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»سنتربوينت« ترسم البسمة في »أولمبياد الفن« 

املسابقة اختيار فائزين في مجاالت 
خاصة مثل جائزة »اللوحة األكثر 
إش����راقا بألوانه����ا« الت����ي حازه 
نيالس����يس باتاتشاريا، وجائزة 
»اللوحة األكثر تعبيرا عن اخليال« 

التي منحت لكاماكشي رينجني.
التنفيذي  الرئي����س  وعل����ق 
للعمليات في سنتربوينت الكويت 
سيبل باسو على هذا احلدث قائال: 
»في كل عام تثبت مسابقة »أوملبياد 
الفن«، من خالل التطور واالرتقاء 
إلى األفضل الذي حتققه عاما بعد 
عام، أنها تعد إجنازا كبيرا في عالم 
الفن. ونحن سعداء ألننا استطعنا 
أن نعطي هؤالء الفنانني الشباب 
املوهوبني منصة النطالقهم في رسم 
خطوط مستقبلهم، فمشاركتهم في 
هذه املسابقة تعمل على تعزيز روح 
اإلبداع لدى الش����باب وتشجعهم 
على املزيد من التطوير لقدراتهم 
الفنية. وعن طريق تنظيم »أوملبياد 
الفن« بشكل سنوي، فإننا نأمل أن 

الستة العديد من الهدايا الرائعة 
ومنها بالي ستيش����ن واملسرح 
املنزلي وكامي����رات رقمية، وقد 
عبرت الفائزة باملركز األول فاسنتي 
هاريهان من مدرس����ة الفحيحيل 
الهندية الوطنية اخلاصة عن بالغ 
سعادتها لفوزها في »أوملبياد الفن« 
وحصولها على البالي ستيشن، 
قائلة: »انني أش����عر بغاية املتعة 
ملشاركتي في هذه املسابقة، وأود 
أن أشكر سنتربوينت جزيل الشكر 
إلتاحتها الفرصة لي للتعبير عن 
نفسي من خالل لوحتي، وأنا أتطلع 
قدما إلى املشاركة في املنافسة في 

العام املقبل«.
وحصل الفائزون على شهادات 
وجوائز تذكاري����ة، كما مت تقدمي 
دروع تذكارية للمدارس املشاركة، 
ولم يقتصر تقدمي اجلوائز على 
الفائزين فقط، فق����د حاز جميع 
الطالب الذين شاركوا في األوملبياد 
العديد م����ن الهدايا، كما تضمنت 

ندى أبونصر
بع����د انتهاء برامج مس����ابقة 
»أوملبياد الفن« التي تنافست فيها 
العمرية،  الفئات  مجموعتان من 
األولى شملت الطالب من )11-9( 
سنة، والثانية من )12-14( وفي 
أجواء حافلة باإلثارة واحلماس، 
اعلنت سنتربوينت أسماء الفائزين 
الستة وهم: فاسنتي هاريهان، دروف 
راجيف كاباد، كيرثيكا ناجراجن، 
سلمى الزكيي، سارة تومان ومارين 
جوز، الذين كانوا في غاية السرور 
لفوزهم في هذه املسابقة، وقد قامت 
سنتربوينت، وللسنة الثالثة على 
التوالي، بتنظيم »أوملبياد الفن«، 
والتي ج����رت هذا العام في فندق 
جي دبلي������و ماريوت، وقد القت 
هذه املسابق��ة جتاوبا كبيرا من 
قبل املدارس ال� 14 املش����اركة في 

املسابقة.
 ومت تقييم اللوحات املشاركة 
وتصنيفه����ا عل����ى مرحلتني، ثم 
الفائزة من قبل  اللوحات  اعلنت 
جلنة التحكيم التي ضمت الفنانني 
الكويتيني الشهيرين أسعد بوناشي 
ومها املنصور جنبا إلى جنب مع 
األعضاء في مجلس إدارة »اجلمعية 
الدولية لإلع����الن«، مروان فرح 
وعدنان س����عد، وقد مت اختيار 6 
لوح����ات في نهاية املس����ابقة من 
بني العديد من اللوحات الرائعة، 
التي قام برسمها مجموعة الفنانني 
الصغار املوهوبني، على أس����اس 
اإلب����داع واإلتقان، االنطباع العام 

والصلة باملوضوع.
 ومت منح كل من هؤالء الفائزين 

نس����اهم في رفع الروح املعنوية 
للطالب وتشجيعهم على التعبير 
عن آرائهم بقوة وبطريقة مبتكرة 
عن أي شيء وكل شيء يدور في 

العالم من حولهم«.
وأضاف باس����و قائال: »أود أن 
أنتهز هذه الفرصة ألشكر الفنانني 
أسعد بوناشي ومها املنصور على 
مشاركتهما في التحكيم في مسابقة 
»أوملبياد الفن«، كما اسعدتنا أيضا 
مس����اهمة عدنان س����عد ومروان 
فرح، عض����وا »اجلمعية الدولية 
لإلع����الن«، بانضمامهما كأعضاء 

في اللجنة«.
كما وجه باسو الشكر إلدارات 
املدارس املش����اركة في »أوملبياد 
الفن« لهذا العام حلسن تعاونها 
ومس����اهمتها القيم����ة في إجناح 
هذه املس����ابقة، وتضم مجموعة 
املدارس املشاركة: مدرسة اخلليج 
الكويت  االجنليزي����ة، مدرس����ة 
االجنليزية، مدرس����ة الفحيحيل 
الوطني����ة اخلاص����ة،  الهندي����ة 
الهندي����ة اإلجنليزية،  األكادميية 
املدرسة اإلجنليزية، مدرسة الكويت 
املدرس����ة اإلجنليزية  األميركية، 
البريطانية  الفحيحيل، املدرسة 
ف����ي الكويت، مدرس����ة دس����مان 
النموذجية، مدرسة بيان ثنائية 
اللغة، مدرس����ة الكويت العاملية 
أكادميية أكسفورد،  اإلجنليزية، 
املدرسة الهندية التعليمية ومدرسة 

كارميل في الكويت.
وقام برعاية هذا احلدث كل من 
مطابع الشروق الدولية ومطابع 

الكي.

..وأخرى تبدع بريشتها

توزيع اجلوائز على املشاركني إعالن إحدى املشاركات الفائزات

طلبة مشاركون يعرضون رسوماتهم

فرحة الطلبة املشاركني في املسابقة

طالبة مشاركة

رسم وإبداع اإلعالمية سالي القاضي ومسابقات للمشاركني

.. وفائز آخر برسم جميل

استش شاتور مبدي وساتيل باسو وراجيف كوبانتي وجورج ماتيف

دروع تكرميية ألعضاء جلنة التحكيم مروان فرح والفنانني أسعد بوناشي ومها املنصور وعدنان سعد  )كرم دياب(

يحتفل عضو هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة حمد السالمة 
املطيري بزفافه وذلك يوم االحد املوافق 
28 اجلاري، وذلك في صالة الشهيد فهد 
األحمد مبنطقة الدوحة وبهذه املناسبة 
السعيدة يدعو اجلميع للمشاركة في 

هذا احلفل.. ألف مبروك.

زفاف املطيري األحد

عروض مميزة من أطياب المرشود
بمناسبة احتفاالت فبراير

تش���ارك شركة أطياب املرش���ود للعطور املواطنني والوافدين 
في احتفال العيد الوطني وعيد التحرير. وأكد مدير عام الش���ركة 
وليد املرشود ان الشركة حرصت على املشاركة في هذا املهرجان 
بتقدمي عروض مميزة وخصومات، إضافة الى جوائز قيمة لعمالئها 

خالل املهرجان.
وأشار املرشود الى ان قاعدة عمالء الشركة في زيادة دائمة وذلك 
بفضل اخلبرة الكبيرة التي تتمتع بها الش���ركة منذ انطالقها عام 
1925 بالتزامن مع ازدهار جتارة اللؤلؤ وحركة التجارة املتبادلة 
بني الكويت واخلليج من جهة، وأسواق الهند والشرق األقصى من 
جهة أخرى، مضيفا ان ازدهار جتارة اللؤلؤ أدى إلى انتشار جتارة 
البخور والعود والتي اصبحت فيما بعد جتارة رائجة اجتهت اليها 
انظار رجال األعمال والشركات االستثمارية الكبيرة على مستوى 
العالم، وقد حافظت »املرش���ود« على أصالة منتجاتها وجودة ما 
تقدمه من ابتكارات في عالم العطور وكذلك حرصها على نيل ثقة 

اجلميع ومشاركتهم مناسباتهم.


