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شركة العلوم املرحة أقامت حفل التكرمي 

اخلتامي للعام الدراسي 2011/2010
مستشفى الراشد احتفل بأفضل

موظفة مثالية عن شهر أبريل

حسينية دار الزهراء احتفلت بذكرى ميالد 
اإلمامني محمد الباقر وعلي الهادي

أقامت حسينة دار الزهراء عليها السالم احتفاال 
مبناس����بة ميالد االمامني محمد الباقر وعلي الهادي 
عليهما السالم، حتدث فيه احلاج اسعد خريبط قائال: 
نلتقي في هذه االيام بذكرى مولد االمام محمد الباقر 
گ وهو من اهل بيت النبوة، وقصة اهل البيت عليهم 
السالم هي قصة االسالم، واالسالم ينفتح على احلياة 
كلها، الن االسالم هو الرسالة التي اراد اهلل ان يحدنا 
بها، وان يعطي احلياة لكل جيل بحسب ما حتتاجه 

احلياة في جميع جوانبها الفكرية والعمملية.
واضاف ان االمام الباقر گ عاش في اواخر احلكم 
االموي وامتدت حياته الى نهايات هذا احلكم وبدايات 
احلكم العباسي فكان االمويون مشغولني عنه وكذلك 
العباس����يون النشغالهم بتأسيس دولتهم، لذا اندفع 
االمام الباقر گ ليثري الساحة االسالمية مبا وهبه 
اهلل من علم، حيث ان علمه من علم رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وآله وسلم.

أقامت شركة العلوم المرحة حفل التكريم الختامي 
للعام الدراسي 2011/2010 على مسرح جامعة الخليج 
تحت ش����عار »وراء كل ظاهرة غريبة حقيقة علمية 
لنبحث عنها« وبمشاركة شركة زين لالتصاالت الراعي 
الرسمي ألنشطة العلوم المرحة لهذا العام وبحضور 
د.إلهام كرم باالنابة عن منى اللوغاني الوكيل المساعد 
للتعلي����م العام في وزارة التربية وبراك مهدي براك 
الموجه الفني العام للعلوم في وزارة التربية ووليد 
الخشتي مدير العالقات العامة واالتصاالت بشركة 
زين لالتصاالت والمدارس والرياض التي ش����اركت 
في أنشطة العلوم المرحة، حيث تخلل الحفل العديد 

من الفقرات المميزة.
وقد ألقى أسامة السلطان نائب المدير العام لشركة 
العلوم المرحة كلمة شكر فيها كل من ساهم في إنجاح 
برنام����ج ورش العلوم المرحة وس����اعد في تحقيق 
أهدافها التربوية والعلمية، هذه الورش التي تهدف 
الى إثارة الخيال والفضول العلمي عند األطفال عن 
طريق اللعب والتطبيقات اليدوية، وإبراز دور العلم 
في حياتهم اليومية، ومساعدتهم على تعلم األسلوب 

العلمي في التفكير وحثهم عليه.
واستعرض أيضا بعضا من إنجازات الشركة منذ 
تأسيسها في الكويت عام 1998 حيث قال ان الشركة 
ه����ي الوحيدة في الكويت الممثلة للبرنامج الكندي 
ماد س����اينس الذي يقدم خدمات تعليمية ترفيهية 
لألطفال والذي يطبق في 29 دولة من خالل ش����بكة 

تضم 206 أف�رع في أنح�اء الع�الم.
وأضاف السلطان ان العلوم المرحة لم تقف عند هذه 
األنشطة فقط، ولكن من باب شعورها باالنتماء لهذا 
الوطن سعت دائما لدعم واجبها الوطني ومسؤوليتها 
المجتمعية، وذلك من خالل المش����اركة مع الجهات 
المختص����ة في تقديم العديد من الحمالت التوعوية 

من منطلق خطة عمل الفريق الواحد المتبعة 
في مستشفى الراشد أقامت إدارة مستشفى الراشد 
)الرائد األول لرعاية العائلة( ممثلة في عبداهلل 
راشد الس���يف )رئيس مجلس اإلدارة( ونائب 
رئيس مجل���س اإلدارة المربية الفاضلة فريال 
عبدالرحيم وأعضاء مجلس اإلدارة د.ثائر السيف 
ود.نائل السيف وسيف الدين السيف والمدير 
الطبي د.حمدي عبدالمنعم عبده مسابقة أفضل 
موظفة مثالية عن شهر أبريل، وبعد عملية فرز 
األصوات فازت إكرام مهنا أبوغالية كأفضل موظفة 
مثالية عن قسم االستقبال واختيارنا لها نابع 
من تميزها لكفاءتها في تأدية عملها ولتعاونها 

لطلبة المدارس، فلقد حملت على عاتقها م�سؤولية 
تثقيف هذا الجيل والمحافظة على صحته وتوعيته 
تجاه الظواهر السلبية، باالضافة الى تميز الشركة هذا 
العام بالعدد الكبير من األنش�طة التعليمية الترفيهية 
التي نفذت خصيصا لألطفال من ذوي االحتياجات 
الخاصة، والتي القت حضورا ومش�اركة مميزة من 
قبلهم، وأضفت جوا من الفرح والب�هجة في قلوبهم 
معلنا ان الشركة تج�هز لهم أنشطة تعليمية ترفيهية 

جديدة ومم�يزة خالل هذا الصيف.
وفي النهاية شكر جميع الذين ساهموا في إنجاح 
نشاطات الشركة وفي مقدمتهم شركة زين لالتصاالت 
التي كانت الشريك والراعي الرسمي ألنشطة العلوم 
المرحة، واعدا بأن الشركة ستسعى دائما الى تقديم 

األفضل في خدمة جيل المستقبل.
كما ألقى وليد الخش����تي � مدير العالقات العامة 
واالتصاالت في شركة زين كلمة ذكر فيها انه يشعر 
بالفخر لرعايت�هم مثل هذه األنشطة التربوية الهادفة، 
وهذه الرعاية جاءت نتيجة قناعة كاملة بأهمية أنشطة 
العلوم المرحة التعليمية الترفيهية ومساهمتها في 

تثقيف أجيال المستقبل.
وقال ان رعاية أنشطة العلوم المرحة أتى تحقيقا 
ألهداف شركة زين في دعم العمل التربوي، خاصة ان 
زين من الشركات الرائدة في الكويت في دعم األعمال 
الناجحة التي تخدم األطفال وتس����اعد على تقدمهم 

وبناء جيل المستقبل المتسلح بالعلم والمعرفة.
وفي الختام تم تكريم المدارس والرياض الذين 
شاركوا في ورش العلوم المرحة، ومقدمي الشركة 
الذي����ن تميزوا ف����ي تقديم تلك ال����ورش التعليمية 
الترفيهية، وأيضا تم تقديم الدروع التكريمية للجهات 
الرس����مية من وزارة التربية وشركة زين بصفتها 

الراعي الرسمي لتلك األنشطة.

مع زمالئها وابتكارها وتميزها في العمل.
وألق���ى رئي���س مجلس اإلدارة كلمة ش���كر 
للموظفي���ن المثاليي���ن، كما ش���كر العاملين 
بالمستشفى على تعاونهم بروح الفريق الواحد 
كما ش���كر كال من د.ثائر السيف ونائل السيف 
وسيف الدين السيف الموظفة المثالية والعاملين 
على ما بذلوه من جه���ود حثيثة وأمينة طوال 
السنوات الماضية في سبيل رفع مستوى الخدمات 

بالمستشفى.
كما ُمنحت إكرام مهنا شهادة تقدير ومكافأة 
مالية من مستشفى الراشد )الرائد األول لرعاية 

العائلة(.

جانب من حفل التكرمي

أفضل موظفة مثالية تتسلم شهادة تقدير

األستاذ: مبانينا معرضة لالنهيار
بسبب زالزل املناطق املجاورة

قال املستشار الفني للمجلس البلدي م.عبداللطيف 
األستاذ ان املباني في الكويت معرضة حلوادث انهيار 
جزئي أو ظهور عيوب إنشائية بسبب تأثرها بالزالزل 

التي حتدث في املناطق املجاورة.
ودعا األستاذ في حديث ل� »كونا« املكاتب الهندسية الى 
عمل تصميمات مناسبة 
ضد تأثير الزالزل بحيث 
الش����كل املعماري  يكون 
مناسبا إنشائيا ملقاومة 

الزالزل.
التصميم  ان  وأوضح 
املعماري يجب ان يعطي 
املبن����ى ش����كال مربعا او 
مس����تطيال ألن األشكال 
األخ����رى تس����اعد على 
متركز إجه����ادات الزالزل 
ف����ي األماك����ن الضعيفة، 
بينما يتم توزيع الغرف 
والطرق واملطابخ واحلمامات والساللم وكل ما يتصل 
بالتصميم املعماري بش����كل منتظم لألوزان بأن يكون 

مركز ثقل األعمال في منتصف املبنى.
وأضاف ان األعمال اإلنش����ائية ف����ي املبنى املقاوم 
لتأثيرات الزالزل تتم من خاللها توزيع األعمدة واحلوائط 
اخلرسانية توزيعا منتظما ويراعى ان تكون عناصر 

املبنى ذات أوزان كبيرة في األدوار السفلى.
وقال األس����تاذ ان عددا كبيرا من املقبلني على بناء 
بيوت جديدة يستفسرون عن سبب الزيادة في كمية 
حديد التسليح في املخططات، مشيرا الى ان الكمية حتدد 
عن طريق املهندس اإلنشائي بعد عمل عمليات حسابية 
مبوجب معادالت هندسية لتوفير عامل األمان للمبنى، 
خصوصا فيما يتعلق باألعمدة واألس����قف واجلسور 

واألساسات.
وأشار الى وجود بعض من املكاتب الهندسية التي 
تبالغ في حساب كمية حديد التسليح للتأكيد على عامل 
األمان والبعد عن حوادث انهيارات املباني بسبب العمليات 
اخلاطئة في حتديد نسبة حديد التسليح وللحفاظ على 

سمعة املكتب الهندسي في السوق احمللي.
ونصح باالبتعاد عن اختيار حديد مجهول املصدر 
واملصنع وأال يكون مصنوعا من اخلردة في املصانع غير 
املعتمدة والتأكد من ان احلديد ليس به أي شحوم او زيوت 
او صدأ واألهم من ذلك ان تكون نتائج املختبر تعطي 
قراءات إجهاد ومقاومة واستطالة وأبعاد مناسبة يعرفها 

املهندسون الذين يشرفون على عملية اإلنشاء.
ودعا األس����تاذ املقبلني على بن����اء بيوت جديدة أو 
ترمي����م بيوتهم إلى االنتباه بش����أن وجود مدة انتهاء 
صالحية لالسمنت عند شرائه إذ ان انتهاء صالحيته 
يعني حدوث ضعف في قوة اخللطة اخلرسانية، مبينا 
ان االسمنت العادي املعبأ بأكياس تقل قوته بعد مرور 
3 ش����هور اما النوع سريع التصلب فيقل بعد 45 يوما 
وإذا كان االسمنت سائبا دون أكياس فمدة صالحيته 6 
شهور. وتطرق األستاذ إلى ظاهرة االنهيار والهبوط في 
أرضية املباني قائال ان امليل اخلفيف واملتكرر للمبنى 
قد ي����ؤدي الى االنهيار اجلزئ����ي او الكامل ومرده الى 
أس����باب عدة أهمها األخطاء ف����ي التصميم او القصور 

في دراسة التربة.

م.عبداللطيف األستاذ


