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خالل احتفالية أقيمت في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

بنك الكويت الوطني... أعلن الفائزين في مسابقته الفنية

ــدا ملــــــا تـــــقـــــوم بــــــه الــــفــــنــــون  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ تـ
التشكيلية »الرسم« من دور مهم في 
الــحــيــاة، مـــن خـــال إضـــفـــاء جــمــاالت 
عــلــى األمــاكــن الــتــي يــتــم فيها وضــع 
الوطني  الكويت  بنك  فــإن  اللوحات، 
نـــظـــم مــســابــقــتــه الــفــنــيــة بــالــتــعــاون 
ــع الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــفــنــون  ــ مـ
للمشاركة  دعـــا  والـــتـــي  الــتــشــكــيــلــيــة، 
الواعدين من األطفال  الفنانني  فيها 
والــنــاشــئــة، ومـــن ثــم تنظيم معرض 
احتوت  الجمعية،  قاعات  إحــدى  في 
على كــل هــذه الــرســومــات، كــي يعلن 
ثاثة  اســمــاء  متميزة  احتفالية  فــي 
فـــائـــزيـــن فــــي املـــســـابـــقـــة وهـــــم خــالــد 
ــــب دشــــتــــي وســـحـــر  ــنـ ــ ــمــــري وزيـ الــــشــ

عبدالقادر.
وحــــضــــرت االحـــتـــفـــالـــيـــة مــســاعــد 
مدير عام إدارة التواصل والعاقات 
العامة في بنك الكويت الوطني منال 
فــيــصــل املـــطـــر، ومــســؤولــة الــعــاقــات 
الـــعـــامـــة فــــي الـــبـــنـــك صـــفـــاء املـــطـــري، 
إلـــى جــانــب حــضــور رئــيــس مجلس 
لــلــفــنــون  الــكــويــتــيــة  الــجــمــعــيــة  إدارة 
ــدالـــرســـول  ــبـ ــنــــان عـ ــفــ الــتــشــكــيــلــيــة الــ
ــان وجـــــــمـــــــع مــــــــن الــــفــــنــــانــــني  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ســ

التشكيليني.
ــال ســـلـــمـــان فــــي االحـــتـــفـــالـــيـــة:  ــ ــ وقـ
ــة بــــنــــك الــــكــــويــــت  ــقــ ــابــ »تــــــهــــــدف مــــســ
الجوانب  على  التركيز  إلــى  الوطني 
وذلك  واملــواهــب،  للفنانني  اإلبداعية 
لــتــوظــيــف أعــمــالــهــم الــفــنــيــة فـــي مقر 
مــســتــشــفــى بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي، 
مــن أجــل االرتــقــاء بــالــذوق اإلنساني 
الــفــنــي الــــراقــــي، انــطــاقــا مـــن حــرص 

البنك على إعطاء الفرصة للمبدعني 
من جميع الجنسيات للمشاركة في 

هذه املسابقة«. 
ــان: »تــــتــــشــــرف  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ وأضــــــــــــــاف ســ
ــة لــــلــــفــــنــــون  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الــــجــــمــــعــــيــــة الـ
بنك  أول  مــع  تتعاون  أن  التشكيلية 
يــبــادر فــي إنــشــاء صــرح طبي لعاج 
ــال الــــذيــــن يـــعـــانـــون أمــــراضــــا  ــ ــفـ ــ األطـ
ــيــــس غـــريـــبـــا عــلــى  مـــســـتـــعـــصـــيـــة، ولــ
بــنــك الــكــويــت الـــوطـــنـــي، فــهــو الــبــنــك 
الــذي نفتخر به ألنه جزء من تاريخ 
ــاد ســلــمــان بــأعــمــال  ــ ــكـــويـــت«. وأشــ الـ
الـــذي تضمن 50 مــشــاركــة،  املــعــرض 
أفكارا خاقة  حققوا في رسوماتهم 
إلظـــهـــار إبــداعــاتــهــم لــلــحــصــول على 
ــــي وحــــــــدة الـــعـــاج  فــــرصــــة عــــــرض فـ
بالخايا الجذعية في مستشفى بنك 
الــكــويــت الــوطــنــي لــأطــفــال انــطــاقــا 
الــراقــي. وشكر  الفن اإلنساني  بــدور 
ســلــمــان املـــســـؤولـــني فـــي الــبــنــك على 
تنظيم هـــذه املــســابــقــة مــن أجـــل زرع 
الــفــرحــة فــي قــلــوب األطــفــال، كواجب 
إنــســانــي ووطـــنـــي يـــهـــدف إلــــى رســم 
البسمة وزرع األمل، خصوصا نائب 
مدير البنك منال مطر، لدعمها هذه 
املسابقة، كما شكر كل املشاركني في 

املسابقة والفائزين بها.
وفي كلمتها، قالت املطر: »نجتمع 
الكويتية  الــجــمــعــيــة  فـــي مــقــر  الـــيـــوم 
ــة لـــاحـــتـــفـــال  ــيـ ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ ــنــــون الـ ــفــ ــلــ لــ
بــمــواهــبــنــا الــرائــعــة والــطــمــوحــة في 
ــد تـــقـــدم أكـــثـــر من  مـــجـــال الــــرســــم. وقــ
مئة متسابق من فنانني وموهوبني 
في مسابقة  للمشاركة  هــواة  وحتى 
بــرســمــة تــرســم بــســمــة، الــتــي اطلقها 
بنك الكويت الوطني بهدف توظيف 

اإلبــداع تضامنًا مع األطفال مرضى 
السرطان«.

ــــت: »وال بــــد لــــي هـــنـــا مــن  ــافـ ــ وأضـ
اإلشــــادة بــالــدور الـــذي قــامــت وتقوم 
ــة لــلــفــنــون  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ بـــــه الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
الثقافة  حــركــة  دعـــم  فــي  التشكيلية 
ــد تــكــرمــت  ــ ــلـــدنـــا، وقـ واإلبـــــــــداع فــــي بـ
واالشــراف  بالتعاون معنا  مشكورة 
ــيــــم  ــيــ ــقــ ــة وتــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــى هـــــــــــذه املــ ــ ــلــ ــ عــ
املـــتـــســـابـــقـــني... كــمــا أتـــوجـــه بــالــشــكــر 
لكم أنتم الفنانني واملوهوبني الذين 
بــــادرتــــم وشـــاركـــتـــم لــتــتــنــافــســوا في 
ــال مـــن خــــال مــوهــبــتــكــم  ــفــ دعــــم األطــ

وتفاؤلكم وشعوركم اإلنساني«.
وأوضحت املطر أن فكرة مسابقة 
ــة« جــــــاءت  ــمــ ــســ ــة تـــــرســـــم بــ ــ ــمـ ــ ــــرسـ »بـ
ــادرة جــــديــــدة مــن  ــبــ ــــرح مــ »بــــهــــدف طـ
الوطني دعما لأطفال  الكويت  بنك 
مرضى السرطان، وملواكبة االفتتاح 
املـــرتـــقـــب لـــوحـــدة الـــعـــاج بــالــخــايــا 
ــة الـــتـــابـــع ملــســتــشــفــى بــنــك  ــيـ الـــجـــذعـ
الــكــويــت الــوطــنــي، والــــذي تــقــع عليه 
آمـــال كــثــيــرة بــشــفــاء وعـــاج األطــفــال 
بحلول طبية متقدمة وأكثر تطورًا«.  
وقالت: »اثمرت الفكرة هذا االحتفال 
الـــــــذي يــجــمــعــنــا لـــنـــقـــول مــــن خــالــه 
الفن  هو  اليوم  الحقيقي  الفائز  بــأن 
واالبداع واملوهبة، وأما الفائز األكبر 
أيقظته  الــذي  االنساني  الــوعــي  فهو 
في  الــقــوة  أطفالنا  ليمنح  مبادرتنا 

صراعهم وتحديهم. 
وخــتــمــت املــطــر كــلــمــتــهــا بــالــقــول: 
أعــرب  أن  لــي  النهاية، اسمحوا  »فــي 
باسمي وباسم بنك الكويت الوطني 
عن اعتزازنا بمشاركتكم جميعًا في 
هـــذا الـــحـــدث، الــــذي تــحــول بدعمكم 
وتـــعـــاونـــكـــم مـــن مــســابــقــة تــنــافــســيــة 
املواهب  انساني إلطــاق  إلــى شعار 

وإسعاد املرضى في آن معًا«.
ــــا  ــــايـ ــــخـ ــر اســـــــتـــــــشـــــــاري الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وشـ
الجذعية في مستشفى بنك الكويت 
ــال الــــدكــــتــــور مــيــثــم  ــفـ ــنـــي لـــأطـ الـــوطـ
التشكيلية  الــفــنــون  جمعية  حــســني 
ــذه املـــشـــاركـــة،  ــ ــتـــي أتــــاحــــت مـــثـــل هـ الـ
مؤكدا أنهم سيستضيفون كل فترة 
قـــصـــيـــرة فــعــالــيــة فــنــيــة أو ثــقــافــيــة، 
لــفــتــح املـــجـــال لـــدخـــول املــجــتــمــع إلــى 
بيتهم  األطــفــال  ملــشــاركــة  املستشفى 

الذي هو املستشفى.

سلمان واملطر مع الفنانني التشكيليني               )تصوير سعد هنداوي(

إبداعات واعدة

قص شريط االفتتاح

رابطة األدباء توقع 
اتفاقية مع »أبسكو«

ــعــــت رابــــطــــة األدبـــــــاء  وقــ
ــويـــتـــيـــني اتــــفــــاقــــيــــة مــع  ــكـ الـ
شــركــة أبــســكــو األمــيــركــيــة، 
وهــــــــــــــي مـــــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات 
األمــــيــــركــــيــــة الــــــــرائــــــــدة فــي 
ــد الـــبـــيـــانـــات  ــ ــواعـ ــ ــال قـ ــجــ مــ

األكاديمية. 
وصرحت رئيسة اللجنة 
ــة  ــطــ ــرابــ ــي الــ ــ اإلعـــــامـــــيـــــة فــ
حياة الياقوت أنه بموجب 
ــفــــاق، ســتــتــوافــر أعــــداد  االتــ
مــجــلــة »الـــبـــيـــان« الـــصـــادرة 
عــــــن رابــــــطــــــة األدبــــــــــــــاء فــي 
مجموعة من قواعد بيانات 
ــــو«، مـــمـــا ســيــتــيــح  ــكـ ــ ــــسـ »أبـ
ــنــــشــــورة فــيــهــا  ــاالت املــ ــ ــقـ ــ املـ
لـــلـــجـــامـــعـــات واملـــؤســـســـات 
املشتركة بقواعد البيانات، 
والـــتـــكـــشـــيـــف والـــفـــهـــرســـة 
ــا  ــهـ ــقـــدمـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ املـــــمـــــيـــــزة ال
أبسكو وصول األكاديميني 
والـــبـــاحـــثـــني والــطــلــبــة إلــى 

محتويات املجلة. 
ــذه  ــ هــ أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
ــال  الــــخــــطــــوة مـــهـــمـــة إليـــصـ
املـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوى الــــــــــرصــــــــــني 
لــــــــلــــــــدراســــــــات واملــــــــقــــــــاالت 
املنشورة  اإلبداعية  واملواد 

في املجلة وتعميمها. 
وأفــــــــادت الـــيـــاقـــوت بـــأن 
ــة الــــــبــــــيــــــان تــــصــــدر  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
شــهــريــا عـــن الـــرابـــطـــة منذ 
احــتــفــلــت  وقــــد   ،1966 عــــام 
ــة الـــــعـــــام املــــاضــــي  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ الـ
عـــلـــى  عــــــامــــــا   50 بـــــــمـــــــرور 
وأضافت  »البيان«.  صدور 
الـــرابـــطـــة فــي  الـــيـــاقـــوت أن 
ــا اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ مـ
ــد تــضــيــف األعــــــداد  ــديـ الـــجـ
الـــجـــديـــدة مـــن الـــبـــيـــان أوال 

بأول.
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