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خالل حفل تدشين مشروع تحديث األكواريوم بشاشات تفاعلية جديدة

المطوع: تزويد المركز العلمي بـ 42 شاشة إلكترونية 
تعمل بخاصية اللمس مرتبطة بجهاز مركزي

 ندى أبونصر
أكد رئي����س مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب في املركز العلمي م.مجبل املطوع ان 
االكواريوم هو اول اكواريوم في العالم يتخذ 
من الشاشات وسيلة لتعليم الزائرين، جاء 
ذلك خالل حفل تدشني الشاشات التفاعلية 
في االكواريوم بحضور د.حسن اإلبراهيم 
وس����ليمان العوضي من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ومدير تقنية املعلومات عادل 

العنيزي وحشد من الصحافة واإلعالم.
وزاد بأن الشاشات التفاعلية هي للكبار 
والصغار ولطلبة املدارس مبختلف املراحل 

وبنفس الرسوم السابقة.
وأضاف انه مت تزويد املركز العلمي ب� 
42 شاشة إلكترونية تعمل بخاصية اللمس 
مرتبطة بجهاز مركزي )Server( يحتوي 
على قاعدة بيانات ضخمة تعرض البيانات 
املختلفة املوجودة في األكواريوم وتوفر 
ص���ور وڤيديو عالي اجلودة والوضوح 
مبؤثرات خاصة ومختلفة ومشوقة تتميز 
بسهولة التحديث واإلضافة حسب احلاجة 
 Content Management باس���تخدام نظام

.)CMS( system
وأضاف انه مت تزويد الشاشات بشاشة 
تفاعلية خاصة لألطف����ال كتركيب القطع 

)البازل(.
وش����كر املطوع جمي����ع القائمني على 
املشروع ومؤسسة التقدم العلمي على دعمها 

الكبير واملتواص����ل ودعا جميع املواطنني 
لزيارة املركز العلمي للتفاعل مع الشاشات 

اجلديدة.
ومن جهته، رحب مدير تقنية املعلومات 
ع����ادل العنيزي بجميع احلضور وقال في 
كلمته خالل االحتفال بتدش����ني مش����روع 
حتديث االكواريوم بشاشات تفاعلية جديدة 
ان التطور السريع في عالم التكنولوجيا 
اجتذب الكثير منا وان اردنا توفير الثقافة 
النوعية ألطفالنا وشبابنا فعلينا ان نتشارك 

جميعا في ذلك لذا سعينا بجهودنا ملواكبة 
التطور وتقدمي كل م����ا هو حديث ومميز 
لنرتقي فانبثقت فك����رة تطوير وحتديث 

مرفق االكواريوم.
واضاف ان الهدف الرئيسي في مشروعنا 
هو التثقيف بإطار ترفيهي ممتع باسخدام 
التكنولوجيا احلديث����ة في تنفيذ وتغيير 
النمطية احلالية لتلقي املعلومة  الصورة 
التي تعتمد على احلفظ والتلقني فقط من 
خالل توظيف وسائل وادوات حديثة تتناسب 

مع توسع مدارك جيل اليوم.
وتابع العنيزي: قمنا مبباشرة املشروع 
بالتعاون م����ع فريق متخصص من املركز 
العلمي واستغرق تنفيذ وتشغيل املشروع 

ما يقارب التسعة أشهر.
وزاد بأن االكواريوم مقس����م الى ثالث 
بيئات: البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية، 
والبيئة البحرية وسيتم توظيف برنامج 
خدمة ال� Google عند مدخل االكواريوم بثالث 
شاشات خللق ما يشد الزائر للوصول الى اي 
بقعة في الكويت انطالقا من املركز العلمي 
باختيارنا ألماكن مح����ددة كجزيرة فيلكا 
ومحمية صباح األحمد كل بحس����ب بيئته 
كما س����تنقل الزائر الى الثقافات الكويتية 
القدمية للبيئات الثالث، والتي سيتبني من 
خاللها االغراض املس����تخدمة في كل منها 
وسيتم اس����تعراض احليوانات واالسماك 

املوجودة في كل منها.
واس����تطرد بأن����ه مت اس����تخدام تقنية 
البروجكتر لتوجيه رسائل بيئية توعوية 
اضافة الى توظيف بعض الشاشات لشرح 

األحافير Fossils وكيفية تكوينها.
واختتم العنيزي بقوله: استطعنا عبر 
اجلهود املكثفة الوصول الى تغذية عروق 
العلمي����ة والتكنولوجية وتتبع  احلي����اة 
مصادرها ولغاتها ومركز التميز فيها األمر 
الذي يتماشى مع سياس����ة املركز العلمي 

منذ إنشائه.

 )كرم دياب(م.مجبل املطوع يستخدم إحدى الشاشات اإللكترونية العاملة بخاصية اللمس

جولة في األكواريوم

استعراض الشاشات اجلديدة

 متابعة إلطالق الشاشات اإللكترونية

الديوان يدعو 39 مواطنة 
لمراجعته غدًا األربعاء

آخر وصاياها خمسة أفراد أدوا فريضة الحج هذا العام

الحميدان: المحسنة هيا الحبيب
نموذج لحب الوطن والعمل الخيري

»الزراعة« تنظم ندوة إرشادية غدًا

أك���دت نائب االمني العام ل���الدارة واخلدمات 
املساندة باالمانة العامة لالوقاف اميان احلميدان 
ان اهل الكويت جبلوا على البذل والعطاء منذ القدم 
وحتى قبل ان تنشأ هيئات منظمة لتنسيق العمل 
اخليري وما احملسنة هيا عبدالرحمن علي احلبيب 
والتي انتقلت الى رحمة اهلل تعالى مؤخرا اال صورة 
ناصعة البياض للمرأة الكويتية التي نشأت على 

حب اخلير وااليثار ومساعدة اآلخرين.
واشارت احلميدان الى ان احملسنة هيا احلبيب 
كانت من الذين أنعم اهلل عليهم بحب عمل اخلير 
فوقفت وحبست اموالها احتسابا لوجه اهلل، على ان 
يصرف ريع أوقافها على احلج ومصرف العشيات 
والنوافل واالضاحي وافطار الصائم وعموم اخليرات 

ورعاية املساجد واملبرات وعمل االحسان وفي كل 
فعل خيري راجية ان يتقبل اهلل سبحانه وتعالى 

ذلك ويكون في ميزان حسناتها.
وأوضحت احلمي���دان انه من خالل تعامالتنا 
مع احملس���نة هيا احلبيب ملس���نا منها احلرص 
على تنفيذ وصاياها من خالل متابعتها املستمرة 
ألوقافها واملستفيدين منها، فكان آخر ما مت تنفيذه 
للواقفة املرحومة هيا احلبيب هو ارسال 5 افراد 
ألداء فريض���ة احلج لهذا الع���ام من موفور ريع 

أوقافها، وذلك كان بناء على توصية منها.
ودعت احلميدان املولى عز وجل ان يجعل كل 
ما قدمته احلبيب ملجتمعها في ميزان اعمالها، وان 

يتغمدها بواسع رحمته.

أف���اد مدير ادارة االرش���اد الزراعي في الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.غامن 
السند عن تنظيم الندوة االرشادية االولى للموسم 
التدريبي 2009 � 2010 بالتعاون والتنس���يق مع 
قطاع الثروة احليوانية حتت عنوان »اسس استالم 
االعالف ومكوناتها« وذلك غدا الس���اعة العاشرة 
صباح���ا بصالة احتاد منتج���ي االلبان الطازجة 

بالصليبية، وس���يحاضر في الندوة اختصاصي 
تنمية الثروة احليوانية بقسم الثروة احليوانية 
د.الشافعي عمر، والدعوة عامة حلضور الندوة 
من املربني ومس���ؤولي ادارة مزارع تربية االبقار 
بالصليبية واملناطق االخرى واملواطنني واملهتمني 
بتربية االبقار وتداول االعالف املالئة واملركزة على 

املستوى الوطني والعاملني في الهيئة.

دع��ا ديوان اخلدمة املدنية 39 مواطن��ة ملراجعته غدا االربعاء 
متهي��دا الس��تكمال اوراق ترش��يحهن للعمل في املؤسس��ات 

واجلهات احلكومية، وفيما يلي األسماء:

عل����ي  محم����د  اس����ماء   ٭
العبدالهادي

محم����د  حس����ن  امان����ي   ٭
القحطاني

انوار فيحان ماجد العتيبي  ٭
اميان جمال حسني بالل  ٭

اميان سالم مبارك الصليلي  ٭
بشاير سعد محمد العنزي  ٭

تهاني ثجيل شريدة الشمري  ٭
نوم����ان  ناص����ر  تهان����ي   ٭

احلسيني
جمان����ة عبدالعزيز قاس����م   ٭

حسن
حدوة سعود فهد العازمي  ٭

حنان طالب عبد فرحان  ٭
عبدالرض����ا  عل����ي  حن����ان   ٭

الدوسري
حنني دعيج خليفة العربيد  ٭

خلود عبداهلل صالح بدو  ٭
رمي عبد جابر محيبس  ٭

رمي محمد عبيد العجمي  ٭
زينب محمد حسن حيدر  ٭

س����ارة س����لمان عبدالرحمن   ٭
العتيبي

سعدة حامد شهاب الرويعي  ٭
شيخة محمد علي العازمي  ٭

طفلة دعس فهاد الدوسري  ٭
عائش����ة عب����داهلل غ����ازي   ٭

املطيري
عمرة مضحي رمضان جازع  ٭
عنود هزاع منديل طليحان  ٭
فاطمة ابراهيم سالم املنزل  ٭

لولوة صالح علي البدر  ٭
لولوة فؤاد خالد البدر  ٭

مرمي فهد فنيس العجمي  ٭
منى غنام الفي املطيري  ٭

منيرة خلف قويعان القاسمي   ٭
الظفيري

منيرة نصار فجري العازمي  ٭
نادي����ة يوس����ف عب����داهلل   ٭

الكيشان
ب����در عبدالك����رمي  نس����يبة   ٭

املنيس
نعيمة محمد علي  ٭

نور سعد رهيف الظفيري  ٭
ن����ورة خنيف����س عب����داهلل   ٭

ابوشيبة
هن����وف محس����ن مصل����ط   ٭

املطيري
هيلة عبداهلل راجح العتيبي  ٭

مطل����ق  س����مير  وضح����ة   ٭
املطيري

السباحة داخل األكواريوم


