي تذكرنا مبا كنا 
عليه في السابق من التميز والريادة واللذين لألسف 
تركناهما وتراجعنا كثيرا عنهما ولكي نعود يجب 
علينا استرجاع تلك احلقبة اجلميلة كي نتعلم من 
مسيرتهم، مؤكدا ان تلفزيون الوطن عند انشائه 

منذ عامني يسعى العادة الريادة للكويت.
وش����دد اخلليفة في كلمته عل����ى مكانة الفنان 
عبداحلس����ني عبدالرض����ا وق����ال ان����ه أكثر ممثل 
كويتي حافظ على الهوية الكويتية عبر استخدام 
املصطلحات الكويتية كما انه حمل رسالة خارج 
الكوي����ت لدرجة ان ش����عوب منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي تأثرت بأعماله وباتت تتحدث 
باللهجة الكويتية بشهادتهم ونحن نفخر مبا قدمه 

طوال تاريخه الفني.
ومن ثم متت دعوة العمالق عبداحلسني عبدالرضا 
الذي صفق له اجلمهور كثيرا، وحيا جمهوره وهو 
متأثر وقال لهم »أمتنى ان نلتقي باألفراح كي نرد 
الفضل لتلك األرض الطيبة وحلكامها والخواننا 
شعبنا. وتابع: اشكر الشيخ خليفة العلي لتكرميه 
لي كما اشكر الفنان سمير غامن وكل القائمني على 
ه����ذا املهرجان وكل فبراي����ر وانتم بخير« فصفق 
اجلمهور. بالفعل بادرة الشيخ خليفة العلي عكست 
أهمي����ة التكرمي في حياة املب����دع ومدى الوفاء له 

وملساهماته من أجل رفعة وطنه.

فنان العرب محمد 
عبده أبدع فأمتع 

الحضور

جمهور كبير مأل صالة التزلج في احلفل األخير لـ »ليالي فبراير«

تواج��دت النجم��ة املصري���ة رجاء اجلداوي مع 
اجلمهور للمش���اركة في تكرمي العمالق عبداحلس���ني 

عبدالرضا.
حض��ور كثيف لألشقاء من اململكة العربية السعودية 
خصوص�ا ف���ي وصل���ة وردة وفنان الع���رب محمد 

عبده.

الزمالء في اللجنة االعالمية لم يدخروا جهدا 
ملتابعة كل صغي���رة وكبيرة في الليلة اخلتامية 

للمهرجان وعلى رأسهم الزميل ياسر العيلة.
اجلمهور الذي م���أل صالة التزلج ردد كثيرا 
»بص ش���وف وردة بتعمل ايه« عندما اعتذرت 

النها مريضة.
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خليفة العلي: نريد اس�تعادة ريادة الكويت الفنية.. وذل�ك أهم أهداف إطالق »الوطن«
بوعدنان: كل الفضل ألرضنا الطيبة وحكامها وش�عبها الغالي وعس�ى أيامنا كلها أفراح

الشيخ خليفة العلي اثناء القاء كلمته




