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أكبر كمية من األقالم حتفة فنية طالب يتابعون التحفة الفنية

م.جاسم البناي واملنسق العام للمشروع سالم البناي

عمل دؤوب

جاسم البناي: مليون و25 ألف قلم رصاص أدخلت الكويت كتاب »غينيس«

سالم البناي: استهلكنا 90% من األقالم الرصاص في السوق إلنجاز النصب التذكاري للمعلم
حكاية دخول الكويت كتاب »غينيس« لالرقام القياسية قد تكون 
مرت امام الكثيرين مرور الكرام ولكنها في حقيقة االمر جتربة رائدة 
تتطلب اكثر من وقفة وذل���ك الهمية التجربة ونوعية اجلهد املبذول 
والذي تطلب كثيرا من االعداد والتحضير وايضا العمل في زمن قياسي 

وفي ظروف استثنائية.
وفي تصريح خاص حول هذا املوضوع اش���ار م.جاسم البناي من 
مركز البناي لالستشارات الهندسية الى انطالقة الفكرة بقوله: الفكرة 
تع���ود الى مجلس ادارة جمعية املعلمني الت���ي رأت ان يكون احتفال 
هذا العام في ذكرى تكرمي املعل���م الكويتي، وهو االحتفال الذي يقام 
س���نويا برعاية صاحب السمو االمير الش���يخ صباح االحمد، ذا بعد 
عاملي يتجاوز كل التجارب السابقة ذات البعد احمللي من اجل توجيه 
رسالة عاملية لشكر املعلم والدور الكبير الذي يقوم به من اجل خدمة 

املجتمع في انحاء العالم.
واستطرد: مت اقتراح فكرة استخدام اقالم الرصاص من اجل اجناز 
هذه الفكرة التي حتمل الش���كر للمعل���م ومت االتصال باجلهة املنظمة 
واملش���رفة على املواصفات واملقاييس في كت���اب »غينيس« لالرقام 
القياسية والذين بدورهم رحبوا بالفكرة واشترطوا استخدام مليون 
قلم رصاص وضمن مواصفات خاص���ة في التصميم بحيث ال تكون 
هن���اك فراغات واعتماد فكرة جديدة في مضامينها ومعطياتها، ولهذا 
وضعنا هذا التصميم الذي يعتمد على ترس���يخ شعار االحتفال وهو 
توجيه الشكر للمعلم في كل مكان في العالم. وفي ذات االطار حتدث 
املنسق العام للمشروع سالم البناي فقال: الفكرة جاءت من قبل جمعية 
املعلم���ني وبدعم من »ڤيڤا« لالتصاالت وق���د مت اختيار مجمع )360( 
ليكون موقعا الس���تضافة هذا الصرح وهذه التحفة التي ساهمت في 

عملنا حتى التاسعة صباحا مع افتتاح املجمع البوابه من جديد وهو 
وقت ضيق جدا ولهذا اس���تعنا بكم كبير من العاملني بلغو 63 عامال 
واكثر من 767 طالبا من جميع املراحل الدراس���ية بذلوا جهودا كبيرة 
من اجل اجناز العمل في زمن قياس���ي، من اجل اللحاق بيوم االفتتاح 
الذي حضرته وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، 
والتي ابدت اعجابها بالفكرة وش���ددت على اهميتها واملعاني الكبيرة 

التي حتملها والبعد العاملي ملثل جتربة كهذه.
وعن دور الس���وق احمللية في تلبية احتياجات مثل هذا املشروع 
اجلبار قال سالم البناي: فور االعالن عن رغبتنا في احلصول على اكثر 
من مليون قلم سرت ش���ائعات كبيرة بني املكتبات في انحاء الكويت 
عن ش���خص يريد مليون قلم وقد استهلكنا اكثر من 90% من االقالم 
الرصاص املتوافرة في االس���واق واملكتبات احمللية التي اخرجت كل 
مخزونها القدمي واجلديد، علما بأننا استخدمنا انواعا متعددة من االقالم 
ومن مصادر مختلفة وبلغت القيمة اخلاصة باالقالم فقط 13 الف دينار 
كويتي هذا عدا املجسمات واحلديد واالخشاب واشير الى ثقل الكتلة 

حيث يتجاوز السبعة اطنان من اخلشب واملعدن واقالم الرصاص.
وفي ختام تصريحه عبر م.جاسم البناي عن شكره الكبير الدارة 
جمعية املعلمني وعلى ثقتها الكبيرة باملهندس واملبدع الكويتي وايضا 
برعاية »ڤيڤا« لالتصاالت وايضا التعاون الكبير من قبل مجمع 360 
الذين س���خروا جميع االمكانيات من اجل اجن���اح هذه التجربة التي 
ساهمت في ايصال رسالة عاملية الى املعلم جاءت من الكويت ودخلت 
في موس���وعة »غينيس« لالرقام القياس���ية، وال يسعني اال ان اوجه 
الدعوة للجمهور الكرمي وابنائهم من اجل مش���اهدة هذا الصرح الهام 

والذي يعبر عن كل معاني ومفردات الشكر والتقدير للمعلم.

ايصال اسم الكويت الى كتاب »غينيس« لالرقام القياسية.
وتابع: مت خالل هذه التجربة استخدام 1025000 قلم رصاص، وهو 
اول االرقام القياس���ية لعام 2010 وسجل باسم الكويت، وقد استغرق 
اعداد الفكرة واحلصول على املوافقات اكثر من ثالثة اش���هر بينما مت 

اجناز العمل خالل زمن قياسي وهو اربعة ايام فقط.
وعن الظروف التي اجنز بها العمل يعود م.جاسم البناي ليقول: لقد 
كان علينا اجناز العمل خالل زمن قياسي، حيث كنا نعمل اعتبارا من 
الواحدة بعد منتصف الليل وبعد انصراف زبائن مول 360 ويتواصل 

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

�سركة م�سعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�شل اخلدمات العالجية للعناية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ش�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�شت�شاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �شفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168


