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الغانم :الكويت فقدت
أحد عمالقة الفن

وزير اإلعالم :الساحة الفنية فقدت قطب ًا من أقطاب المسرح الكويتي
النواب :نبكي فراقك يا من رسمت الفرحة على وجوهنا

• مرزوق الغامن

• الشيخ محمد العبدالله

�أع��رب رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
علي ال��غ��امن ع��ن خال�ص تعازيه
وموا�ساته بوفاة الفنان الكبري
عبداحل�سني عبدالر�ضا.
وقال الغامن �إن الكويت فقدت �أحد
عمالقة الفن الكويتي والعربي
ال��ذي طاملا �أدخ��ل البهجة يف كل
بيت كويتي وحمل ر�سالة فنية
وطنية مبد�أها الإخال�ص و�شعارها
ال�صدق.
و�أ���ض��اف �أن الفنان الراحل قامة
وطنية كبرية ،م َثل كل الكويتيني
ب�صدق وعرب عن مواقفهم بوطنية
وقدم حاجاتهم ب�إخال�ص م�ؤكدا �أن
�أعماله �ستبقى خالدة وهي جزء من
التاريخ الوطني.
وتقدم الغامن لذوي الفنان الراحل
ولل�شعب الكويتي بخال�ص التعازي
�سائال املولى عز وجل �أن يتغمده
بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب
وال�سلوان.
ونعى وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
ال���وزراء وزي��ر الإع�ل�ام بالوكالة
رئي�س املجل�س الوطني للثقافة
وال��ف��ن��ون والآداب ال�شيخ حممد
العبدالله الفنان الراحل عبداحل�سني
عبدالر�ضا.
وقال �إن ال�ساحة الفنية الكويتية
ف��ق��دت برحيل ال��ف��ن��ان الكويتي

العمالق «ب��وع��دن��ان» قامة فنية
وقطب ًا من �أقطاب جن��وم امل�رسح
الكويتي.
و�أ���ض��اف �أن ال��راح��ل ا�ستطاع �أن
يخلد ا�سمه بني الكثري من الفنانني
امل�شاهري على ال�ساحة العربية
واخلليجية ال�سيما �شخ�صية «ح�سني»
يف امل�سل�سل الكوميدي الكويتي
اخلالد «درب الزلق» الذي يعد من
�أ�شهر و�أبرز امل�سل�سالت اخلليجية
على الإط�لاق مبزاملة رفيق دربه
الفنان الكويتي �سعد الفرج.
وتطرق العبدالله ال��ى ا�سهامات
الفنان الراحل يف ت�أ�سي�س فرقتي
امل�رسح الوطني وامل�رسح العربي
ف�ضال ع��ن جت��ارب��ه ال���رائ���دة يف
الت�أليف امل�رسحي والتلفزيوين
والتلحني املو�سيقي والغناء.
وا���ض��اف ان �أع��م��ال فنان الكويت
الذي ا�شتهر ب�شخ�صية «بوعليوي»
تناولت على مدى �سنوات جملة من
الأح��داث ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ب�أ�سلوب كوميدي
نقدي �سجل للراحل الكبري ر�سالة
فنية هادفة.
و�أو���ض��ح ان عبدالر�ضا حمل من
خالل �أعماله هموم ال�شارع العربي
واخلليجي ب�شكل خا�ص يف ازمنة
خمتلفة اذ متكن الفنان الراحل من

• عيسى الكندري

• خالد الشطي

مالم�سة قلوب اجلمهور عرب ب�ساطة
الطرح وعفوية االداء ما اك�سبه �شهرة
وا�سعة على امل�ستويني اخلليجي
والعربي.
ولفت �إلى �أن الراحل من رواد الفن
يف منطقة اخلليج العربي و�أحد
ق�لائ��ل الفنانني ال��ذي��ن وا�صلوا
العطاء يف اخلليج حتى �سن متقدمة
م�شريا الى دوره يف ت�أ�سي�س احلركة
الفنية اخلليجية الى جانب جمموعة
من الفنانني امثال الراحلني خالد
النفي�سي وعلي املفيدي وغامن

• عبداحلسني  ..في عزوبي الساملية مع محمد املنصور

ثنائيات
فنية

ق����دم ال���راح���ل عبداحل�سني
عبدالر�ضا العديد من الثنائيات
يف الإذاع���ة والتلفزيون لعل
�أ�شهرها مع الفنان �سعد الفرج،
وال��ذي ات�ضح يف م�سل�سل درب
الزلق و م�سل�سل الأقدار وعدد من
امل�رسحيات ،وكذلك مع الفنان
خالد النفي�سي يف م�سل�سالت
حمكمة الفريج وديوان ال�سبيل
علما ب�أن بدايته مع
واحليالةً ،
الثنائيات كانت مع عبدالعزيز
ال��ن��م�����ش وحم���م���د ج���اب���ر يف
م�سل�سالت م��ذك��رات بوعليوي
وال�صرب مفتاح الفرج ،و�أ�شهر
الثنائيات التي قدمها كانت مع
الفنانة �سعاد عبدالله يف عدد
من الأوبريتات.

• فراج العربيد

ال�صالح وغريهم.
وا�ضاف ان الفنان الراحل ا�ستطاع
بفنه وموهبته وعطائه �أن ي�سجل
ح�ضوره الدائم يف قلوب اجلماهري
يف كل الأعمال الكوميدية امل�رسحية
والتلفزيونية والإذاعية التي �شارك
فيها منذ عام .1961
وقال �إن ال�ساحة الفنية الكويتية
واخلليجية والعربية فقدت واحدا
من رموزها الكبار ممن �أ�شاع البهجة
وال�رسور يف قلوب جمهور امل�رسح
والدراما.

• ناصر الدوسري

• خليل الصالح

وتقدم بخال�ص التعازي و�أ�صدق
املوا�ساة �إلى �أ�رسة الفقيد والأ�رسة
الفنية الكويتية داع��ي��ا املولى
تعالى �أن ي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم
�أ�رسته وحمبيه ال�صرب وال�سلوان.
ونعى عدد من اع�ضاء جمل�س الأمة،
ال��ف��ن��ان عبداحل�سني عبدالر�ضا
وقالوا انه كان عمالق الفن الكويتي
واخلليحي والعربي،قدم الكثري
للكويت وزرع الب�سمة على �شفاه
جمهوره و�سيبقى حيا يف قلوب
حمبيه.

واك���دوا ان��ه اعطى الكثري لوطنه
ولفنه وكان خمل�صا يف جماله.
قال نائب رئي�س جمل�س الأمة عي�سى
الكندري :خال�ص العزاء للكويت يف
وفاة عمالق الفن الكويتي واخلليجي
الفنان عبداحل�سني عبدالر�ضا فقد
�أو�صى قبل وفاته بالوالء والوفاء
للديرة وحكامها رحمه الله.
بدوره ،قال النائب خليل ال�صالح:
رح��م الله عمالق الفن العربي،
عبداحل�سني عبدالر�ضا الذي ترجل
عن هذه احلياة وله على كل ابت�سامة
كويتية �صافية فينا جميل.
و�أ�ضاف ال�صالح �أن عبدالر�ضارحل
وبقي حي ًا يف قلب الكويت ،ومرياث
فنه الراقي حمفور يف ذاكرة التاريخ
تتوارثه الأجيال جي ً
ال بعد جيل.
وقال النائب نا�رص الدو�رسي :رحم
الله الفنان الكبري عبداحل�سني
عبدالر�ضا ال��ذي ُع��رف عنه حبه
وحر�صه على وطنه ،والذي لطاملا
ر�سم االبت�سامة على وجوهنا.
وعزى النائب فراج العربيد الكويت
برحيل ابنها املخل�ص عمالق الفن
العربي عبداحل�سني عبدالر�ضا
���س��ائ� ً
لا ال��ل��ه �أن يرحمه بوا�سع
رحمته.
وق��ال النائب ع��ودة الرويعي :مل
تبكينا قط �إال يف وفاتك� .أ�سعدتنا

• ..وفي باي باي لندن مع هيفاء عادل

المجلس الوطني :خسارة كبيرة للحركة الفنية
والمسرحية في الكويت والخليج والوطن العربي
قالت الأمانة العامة للمجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب �إن رحيل الفنان
عبداحل�سني عبدالر�ضا ي�شكل خ�سارة
كبرية ويرتك فراغا حقيقيا يف احلركة
الفنية وامل�رسحية يف الكويت ودول
اخلليج العربي والوطن العربي.
وا�ضافت يف بيان لها �أن الفقيد كان مثاال
للفنان امللتزم واملثقف الذي �أفنى عمره
خلدمة ق�ضايا وطنه و�شعبه رغم �رصاعه
الطويل مع املر�ض يف حمطات خمتلفة
من عمره.
وذك��ر البيان �أن الفقيد كانت له اليد

الطولى يف تطوير احلركة الفنية يف
الكويت واخلليج العربي مع عدد من رفقاء
دربه الفني ومتيز ب�أعماله الكوميدية
وت��ق��دمي��ه للعديد م��ن �أل����وان الفنون
كالتمثيل والغناء والت�أليف امل�رسحي
والإن��ت��اج الفني �سواء يف امل�رسح �أو
التلفزيون �أو االذاعة فا�ستحق بذلك لقب
عمالق الفن الكويتي واخلليجي.
وقال �إن الفنان �ساهم يف ت�أ�سي�س العديد
م��ن ال��ف��رق امل�رسحية منذ انطالقته
الفنية يف بداية �ستينات القرن املا�ضي
كامل�رسح الوطني والعربي و�أ�س�س قناة

فنون التلفزيونية ،مبين ًا �أن �أعمال
الفنان تعد �شاهد ًا وتوثيق ًا �صادق ًا ودقيق ًا
للحياة االجتماعية ال�شاملة يف الكويت
بتفا�صيلها ال�سيا�سية واالقت�صادية.
و�أو�ضح البيان �أنه ا�ستطاع بذكاء منقطع
النظري عرب م�سريته الفنية الزاخرة �أن
يعك�س م�شاعر النا�س يف �أعماله الفنية
الكوميدية وغريها وا�ستطاع بب�صريته
الفنية احلاذقة �أن يوثق حمطات رئي�سية
يف تاريخ الكويت بكل �شفافية ودون
تزييف مم��ا ر�سخ مكانة عالية لدى
جمهوره داخل الكويت وخارجها.

وذكر �أنه من باب رد اجلميل لهذا الفنان
الكبري ك��ان تكرمي املجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب له يف حفل
افتتاح فعاليات مهرجان الكويت عا�صمة
للثقافة اال�سالمية للعام  2016وقبلها
بتخليد ا�سمه على م�رسح ال�ساملية �أثناء
حياته.
و�أعربت الأمانة عن بالغ حزنها لفقدانها
واحدا من �أهم �أعمدة الفن الكويتي متقدمة
بخال�ص العزاء الى �أ�رسة الفقيد والأ�رسة
الفنية الكويتية والعربية برحيل الفنان
الكبري.

• سعد اخلنفور

وها نحن نبكي فراقك .الكويت كلها
ترتحم عليك.
ومن جهته قال النائب خالد ال�شطي
�إن الكويت خ�رست �أح��د �أبنائها
الأوف���ي���اء ،ع��م�لاق ال��ف��ن ومنارة
امل�رسح و�أ�سطورة الإعالم.
و�أ�ضاف �أن عبد احل�سني عبد الر�ضا
�ام��ا يف
�سيظل
ا�سما خ��ال � ًدا وو���س� ً
ً
وجدان الوطن ورجلاً ا�ستثنائ ًّيا يف
عامل الفن.
  وقال النائب خالد العتيبي لقد
غاب �أح��د �أرك��ان الفن الأ�صيل يف
الكويت واخلليج العربي و�ستبقى
�أعماله يف الذاكرة �شاهدة على زمن
جميل مل يتكرر ولن يتكرر.
  وق����ال ب�����دوره ال��ن��ائ��ب نا�رص
الدو�رسي :رحم الله الفنان الكبري
عبد احل�سني عبد الر�ضا الذي ُعرف
عنه حبه وحر�صه على وطنه،
والذي لطاملا ر�سم االبت�سامة على
وجوهنا.
و�شارك النائب �أحمد الف�ضل وا�ص ًفا
الفقيد الراحل ب�أنه را�سم �ضحكة
الكويت وابت�سامتها.
وع���زى ال��ن��ائ��ب ح��م��ود اخل�ضري
ال�شعب الكويتي بوفاة عمالق الفن
عبد احل�سني عبد الر�ضا ،م�ؤك ًدا �أن
�أخالقه و�أعماله �ستظل خالدة يف
ذهن ال�شعب الكويتي.
ودعا النائب عبد الكرمي الكندري
باملغفرة والرحمة للفقيد وقال
اللهم �أك���رم نزله وو���س��ع مدخله
واجعل قربه رو�ضة من ريا�ض اجلنة
و�ألهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.
وقال بدوره النائب حممد الدالل:
اللهم ارحم عبدك ابن الكويت الرجل
ال��ذي �أ���ض��اف االبت�سامة للجميع
بوا�سع رحمتك.
وع����زى ال��ن��ائ��ب ع��ب��د ال��وه��اب
البابطني الكويت بوفاة رمز الفن
الكويتي واخلليجي الكبري عبد
احل�سني عبد الر�ضا داع ًيا الله �أن
يتغمده بوا�سع رحمته.
وقال النائب يو�سف الف�ضالة :لقد
رحل عبد احل�سني عبد الر�ضا وترك
تاريخا و� ً
ً
لنا
إرثا فن ًّيا جميلاً الم�س
قلوب اجلميع وفقده الفن العربي
واخلليجي.
وقدم النائب �سعد اخلنفور خال�ص
العزاء للكويت بوفاة عمالق الفن
الكويتي واخلليجي عبد احل�سني
عبد الر�ضا على مر ال�سنني ،م�ؤك ًدا
�أن الفقيد كان يدعو بكل قوة حلب
الوطن والوالء له.
وقال النائب ثامر ال�سويط :ال يكون
الرمز رم��زً ا يف جماله �إال �إذا كان
حم ًّبا لوطنه ول�شعبه وهكذا كان
الراحل لذلك �أحبه ال�شعب.
وع��زى النائب وليد الطبطبائي
�أ�رسة الفقيد قائلاً � :إنه طاملا ن�رش
االبت�سامة من خالل �أعماله التي
يتذكرها كل �أهل الكويت.
و�أك��د النائب عمر الطبطبائي �أن
ً
عمالقا من عمالقتها
الكويت فقدت
الذي �سكن بوجدان وحياة كل كويتي
وخليجي وعربي.
وق���ال �إن ال��ف��ن��ان ال��ع��م�لاق عبد
احل�سني عبد الر�ضا و�ضع ب�صمته
يف كل بيت ،ور�سم ال�ضحكة والفن
الأ�صيل يف وجداننا.
بدوره قال النائب �صالح خور�شيد:
نعزي �أنف�سنا و�أهل الكويت بوفاة
العم عبداحل�سني عبدالر�ضا وندعو
ال��ل��ه ان يغفر ل��ه وي��رح��م��ه وان
ينزله منازل ال�شهداء وال�صديقني
وال�صاحلني.
و�أكد النائب راكان الن�صف ان خرب
وفاة الفنان الكبري �أحزن ع�شاقه يف
جميع املجتمعات العربية بجميع
�أطيافها.
وتقدم النائب �صالح عا�شور ب�أحر
التعازي لعائلة الفقيد وال�شعب
الكويتي ،م��ؤك��د ًا ان عبداحل�سني
عبدالر�ضا قامة فنية كربى بفقده
خ�رست الكويت �أ�سطورة كبرية.

