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سعدون حماد متوسطا عددا من احلضور وجهاء القبيلة في استقبال الضيوف

د.ناصر بدر أبواحلسن وجواكني بيريز ـ جويسيتشيا شهادة الفوز باجلائزتني العامليتني

أنشطة تراثية متنوعة خالل استعدادها لالنطالق

الشيخ ضاري الفهد مشاركا في مهرجان قبيلة عتيبة الهيال

مهرجان عتيبة الهيال افتتح أنشطته في منطقة الروضتين برعاية الحماد

حمد العنزي
أك���د نائب رئي���س اللجنة 
العليا ملهرجان املوروث الشعبي 
الش���يخ ضاري الفه���د اهمية 
الوطني واالجتماعي  التالحم 
من خالل تلك املهرجانات التي 
تس���اهم في تأصيل قيم اآلباء 
واالجداد وتساعد النشء على 

التمسك مبوروثه االصيل.
جاء ذلك في مهرجان عتيبة 
الهيال والذي نظم حتت رعاية 
النائب سعدون حماد في منطقة 
اقامة  الروضتني والتي تشهد 
مهرجان املوروث الش���عبي، 
حيث افتت���ح احلفل االعالمي 

غالب العصيمي.
وقال الش���يخ ضاري الفهد 
خ���الل حديث���ه: نثم���ن هذه 
املبادرات م���ن اقامة احتفاالت 
وطنية يشارك فيها عدد من ابناء 

وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
والقيادة احلكيمة في الكويت 
في االلتقاء بجميع فئات الشعب 
الكويتي من خالل هذا املهرجان 
والذي في ظ���ل مكرمة أميرية 
أمر باستمرار  ولفتة س���امية 
املهرجان في السنوات املقبلة، 
موجها شكره الى رئيس اللجنة 
املنظمة الش���يخ أحم���د الفهد 
ونائبه الشيخ ضاري الفهد على 
جهودهما في اجناح املهرجان. 
ورحب العصيم���ي بضيوف 
االحتف���ال والذين هم ضيوف 
القل���ب قبل امل���كان، مؤكدا ان 
الكويت  الكب���رى هي  القبيلة 
والت���ي نتغنى به���ا دائما من 
خالل القصائد املنبرية وقصائد 

الشعر.

مجلس التعاون والتي تزيد من 
اواصر احملبة واملودة والترابط 
االسري والذي يساهم في تالحم 
ابناء املجتمع الواحد وتكاتفه 
ونشر ثقافة املودة والتسامح بني 
اجلميع، مؤكدا حرص القيادة 
السياس���ية العليا على توفير 
الراحة وتوفير  جميع س���بل 
جمي���ع مس���تلزمات ضيوفنا 
االعزاء م���ن دول ابناء مجلس 

التعاون.
من جانب���ه، اوضح رئيس 
التحكيم الشيخ صباح  جلنة 
الفهد الناصر على اهمية تفاعل 
اجلمهور من خ���الل مثل هذه 
املب���ادرة االس���رية التي تزيد 

اقيم للسنة  الش���عبي والذي 
االولى ف���ي الكوي���ت برعاية 
سامية من صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، ويعتبر 
هذا احلفل تكرميا للمشاركني من 
ابناء الوطن والضيوف الكرام من 
ابناء مجلس التعاون، ويحتوي 
ايضا على العديد من االنشطة 
الوطنية مثل القصائد الوطنية 

وفن احملاورة الشعرية.
واضاف ان مثل هذا احلفل هو 
جتديد وتأييد الوالء لصاحب 
السمو االمير واسرة الصباح، 
خصوصا ما تش���هده املنطقة 
من جتمعات عك���س ذلك، اال 
اننا حرصنا على ان تكون هذه 

الش���ريفني املل���ك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الى اململكة بعد رحلة 
العالج، ونسأل اهلل ان يدمي عليه 
الصحة والعافية هو واخوانه 
واعوانه كما نرفع أسمى آيات 
التهاني الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة 
االعياد الوطنية، ونسأل اهلل أن 

يجعل جميع أعوامه أعيادا.
وأشار بن حميد الى أهمية 
التعارف، حيث ذكر ابن كثير 
في تفسيره لكلمة )لتعارفوا( 
مبعنى ان تعرفوا النسب وقد 
حث الرسول ژ على هذا االمر، 
حيث قال »تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون به أرحامكم«، مضيفا 

احلض���ور اجلماهيري وتدعم 
تلك املهرجانات الشعبية، حيث 
تشهد اليوم منطقة الروضتني 
والتي اصبحت معمورة تزايد 
اعداد املش���اركني في مهرجان 
الش���عبي، مضيفا  امل���وروث 
ان اقامة تل���ك االحتفاالت في 
املخيمات اجلانبية تبرز الدور 
احلضاري الذي اسهم املهرجان 
في تقدميه من خالل تلبية العديد 
الدعوات  من الضيوف لتل���ك 
واطالعهم على احدث االنشطة 

التي يشهدها املهرجان.
بدوره، قال النائب سعدون 
حماد ان ه���ذه الدعوة جاءت 
مبناسبة اقامة مهرجان املوروث 

التجمعات كلها تأييد وجتديد 
والء لصاحب الس���مو االمير، 
مؤكدا اننا نختلف عن اوضاع 
الكويت  الدول االخرى، حيث 
بلد دميوقراطي ولديه دستور 
يضمن السيادة لالمة وعندما 
تكون هناك متطلبات للشعب 
الدس���تورية  فلدي���ه قنواته 
التي يلج���أ اليها عكس الدول 
االخرى فاق���دة للدميوقراطية 

التي نعيشها.
من جهت���ه، قال أمير قبيلة 
عتيبة نواف بن بندر بن نايف 
بن حميد بهذه املناسبة نرفع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة عودة خادم احلرمني 

ان الرسول لو رأى في االنساب 
ما يتجاوز االسالم، ملا حث عليه، 
حيث سمعنا في اآلونة االخيرة 
من يدعو الى متييع وتذويب 
شأن القبيلة ويدعي أن ذلك من 
مصلح���ة املجتمع املدني، وقد 
جانب الصواب، فاالنتماء الى 
القبيلة هو في االصل تثبيت 
وتأسيس الوالء للوطن، فالوالء 
واالنتماء للوطن هما وجهان 

لعملة واحدة.
م���ن جانبه، أك���د االعالمي 
غالب العصيمي أهمية مثل تلك 
املهرجانات والتي تعتبر سنة 
حميدة باركها صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 

حم�اد: الكويت بلد ديموقراطي ودس�تورنا يضمن الس�يادة لألمةالفه�د: هذه المهرجانات تس�اهم في تأصيل قي�م اآلباء واألجداد

بن حميد: من يدعو إلى تمييع ش�أن القبيلة جانبه الصواب فاالنتماء للقبيلة هو تثبيت للوالء إلى الوطن 

مستشفى الكويت لألطفال فاز بجوائز عالمية في الطرح المعماري
احتفلت »AGi املعماريون« بالفوز 
العاملي  العمارة  في جوائز مهرج����ان 

املرموق 2010. 
وبعد منافس����ة ثالثة متس����ابقني 
نهائيني، قام د.ناصر بدر أبواحلس����ن 
وجواكني بيريز � جويسيتشيا، مؤسسا 
ورئيس����ا »AGi املعماريون«، بتحقيق 
جائزة املشروعات املستقبلية الصحية 
عن جهودهما في مستش����فى األطفال 
الكويتي )KCH( في الكويت، ومهرجان 
العمارة العاملي هو حدث مهني يعرف 
بالتمي����ز في املراح����ل املبكرة لعملية 

التصميم. 
 AGI« وبص����ورة متزامنة، حصلت
املعماريون« أيضا على جوائز أخرى 
عن نفس املش����روع مبا يشمل جوائز 
»س����يتي س����كيب« حتت فئة العمارة 
املستقبلية، وجائزة العمارة 5 جنوم 
في امللكية التجارية حتت فئة عمارة 

اخلدمة العامة. 
يقع مستش����فى األطف����ال الكويتي 
)KCH( في منطقة املستشفيات بالقرب 
 NBK من مجمع الصباح ومستش����فى
لألطفال، ومن الواضح أنه س����يكون 
عالمة بارزة تس����تجيب لكل الظروف 
املناخي����ة والثقافية الكويتية، وتعيد 
تفسير قيمها في مبنى متوسط االرتفاع 
ولكنه يضيء األفق ويعبر عن عالمة 
تضع حسا قويا ملكان وتاريخ ومستقبل 
أطفال الكويت، ويتكون البرنامج من 
البوتيكات واملطاع����م وأماكن كثيرة 
للترفيه، باإلضافة إلى »البالزا« املغطاة 
في املركز أيضا توجد حديقة، مرافق 
طبية، غرف تش����غيل، وشرفة دخول 
مطلة على السطح وغيرها من اخلدمات، 
ولالطالع على مرافق املستشفى يرجى 
www.AGi- زيارة موقعنا االلكتروني
Architects.com واجلدي����ر بالذكر أن 
املرافق املمولة من قبل املانحني تشمل 
قسم األطفال، واألورام، والقلب، وجراحة 
األعصاب، والتي سيتم تنفيذها في أربع 
مراحل، مبدة إجمالية تستغرق ثالثون 

عاما من العل.

واملصابني كما أن املساهمات املتنوعة 
للمستش���فى تعتبر بدورها الطريق 
الوحيد لتفعيل ذلك املشروع الطموح 
واملهم، ان هذا املشروع متت رعايته في 
 ،)MOH( 2009 من قبل وزارة الصحة
بقيادة وزير الصحة الكويتي د.هالل 
الساير، وفريقه، باإلضافة إلى العديد 
من الرعاة املتمثلني في عائشة احملري، 
بنك الكويت الوطني، وورثة مرزوق 
املرزوق باالضافة الى KACCH اجلمعية 
الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى 
ومارجريت الس���اير، والذين ساهموا 
مبدخالتهم املهنية وقاموا بالتنسيق مع 
وزارة الصحة خالل التخطيط، وعرفانا 
باجلميل سيقوم املركز بتمييز كل جناح 
بشيء متعلق بالراعي من خالل اللون 
والنمط، والهدف األساسي للمانحني 

ان املقترح هو إنش����اء مستش����فى 
لتحسني عملية الشفاء لألطفال الذين 
يتم عالجهم بطرق حديثه والتي يتم 
فيها التركيز على العامل النفسي، وكان 
التش����جيع والتجديد لفكرة املشروع 
عاملني أساسيني في عملية االختيار، 
وقال بيريز � جيوسوتشيا ان »اجلائزة 
املمنوحة من قبل مهرجان العمارة العاملي 
القطاع لفلسفتنا وأيضا  هي اعتراف 
التشجيع لنا لالستمرار في العمل على 
نفس املسار«، ولقد اعترف مجلس احلكام 
بالرؤية واملنهج املتفتح للبرنامج، والذي 
يسمح بدراسة املستخدمني النهائيني � 

األطفال �� للمشروع. 
واجلدير بالذكر ان القوة الدافعة وراء 
مستشفى األطفال الكويتي )KCH( هي 
الرؤية ملستقبل أفضل لألطفال املرضى 

هو إنشاء مستشفى على قدم املساواة 
مع أفضل املرافق الصحية العاملية من 
خالل زيادة اهتمام املستشفيات بكل 
ما يتعلق بالبحث الطبي الذي يعالج 
أمراض األطفال املتنوعة والتي تشمل 
الربو، السكر، التهاب الكبد الڤيروسي، 
اإليدز، االكتئ���اب والتطور العصبي، 
وهك���ذا يتم تزوي���د املجتمع باملوارد 

الصحية. 
إن تصميم مستش����فى األطفال هو 
حتد و »AGi املعماريون« على وعي بأن 
احلدس فقط ليس كافيا إلنشاء املفهوم 
الصحيح ولذلك فان تصميم كل مرحلة 
يجب أن يتم إجراؤه مبشاركة املرضى 
واألس����ر، وكذلك املوظفون الطبيون، 
لتحقيق أفضل بيئة عالجية مالئمة، 

وطاقة متجددة كل يوم. 

استقطب حشدًا من أبناء دول مجلس التعاون ويستهدف زيادة التالحم بين أبناء المجتمع

خيمة احلضور امتألت باملشاركني
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غـدًا


