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المطوع: »أسرار البحار« يحمل رسالة 
بيئية واضحة للصغار والكبار

من قبل، حيث القوي يفترس 
الضعيف والضعيف يفترس 
من هو اضعف منه في عملية 
التوازن البيئي العجيبة التي 

جتسد عظمة اخلالق.

المسؤولية البيئة

وفي اخلتام، اكد ان الفيلم 
يوجه رس���الة بيئية واضحة 
للجميع من مؤسسات وافراد 
صغارا وكبارا ألنه يوضح الدمار 
البيئي الذي اصاب احمليطات 
والبح���ار، وب���ن ان الفيل���م 
يجعلنا نش���عر مبسؤوليتنا 
النق���اذ جميع هذه املخلوقات 

البحرية النادرة.

ندى أبونصر
اعلن رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب للمركز العلمي 
م.مجبل املطوع عن ان عشاق 
الشاش���ة العمالقة في املركز 
العلمي سيكونون على موعد 
مع اح���دث اف���الم آي ماكس 
بالبعد الثالثي »اسرار البحار« 
ابتداء من اول ايام عيد الفطر 

السعيد. 
وصرح بأن الفيلم هو من 
احدث افالم آي ماكس وسيأخذ 
املش���اهد ال���ى اكث���ر مناطق 
الكرة االرضية عزلة وغرابة 
في شواطئ جنوب استراليا 
واندونيس���يا ويضعه وجها 
لوجه مع اكثر مخلوقات احمليط 

غموضا وابهارا.
وزاد م.املط���وع ان فيل���م 
»اس���رار البحار« سيكش���ف 
للمشاهد مواطن وسلوك عدة 
كائنات مث���ل القرش االبيض 
العظيم واحلبار والسلحفاة 
البحر  العمالق���ة ودجاج���ة 
باالضاف���ة ال���ى العدي���د من 
االسماك اجلميلة التي تعيش 
بن التش���كيالت املتنوعة من 

الشعاب املرجانية.

مواقع جديدة

واضاف ان الفيلم يهدف الى 
جل���ب الكائنات غير املعروفة 
الى الشاشة العمالقة وتعريف 
املشاهدين بها. واشار الى ان 
مخرج الفيلم اختار مواقع جديدة 
لتصوي���ر الفيلم، حيث ابتعد 
عن اماك���ن التصوير املعتادة 
بالقرب من السواحل االميركية 
وانتق���ل الى جن���وب احمليط 
الهادي بالقرب من اس���تراليا، 

حيث تض���م املنطقة قرابة ال� 
40% من الشعاب املرجانية في 
العالم، باالضافة الى ما يقارب 
الثالثة آالف نوع من االسماك 

والكائنات البحرية.

النوافير البركانية

واضاف م.املطوع ان عدسة 
آي ماكس ستأخذ املشاهد الى 
حتت سطح البحر في جنوب 
اس���تراليا وجزر باباوغينيا 
اجلديدة واندونيسيا ملشاهدة 
النوافي���ر البرلكانية في قلب 
املثلث املرجان���ي من احمليط 
الهادي وملش���اهدة املخلوقات 
البحرية التي لم يش���اهدوها 

المركز العلمي يدعو زواره ألحدث أفالم »آي ماكس« في العيد

م.مجبل املطوع متحدثا للحضور )أحمد باكير(

من األفاعي البحرية

االخطبوط بانتظار فريسته

متابعة من الصغار والكبار

السلحفاة البحرية تلتهم قنديل البحر


