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خالل احتفالية أقيمت في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

ثقافة

13

رابطة األدباء توقع
اتفاقية مع «أبسكو»

بنك الكويت الوطني ...أعلن الفائزين في مسابقته الفنية

حياة الياقوت

قص شريط االفتتاح

| كتب مدحت عالم |
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا مل ـ ــا ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه الـ ـفـ ـن ــون
التشكيلية «الرسم» من دور مهم في
ال ـح ـيــاة ،مــن خ ــال إض ـفــاء جـمــاالت
عـلــى األمــاكــن الـتــي يـتــم فيها وضــع
اللوحات ،فــإن بنك الكويت الوطني
ن ـظ ــم م ـســاب ـق ـتــه ال ـف ـن ـيــة بــال ـت ـعــاون
مـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـف ـنــون
الـتـشـكـيـلـيــة ،وال ـتــي دع ــا للمشاركة
فيها الفنانني الواعدين من األطفال
والـنــاشـئــة ،ومــن ثــم تنظيم معرض
في إحــدى قاعات الجمعية ،احتوت
على كــل هــذه الــرســومــات ،كــي يعلن
فــي احتفالية متميزة اسـمــاء ثاثة
ف ــائ ــزي ــن ف ــي امل ـس ــاب ـق ــة وه ـ ــم خــالــد
الـ ـشـ ـم ــري وزي ـ ـنـ ــب دشـ ـت ــي وس ـح ــر
عبدالقادر.
وحـ ـض ــرت االح ـت ـف ــال ـي ــة م ـســاعــد
مدير عام إدارة التواصل والعاقات
العامة في بنك الكويت الوطني منال
فـيـصــل امل ـطــر ،وم ـســؤولــة الـعــاقــات
ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـب ـن ــك ص ـف ــاء امل ـط ــري،
إل ــى جــانــب ح ـضــور رئ ـيــس مجلس
إدارة الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـلـفـنــون
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ــدال ــرس ــول
س ـ ـل ـ ـم ـ ــان وجـ ـ ـم ـ ــع مـ ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــني
التشكيليني.
وق ـ ــال س ـل ـم ــان ف ــي االح ـت ـف ــال ـي ــة:
«ت ـ ـه ـ ــدف مـ ـس ــابـ ـق ــة بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني إلــى التركيز على الجوانب
اإلبداعية للفنانني واملــواهــب ،وذلك
لـتــوظـيــف أعـمــالـهــم الـفـنـيــة ف ــي مقر
مـسـتـشـفــى ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي،
مــن أجــل االرتـقــاء بــالــذوق اإلنساني
ال ـف ـنــي ال ــراق ــي ،ان ـطــاقــا م ــن حــرص

سلمان واملطر مع الفنانني التشكيليني

البنك على إعطاء الفرصة للمبدعني
من جميع الجنسيات للمشاركة في
هذه املسابقة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ـل ـ ـم ـ ــان« :تـ ـتـ ـش ــرف
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـن ــون
التشكيلية أن تتعاون مــع أول بنك
يـبــادر فــي إنـشــاء صــرح طبي لعاج
األط ـ ـفـ ــال الـ ــذيـ ــن يـ ـع ــان ــون أم ــراض ــا
م ـس ـت ـع ـص ـيــة ،ولـ ـي ــس غ ــري ـب ــا عـلــى
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي ،ف ـهــو الـبـنــك
الــذي نفتخر به ألنه جزء من تاريخ
ال ـك ــوي ــت» .وأش ـ ــاد س ـل ـمــان بــأعـمــال
امل ـعــرض ال ــذي تضمن  50مـشــاركــة،
حققوا في رسوماتهم أفكارا خاقة
إلظ ـهــار إبــداعــات ـهــم لـلـحـصــول على
ف ــرص ــة عـ ـ ــرض فـ ــي وحـ ـ ــدة الـ ـع ــاج
بالخايا الجذعية في مستشفى بنك
الـكــويــت الــوطـنــي لــأطـفــال انـطــاقــا
بــدور الفن اإلنساني الــراقــي .وشكر
سـلـمــان امل ـســؤولــني ف ــي الـبـنــك على
تنظيم ه ــذه املـســابـقــة مــن أج ــل زرع
الـفــرحــة فــي قـلــوب األط ـفــال ،كواجب
إن ـســانــي ووط ـن ــي ي ـهــدف إل ــى 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
ال ـي ــوم فــي مـقــر الـجـمـعـيــة الكويتية
لـ ـلـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ل ــاح ـت ـف ــال
بـمــواهـبـنــا الــرائ ـعــة وال ـط ـمــوحــة في
م ـج ــال ال ــرس ــم .وق ــد ت ـق ــدم أك ـث ــر من
مئة متسابق من فنانني وموهوبني
وحتى هــواة للمشاركة في مسابقة
بــرسـمــة تــرســم بـسـمــة ،الـتــي اطلقها
بنك الكويت الوطني بهدف توظيف

منال املطر« :برسمة
ترسم بسمة» ...مبادرة
جديدة لدعم مرضى
السرطان من األطفال
عبدالرسول سلمان:
األعمال الفنية املشاركة
ّ
ستزين مقر مستشفى بنك
الكويت الوطني

اإلبــداع تضامنًا مع األطفال مرضى
السرطان».
وأضـ ــافـ ــت« :وال ب ــد ل ــي ه ـنــا مــن
اإلش ــادة بــالــدور ال ــذي قــامــت وتقوم
بـ ــه ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـف ـنــون
التشكيلية فــي دع ــم حــركــة الثقافة
واإلب ـ ـ ـ ــداع ف ــي ب ـل ــدن ــا ،وقـ ــد تـكــرمــت
مشكورة بالتعاون معنا واالشــراف
ع ـ ـل ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـس ـ ــاب ـ ـق ـ ــة وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم
امل ـت ـســاب ـقــني ...ك ـمــا أت ــوج ــه بــالـشـكــر
لكم أنتم الفنانني واملوهوبني الذين
ب ــادرت ــم وش ــارك ـت ــم لـتـتـنــافـســوا في
دعـ ــم األطـ ـف ــال م ــن خـ ــال مــوهـبـتـكــم

وتفاؤلكم وشعوركم اإلنساني».
وأوضحت املطر أن فكرة مسابقة
«بـ ــرس ـ ـمـ ــة تـ ــرسـ ــم بـ ـسـ ـم ــة» ج ـ ــاءت
«بـ ـه ــدف طـ ــرح مـ ـب ــادرة ج ــدي ــدة مــن
بنك الكويت الوطني دعما لأطفال
مرضى السرطان ،وملواكبة االفتتاح
امل ــرت ـق ــب ل ــوح ــدة ال ـع ــاج بــالـخــايــا
ال ـج ــذع ـي ــة الـ ـت ــاب ــع مل ـس ـت ـش ـفــى بـنــك
الـكــويــت الــوطـنــي ،وال ــذي تـقــع عليه
آم ــال كـثـيــرة بـشـفــاء وع ــاج األطـفــال
بحلول طبية متقدمة وأكثر تطورًا».
وقالت« :اثمرت الفكرة هذا االحتفال
ال ـ ــذي ي ـج ـم ـع ـنــا ل ـن ـق ــول م ــن خــالــه
بــأن الفائز الحقيقي اليوم هو الفن
واالبداع واملوهبة ،وأما الفائز األكبر
فهو الــوعــي االنساني الــذي أيقظته
مبادرتنا ليمنح أطفالنا الـقــوة في
صراعهم وتحديهم.
وخـتـمــت امل ـطــر كـلـمـتـهــا بــالـقــول:
«فــي النهاية ،اسمحوا لــي أن أعــرب
باسمي وباسم بنك الكويت الوطني
عن اعتزازنا بمشاركتكم جميعًا في
ه ــذا ال ـح ــدث ،ال ــذي ت ـحــول بدعمكم
وت ـع ــاون ـك ــم م ــن م ـســاب ـقــة تـنــافـسـيــة
إلــى شعار انساني إلطــاق املواهب
وإسعاد املرضى في آن معًا».
وشـ ـ ـك ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ال ـ ـخـ ــايـ ــا
الجذعية في مستشفى بنك الكويت
ال ــوط ـن ــي ل ــأط ـف ــال ال ــدكـ ـت ــور مـيـثــم
حـســني جمعية الـفـنــون التشكيلية
ال ـت ــي أت ــاح ــت م ـثــل هـ ــذه امل ـش ــارك ــة،
مؤكدا أنهم سيستضيفون كل فترة
ق ـص ـي ــرة ف ـعــال ـيــة ف ـن ـيــة أو ث ـقــاف ـيــة،
لـفـتــح امل ـج ــال ل ــدخ ــول املـجـتـمــع إلــى
املستشفى ملـشــاركــة األط ـفــال بيتهم
الذي هو املستشفى.

(تصوير سعد هنداوي)

إبداعات واعدة

من أعمال املعرض

وقـ ـع ــت راب ـ ـطـ ــة األدب ـ ـ ــاء
ال ـك ــوي ـت ـي ــني اتـ ـف ــاقـ ـي ــة مــع
شــركــة أبـسـكــو األمـيــركـيــة،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فــي
مـ ـج ــال قـ ــواعـ ــد ال ـب ـي ــان ــات
األكاديمية.
وصرحت رئيسة اللجنة
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ــرابـ ـط ــة
حياة الياقوت أنه بموجب
االتـ ـف ــاق ،س ـت ـتــوافــر أع ــداد
مـجـلــة «ال ـب ـيــان» ال ـصــادرة
عـ ـ ــن راب ـ ـ ـطـ ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء فــي
مجموعة من قواعد بيانات
«أب ـ ـس ـ ـكـ ــو» ،مـ ـم ــا سـيـتـيــح
امل ـ ـقـ ــاالت املـ ـنـ ـش ــورة فـيـهــا
ل ـل ـجــام ـعــات وامل ــؤس ـس ــات
املشتركة بقواعد البيانات،
والـ ـتـ ـكـ ـشـ ـي ــف والـ ـفـ ـه ــرس ــة
املـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ال ـ ـت ـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا
أبسكو وصول األكاديميني
وال ـب ــاح ـث ــني وال ـط ـل ـبــة إلــى
محتويات املجلة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ه ـ ــذه
الـ ـخـ ـط ــوة م ـه ـم ــة إلي ـص ــال
املـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ــني
ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات وامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاالت
واملواد اإلبداعية املنشورة
في املجلة وتعميمها.
وأفـ ـ ـ ــادت الـ ـي ــاق ــوت ب ــأن
م ـ ـج ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان ت ـ ـصـ ــدر
ش ـهــريــا ع ــن ال ــراب ـط ــة منذ
عـ ــام  ،1966وقـ ــد احـتـفـلــت
الـ ــراب ـ ـطـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام امل ــاض ــي
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور  50عـ ـ ــامـ ـ ــا ع ـل ــى
صدور «البيان» .وأضافت
الـ ـي ــاق ــوت أن ال ــرابـ ـط ــة فــي
مـ ــوق ـ ـع ـ ـهـ ــا اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي
ال ـج ــدي ــد ت ـض ـيــف األعـ ـ ــداد
ال ـج ــدي ــدة م ــن ال ـب ـيــان أوال
بأول.

