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نواف الرديني

أس�عار خدم�ات المركز العلمي من األق�ل عالميًا مقارن�ة بالمراك�ز الدولية رغم أنه يعتم�د على إيرادات�ه وال يتلقى أي دعم م�ن الحكومة
92 ألفاً زاروا المركز خالل ش�هر يونيو من العام الماضي بسبب تدش�ين »البطاريق« ونتوقع زيادة العدد بسبب العضوية ومعرض الديناصورات
أس�عار التذاكر والش�ركات الراعية ألنش�طتنا وبرامجنا ه�ي مصدر إيرادات المركز ومس�تعدون الس�تقبال الجمهور 365 يوماً في الس�نة

ننظ���ر بعي��ن االعتب�ار إلى جميع ش�ك��اوى واقت�راح�ات زوار المرك�ز الت�ي نعتبره���ا أمرًا 
إيجابي�ًا ينبهنا إل�ى أي أخطاء للعم�ل عل�ى تعديلها وخصصن�ا صندوقي�ن القتراحات الزوار وش�كاواهم

مدير العالقات العامة في املركز العلمي نواف الرديني متحدثا للزميلة دانيا شومان

الغوص أحد أنشطة املركزجانب من املتطوعني

عدد من املتطوعني في املركز العلمي

الرديني: 59 دينارًا رسوم العضوية السنوية للعائلة تسمح لهم 
بدخول جميع مرافق المركز العلمي طوال العام مجانًا

        دانيا شومان
املركز العلمي من أهم املرافق التي يحرص على زيارتها املواطنون والوافدون وكذلك 
زوار الكويت من الوفود الرسمية وغير الرسمية خلدماته املميزة سواء للترفيه أو التثقيف 

العلمي.
ومن البديهي ان يكون املركز مقصدا مهما خالل أشهر الصيف، خاصة ملن 
لم يتمكنوا من السفر للخارج، فماذا أعد املركز الستقبال ضيوفه، وما اجلديد 

الستقطاب املزيد من الزائرين؟
أبرز جديد املركز العلمي هو العضوية السنوية املقسمة الى 4 فئات لتشجيع 
جمي�ع الفئات على زيارة املركز، هذا ما كش�فه مدير العالق�ات العامة للمركز 
نواف الرديني في لقاء خاص ل� »األنب�اء«، حيث أعلن ان هناك عضوية للطالب 
ب� 13 دينارا في العام، وعضوية للش�اب ب� 19 دين�ارا، بينما عضوية الزوجني 

32 دينارا، أما العائلة املكونة من زوجني و3 أبناء فعضويتهم 59 دينارا، مع إضافة 10 دنانير 
عن كل طفل زيادة في األسرة.

وحتدث الرديني عن أسعار خدمات املركز، مؤكدا انها تعتبر من األقل مقارنة باملراكز املماثلة 
في أوروبا والواليات املتحدة، الفتا الى ان املركز يعتمد على إيراداته من الرسوم واخلدمات 

في مصروفاته وال يتلقى أي دعم حكومي، حيث ان املركز يتبع شركة مساهمة مقفلة.
وحتدث الرديني عن استعدادات املركز ملوسم الصيف، الفتا الى انه خالل الصيف املاضي 
استقبل ما يزيد على 92 الف زائر في شهر يونيو فقط بسبب تدشني ألعاب البطاريق، متوقعا 

ان يزيد العدد هذا العام مع ادخال خدمة العضوية، وتشغيل معرض الديناصورات.
وأشار الى ترحيبهم مبا يصلهم من شكاوى واقتراحات من زوار املركز، مؤكدا انها نقطة 
إيجابية حتترم في االنتباه الى األخطاء والعمل على عالجها، مش�يدا مبا يعتمده املركز من 

التعليم عن طريق التجربة والترفيه. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أعلن��ت في تصريح س��ابق 
لك عن ض��رورة تأصيل مفهوم 
الكويت،  في  الترفيه��ي  التعليم 
ال��ى أي حد ترى ان هذا املفهوم 
يترسخ بني األطفال في الكويت 
كونه��م الش��ريحة األكثر إقباال 

على زيارة املركز؟
أفضل وسيلة لنقل وإيصال 
املعلومة الصحيحة للطفل هي 
عن طريق التجربة، وهذا متعارف 
عليه عامليا، فعندما يقوم الطفل 
بالتجربة ويرى نتيجة التجربة 
تترس���خ الفكرة في ذهنه الى 
األبد، واملرك���ز العلمي يكرس 
جهوده من أج������ل نشر الوعي 
واملعرفة ل���دى أفراد املجتمع، 
واحلف�����اظ على احلياة البرية 
والبحري�����ة، ومن ضمن أهداف 
املركز توعية وتثقيف ونشر 
التعليم الترفيهي ألطفال الكويت 
من الناحيتني العلمية والبيئية 

في مكان واحد.

نشر المعرفة

ما املعادلة التي تراها حقيقية 
أو مجدي��ة في تس��ويق التعليم 
الترفيهي؟ وهل جتد ان الكويت 
رائدة في هذا املجال خاصة بعد 
10 س��نوات من افتت��اح املركز 

العلمي؟
هناك نوع���ان من التعليم، 
التعلي���م املرتب���ط باملناهج 
املكمل،  والتعليم اإلضافي أي 
وهذا ه���و دورنا حيث نعتبر 
أنفسنا مكملني للعملية التربوية 
في الكويت ع���ن طريق قاعة 
االستكشاف في التاريخ والطاقة 
واجلانب الفيزيائي واالكواريوم 
ع���ن األحي���اء وندمجه���ا مع 
اجلغرافيا وأفالم اآلي ماكس، 
حيث ان كل فيلم يروي قصة 
علمية، وأهم ما يهدف له املركز 

العلمي نشر املعلومة.

أبناء الديرة

تركزون كثيرا على املرشدين 

املنتسبني، أما بالنسبة للعائلة 
التي يزيد عدد أطفالها على 3 
فيدفع لكل طفل إضافي مبلغ 

10 دنانير.
باقتراح��ات  تأخ��ذون  ه��ل 
الزوار؟ أعن��ي إذا كان لدى أحد 
الزوار اقتراح فلمن يقدمه؟ وما 
الزوار  قدمها  الت��ي  االقتراحات 

وأخذتهم بها؟
هناك صندوقان القتراحات 
الزوار وشكاواهم، أحدهما في 
قاعة االستكشاف واآلخر عند 
ش���باك التذاكر، يتم تفريغهما 
يوميا صباح���ا، ونحن ننظر 

العلمي��ني.. ه��ل جميعه��م من 
الكويتيني؟ وال��ى أي مدى ترى 

جناح جتربتهم؟
جميع املرشدين وطاقم العمل 
في واجهة اجلمهور من ش���باب 
وشابات الكويت، وهذا ما ساعدنا 
في بناء قاعدة جميلة وكبيرة بني 
الزائرين وبينهم، فلدى دخولهم 
املركز يشعرون بالراحة وكأنهم 
في بيوتهم وهذا بش���هادة عدد 

كبير من الزائرين. 

مميزات العضوية

ب��دأمت العمل بنظام العضوية 

الش���كاوى واالقتراحات  لكل 
بعني االعتبار، وهناك من يعتبر 
ان الشكوى شيء سلبيا بينما 
املركز العلمي يعتبرها إيجابية 
كونها تنبه ألخطاء مما يساعد 
الزيارة  على تعديلها جلع���ل 
ممتعة للزوار، فعندما تصلنا أي 
شكوى أو اقتراح نقوم باالتصال 
بالشخص ألخذ معلومات أكثر 
منه، كما ان أغلبية الش���كاوى 

بسيطة.

أسعار متميزة

كيف توازنون في التعام����ل 

السنوية التي أطلقتموها الشهر 
اجلاري ألول م��رة، ما مميزات 
هذه العضوية؟ وعلى أي أساس 
قمتم بوضع أس��عارها مثال 59 
)زوج���ان و3  لألس��رة  دينارا 
أبناء(؟ وم��اذا يفعل م��ن كانت 
كي��ف   10 حت��ى  أو   7 أس��رته 

ستعاملونه؟
العضوية الس���نوية تتيح 
للعضو دخ���ول مرافق املركز 
مجان���ا ط���وال الس���نة نظير 
رسوم االشتراك، ويحق للعضو 
املنتسب أن يحصل على دخول 
»االكواريوم« وقاعة االستكشاف 

مع جمهور متنوع يجمع بي���ن 
صفة زائر باحث عن الترف�ي��ه 
يدفع  زب��ون  العلم��ي وصف��ة 
مقاب���ل الترفيه أو الش��راء من 

املعرض؟
زائ���ر املركز العلمي يبحث 
عن املعلومات وفي الوقت نفسه 
يبحث عن قضاء وقته في شيء 
ممت���ع ومفيد ولكن مقابل هذا 
عليه ان يدفع الرس���وم مقابل 
هذه اخلدمات، واملركز العلمي 
ش���ركة مس���اهمة مقفلة وهو 
غير تاب���ع ألي جهة حكومية، 
كم���ا ان���ه ال يتلق���ى أي دعم 

طوال السنة وحضور عرضني 
مجانيني ألفالم »اي ماكس« كما 
ان العضوية تتضمن 4 فئات 
تناسب اجلميع وهي عضوي�����ة 
الطالب والكبار وعضوي�������ة 
الزوجني والعائلة، فعضوي������ة 
الطالب ملن هم بني سن الثالثة 
و21 سنة بسعر 13 دينارا، ومن 
21 سنة وما فوق 19 دين�������ارا، 
أما الزوجان فبسعر 32 دينارا، 
بينم���ا العائل���ة ل���رب وربة 
األس��������رة مع 3 من أطفالهما 
تكون بسعر 59 دينارا، كما ان 
هناك مميزات اخرى لألعضاء 

حكومي من أي نوع، ونعتمد 
على إي����رادات املركز من أجل 
تغطي�����ة املصاريف، ومصادر 
إيراداتن������ا هي أسعار التذاكر 
واملستثم������رون املوجودون 
لدينا والش���رك������ات الراعية 
ألنش���طتنا وبرامجنا، كما ان 
ل������م  العلمي  املركز  أس���عار 
تتغير حتى اآلن، وأسعارن�����ا 
من أقل األسعار بناء على دراسة 
مع مراكز علمي���ة في اوروبا 
املتح���دة ومن بني  والواليات 

أقل األسعار العاملية.
اجلهات  احدى  العلمي  املركز 
يقصده��ا  الت��ي  الرئيس��ية 
فم��ا  واملقيم��ون،  املواطن��ون 

استعداداتكم الستقبالهم؟
املرك���ز العلم���ي مس���تعد 
الستقبال اجلمهور 365 يوما 
في الس���نة وكل يوم نعتبره 
مهما وجميع الزائرين سواسية 
هدفنا إس���عادهم وارضاؤهم 
وتشجيعهم على زيارة املركز 
باستمرار، واالختالف في فترة 
الصيف انه ميتلئ باملتطوعني 
الستقبال الضيوف، ومتطوعو 
املركز تتراوح أعمارهم بني 16 
الزوار  و18 عاما، وكثي���ر من 
يثن���ون عليهم مم���ا يقدمونه 
من دور مميز له���م، كما نقدم 
في الصي���ف عروضا خاصة 
لألندية الصيفية لزيارة املركز 

العلمي.
الزائرين  لع��دد  توقعاتكم  ما 

خالل الصيف؟
خ���الل الصي���ف املاض���ي 
وحتديدا في شهر يوليو ك������ان 
عدد زوار املركز ما يقارب 92 
ألف زائر وكان ذلك استثنائي�����ا 
بسبب تدشني البط����اريق، أما 
هذه السنة فنتوقع ان يك�����ون 
العدد قريبا منه، فالعضوي������ة 
تساهم في زيادة العدد، كم����ا 
ان مع���رض الديناص���ور في 
قاع����ة االستكشاف سيساعد 

أيض����ا.

مدير العالقات العامة بالمركز أشار إلى وجود 3 فئات أخرى للعضوية منها للطالب بـ 13 دينارًا والشاب 19 والزوجين 32


