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المط�وع: 5 ماليين و350 ألف�ًا زاروا المركز العلمي واطلع�وا على محتوياته

الحبيب: نفخر باستضافة الديناصور »سو« بعد أن جاب أكثر من 50 مدينة و8 دول

)متين غوزال(د.موضي احلمود وم.مجبل املطوع ووليد اخلشتي يفتتحون معرض الديناصور »سو«

طفل يشاهد بعض خصائص الديناصور »سو« األطفال يستكشفون عظام الديناصور في الرمال

الديناصور »سو«.. في المركز العلمي برعاية »زين«

ندى أبونصر
عبرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عن مدى س����عادتها حلضورها 
افتتاح معرض الديناصور »سو« 

في املركز العلمي.
وأضاف����ت ان هذه االحفورة 
جابت العالم وجالت على اكثر 
من 50 مدينة ومتحفا علميا وهذا 
االكتش����اف غّير من مفاهيمنا 
الكثير عن هذه املخلوقات واليوم 
نحن محظوظون باستضافتها في 
املركز العلمي ليشاهدها طلبتنا 

وزوار املركز العلمي عن قرب.
وزادت: نش����كر مؤسس����ة 
الكوي����ت للتق����دم العلمي التي 
وف����رت هذه الفرص����ة ألبنائنا 
ليلمسوا عن قرب هذه األحداث 
العلمية املتتالية. وشكرت املالكني 
لهذه االحفورة الفيلدميوزمي في 
شيكاغو وشركة زين لالتصاالت 

الراعية للمعرض.
وأش����ارت احلم����ود الى ان 
املعرض فرصة جميلة للطلبة 
وجلميع مرتادي املركز العلمي 
لكي يحظ����وا مبش����اهدة هذه 
التي سيس����تضيفها  االحفورة 
املركز العلمي ملدة 6 أشهر، ألن 
املعرض يعطيهم الفرصة للتعرف 
واالكتش����اف على ارض الواقع 
وباألخص املنطقة الرملية التي 
يكتشف فيها الطلبة عظام هذا 
املخلوق ويعملون على جتميعها 
وه����ذه فرصة نادرة وجميل أن 

يعيشوها.
وأوضحت احلمود ان التعليم 
ال يأتي فقط عن طريق الكتاب 
بل يأتي باملمارسة واالستكشاف 
العلمي  واللعب ونشكر املركز 
الذي يوفر جمي����ع هذه األمور 
ألبنائنا والذي هو جناح مكمل 
لألنشطة التي تطبق في املدارس 
واملتحف العلمي التابع لوزارة 

التربية.
وبدوره قال رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في املركز 
العلمي م.مجبل املطوع: يطيب 

املتنقل����ة في »ذا فيل����د ميوزمي« 
للتاريخ الطبيعي بشيكاغو اميي 
بورنكامب عن سعادتها واعجابها 
بالصرح اجلميل »املركز العلمي«. 
وهنأت العامل����ني باملركز بذكرى 
العيد العاشر للمركز العلمي وقالت 
إن لتاري����خ افتتاح املركز العلمي 
وهو 17 ابريل 2000 مغزى، فبعد 
هذا التاريخ بشهر واحد وبالتحديد 
ف����ي 17 ماي����و 2000 كان الفيل����د 
ميوزمي يكش����ف الستار عن أكبر 
هيكل عظمي لديناصور في العالم 
واكثرها اكتماال وحفظا وها هو اآلن 
ديناصور »تي ركس سو« يحتفل 
بذكرى افتتاحه العاشرة بتواجده 
هنا في املرك����ز العلمي بالكويت. 
واضافت: أنتهز هذه الفرصة ألشكر 
التربية د.موضي احلمود  وزيرة 
على رعايتها لهذا احلفل وشكرت 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب في املكز العلمي م.مجبل 
املطوع ومديرة الوسائل التعليمية 
ره����ام احلبيب ومدير الش����ؤون 
اإلدارية عبدالعزيز الدعيج ورئيس 
املهندسني جون مانيو ومدير أول 
التس����ويق والعالقات العامة هند 
الغامن، على دعمهم الذي جعل هذه 
الش����راكة ما بني ذا فيلد ميوزمي 

واملركز العلمي ممكنة.
وزادت ان املعرض يضع الزائر 
أمام أكبر ديناصور آكل للحوم جاب 
األرض ليتعرف على أدق تفاصيل 
حياته مثل كيفية اصطياده للفراش 
وس����رعة منوه وكيف كان يحرك 
اطراف جسمه كما سيتعرف الزائر 
على التقنيات التي متكنه من معرفة 
الديناصور وظروف  املزيد ع����ن 
حيات����ه منذ اكثر م����ن 67 مليون 
عام. وأش����ارت الى أن ديناصور 
»تي ركس سو« شاهده أكثر من 6 
ماليني ونصف املليون نسمة منذ 
أن بدأ املعرض جولته عام 2000 
ومتتع به كل من الصغار والكبار 
على حد س����واء. ودعت اجلميع 
لزيارة املركز العلمي والتأمل في 
عيني ديناصور »س����و« وعظامه 

للتعرف عليه عن قرب.

لي نيابة عن زمالئي اعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع العاملني في املركز 
العلمي ان أرحب بكم وأش����كركم 
عل����ى تلبي����ة الدع����وة حلضور 
افتتاح مع����رض الديناصور »تي 
� ركس س����و« الذي أحضرناه من 
ش����يكاغو فيلدميوزمي بعد ان مت 
عرضه في اكثر من 50 مدينة في 
الواليات املتحدة وأميركا اجلنوبية 
وأوروبا واليابان وجنوب شرق 
آسيا ونيوزيلندا وسيصل هنا في 
قاعة استكشاف املركز العلمي ملدة 
ستة أش����هر، نأمل أن يكون مادة 
علمية تفاعلية للطلبة والدارسني 

والباحثني وطلبة العلم.
ان املعرض  املط����وع  وأضاف 
تبلغ مس����احته 418 مت����را مربعا 
يضم مجسما طبق األصل باحلجم 
الطبيعي لديناصور »تي � ركس« 
والذي يبلغ طوله 13 مترا وارتفاعه 
3.5 أمت����ار، كما يض����م املعرض 
مجموعة من املعروضات التفاعلية 
الديناصورات  ع����ن خصائ����ص 
حيث يستطيع الزائر من خاللها 

التعليمية في املركز العلمي رهام 
احلبيب في كلمته����ا: تزهو قاعة 
االستكشاف اليوم بافتتاح معرض 
الديناصور »سو« الذي أتى الينا 
من الفيلد ميوزمي في شيكاغو الذي 
تأسس عام 1893 ويعتبر من اعرق 
وافضل املتاحف في العالم. وبعد 
ان جاب 50 مدين����ة في الواليات 
املتحدة باالضافة الى ثماني دول 
حول العالم مثل اليابان وتايوان 
وتايلند وسنغافورة ونيوزيلندا 
ودول امي����ركا الوس����طى، واآلن 
يفخر املركز العلمي باس����تضافة 
معرض الديناصور »سو« ملدة 6 
أشهر ليحكي لنا قصة أكبر وأكمل 
ديناص����ور آكل للحوم مت العثور 
علي����ه حي����ث ان 90% من عظامه 
حفظت بطريق����ة طبيعية وبذلك 
اتيح����ت وألول مرة دراس����ة هذا 
املخلوق الضخم وكش����ف الكثير 

من احلقائق اجلديدة عنه.
واضافت ان الديناصور سمي 
»سو« نس����بة إلى عاملة األحافير 
»سو هندريكسون« التي اكتشفته 

الرؤية من خالل عيني ديناصور 
تيراناسورس ركس )تي � ركس( 
او اخلصائص األخرى كحاسة الشم 
وحركة الف����ك أثناء األكل وحركة 

األطراف.
وأش����ار الى انه قبل اسبوعني 
احتفلنا مبرور عشر سنوات على 
افتتاح املرك����ز العلمي وفي تلك 
املناسبة كان البد علينا ان نتذكر 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
ال����ذي كان له الفضل بعد اهلل في 
انشاء هذا املركز الذي يعد صرحا 
علميا وسياحيا فريدا وقد بلغ عدد 
زواره حت����ى اآلن 5 ماليني و350 

ألف زائر.
وفي ختام كلمته شكر د.موضي 
افتتاح  احلمود على حضوره����ا 
معرض الديناصور »سو« ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي على دعمها 
الكبير والالمحدود وشركة »زين« 
على رعايتها وكل من ساهم بجهده 
ووقته إلخراج املعرض بصورته 

النهائية الشيقة.
ومن جهتها قالت مدير الوسائل 

في مدينة نيث في ساوث ديكوتا 
عام 1990، واستغرق العمل اكثر 
من 30000 ساعة لتحضير أكثر من 
250 قطعة من عظام »سو« وبعد 
حتضير جميع العظام قام املتحف 
بعمل نسخة طبق االصل من »سو« 

ليتم تداولها ودراستها.
واشارت احلبيب إلى أن املعرض 
يحتوي على 13 معروضا تفاعليا 
يس����تخدم خالله ال����زوار جميع 
حواسهم لالستكشاف وفتح آفاق 
جديدة للعلم باإلضافة الى موقع 
للتنقيب ع����ن األحافير والذي مت 
إنش����اؤه خصيصا لهذا املعرض 
ليتمك����ن الطلب����ة وزوار قاع����ة 
االستكشاف من التنقيب عن عظام 
»سو« بطريقة مش����وقة وقريبة 
من الواقع لتحفيز روح املغامرة 
واالستكش����اف لديهم في جو من 
املرح واللع����ب. ومتنت أن يكون 
املعرض بصمة من بصمات املركز 
العلمي على التعليم الترفيهي في 

كويتنا احلبيبة.
كما اك����دت مديرة املعروضات 

اميي بورت تتسلم درعا من م.مجبل املطوع رهام احلبيبوليد اخلشتي يتسلم درع »زين« من م.مجبل املطوع

الحمود خالل افتتاح المعرض: التعليم ال يأتي فقط عن طريق الكتاب وإنما بالبحث والممارسة واالستكشاف


