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عزام الصباح: مجلس التعاون يقدم للعالم نموذجًا رائعًا للديناميكية والتطور 

املنامة � كونا: قال س���فيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح ان منظومة مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية تهدف الى ترسيخ االستقرار والتنمية 

وحتقيق املزيد من الرفاه واالزدهار.
جاء تصريح الشيخ عزام في لقاء أقيم أمس األول ضم 
وكيل وزارة اخلارجية البحريني عبداهلل عبداللطيف 
وس���فراء دول مجلس التعاون لدى البحرين. ورأى 

الشيخ عزام أن مجلس التعاون اخلليجي يقدم للعالم 
منوذجا رائعا للديناميكية والتطور وأنه رافد أساسي 
للمنظومة العربية وهو احلصن املنيع في ظل املتغيرات 
العديدة والدقيقة التي تطرأ على املنطقة مؤكدا أهمية 
العمل لتحقيق املزيد من التعاون والتشاور والتنسيق 
وتبادل الرأي حول القضايا ذات االهتمام املش���ترك. 
وأضاف »ان املجلس يعزز العمل في مختلف املجاالت 

التي تهدف مبجملها الى خدمة صالح شعوبنا الشقيقة 
وتشكل دعما ملسار التعاون والتكامل بني دول املجلس«. 
وشدد على القول »ان الروح اخلليجية الواحدة والعمل 
اخلليجي املش���ترك واالستثمار في العنصر البشري 
تسهم وبشكل فاعل في اإلنتاج واإلجناز من أجل بناء 
األوطان وتضمن املزيد من العطاء في ظل التوجيهات 

السديدة واحلكيمة لقادة دول مجلس التعاون«.

المطوع: 150 ورقة عمل تشارك في مؤتمر »العلم من أجل المعرفة« بالمركز العلمي
المركز استضاف اجتماعًا لرابطة المراكز العلمية في شمال أفريقيا والشرق األوسط

م.مجبل املطوع مرحبا مبنى بورسليم.مجبل املطوع متحدثا في اللقاءم.مجبل املطوع ود.علي الشمالن ود.ناجي املطيري ود.نادر العوضي خالل افتتاح املعرض
دانيا شومان

استضاف املركز العلمي امس االجتماع الثاني للجمعية العمومية 
لرابطة املراكز العلمية في شمال افريقيا والشرق االوسط حتت 
رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 

ويستمر حتى الغد.
وشمل االجتم�����اع اقامة مؤمتر عاملي يستقطب ما يزيد على 
130 شخصا من املتخصصني والباحثني في مجال املراكز العلمية 
والتعليم املس���اند م�����ن 22 دولة لتبادل اخلبرات واالنتفاع من 
اح���دث التقنيات الت���ي متكن م�����ن تأس���يس مجتمعات محبة 
للعلوم واملعرفة ونشر الثقافة في منطقة شمال افريقيا والشرق 
االوسط. وقال رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في املركز 
العلمي وعضو مجل���س ادارة الرابطة م.مجبل املطوع في كلمة 
له اثناء االفتتاح ان هذا اليوم يعد يوما تاريخيا للمركز العلمي 
الس���تضافته نخبة من املختصني والباحثني العلميني في مجال 

املراكز العلمية بعد مرور اكثر من 20 عاما على افتتاحه.
واضاف املطوع ان مجلس 
الرابطة اختار موضوع  ادارة 
)العل���م م���ن اج���ل املعرف���ة 
واالزدهار( عنوانا لهذا املؤمتر 
ليحاضر نخبة من املختصني 
والباحثني عن ثمرة جهودهم 
وجتاربهم مؤك���دا اهتم������ام 
ابواب���ه للزوار  املرك���ز بفتح 
الستضافة هذا احلدث العاملي 

الكبير.
واعرب عن س���عادته لعقد 
اول مؤمت���ر بالتع���اون م���ع 
مكتبة االس���كندرية، مبينا ان 
االع���داد لهذا املؤمت���ر بدأ منذ 
وقت طويل مبش���اركة خبراء 
وعلماء ومختص���ني في كثير 
الذين قدموا  التخصصات  من 
اكثر من 150 ورقة عمل من 25 

دولة.
وأوضح املط���وع ان املركز 
العلمي عضو في رابطة املراكز 
العلمي���ة االوروبي���ة وعضو 
في رابط���ة املراكز العلمية في 

الواليات املتحدة ومؤس���س في رابطة املراكز العلمية لش���مال 
افريقيا والشرق األوس���ط متمنيا ان يزداد عدد املراكز العلمية 
ف���ي دول العالم وان يكون هذا املؤمتر بداية النطالقة الكثير من 

االجتماعات واملؤمترات في املستقبل.
من جانبه اكد مدير مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي د.علي 
الش���مالن اهمية هذه امللتقيات في تعزيز املفاهيم العلمية التي 
تخدم منطقة الش���رق االوس���ط وش���مال افريقيا مشيرا الى ان 
املؤسسة تعمل على دعم الفكر االبداعي العلمي من خالل رعاية 
املخترعني من الش���باب الكويتي وتعمل على تدشني مركز علمي 

في اجلمهورية اليمنية.
وأكد الش���مالن ان املركز العلم���ي يقدم للطالب ما ال يقدم في 
الفصل من خالل التجارب العلمية في صاالت االستكشاف الفتا 
الى ان التجربة العملية ترسخ في عقل الطالب اكثر من الدروس 

النظرية في املدارس.
بدورها شددت رئيسة الرابطة ومديرة مركز القبة السماوية 
العلمي في مكتبة االسكندرية 
هدى امليقاتي على أهمية دور 
املراكز العلمية في نشر الثقافة 
العلمية خارج نطاق الفصول 
الدراسية بالتركيز على اطفال 

املدارس وطلبة اجلامعات.
املها  امليقاتي عن  واعربت 
في ان يتيح هذا املؤمتر الفرصة 
للدول العربية لتبادل املعرفة 
والتواصل مع املجتمعني الغربي 
والشرقي للبناء على ما توصال 
اليه والعمل على مواءمة ثقافته 
للوصول ال���ى اكبر قطاع من 
املواطنني وبن���اء بنية حتتية 
ملجتمع علمي يحب العلم رغبة 

في العلم واملعرفة.
وش���كرت امليقات���ي فريق 
العمل ف���ي املركز العلمي على 
جهودهم املبذولة في التجهيز 
والتحضير لهذا املؤمتر ما يدل 
عل���ى اهتمامه�����م باحتضان 
واس���تضافة ه���ذه املؤمترات 

العاملية املهمة.

الحمد: البعد الثقافي يوطد
العالقات بين الكويت وإيطاليا

ميالن���و )ايطاليا( � كونا: 
أك���د القنصل الع���ام مبيالنو 
وش���مال ايطاليا سامي احلمد 
أهمية البعد الثقافي في توطيد 
العالقات الثنائية بني الكويت 

وايطاليا.
واعتبر احلمد في تصري�����ح 
ل���� »كون���ا« امس مبناس���بة 
االس���تعداد الفتتاح معرض 
»الفن في احلضارة االسالمية« 
الثالثاء املقبل أن اس���تضافة 
مدينة ميالنو معرض دار اآلثار 
االسالمية العاملي اجلوال حتت 
رعاية صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد والرئيس 

االيطالي جورجيو نابوليتانو اجناز كبير في هذا املضمار.
وقال ان ممثل صاحب السمو األمير، وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل سيفتتح هذا املعرض املميز مساء الثالثاء 
19 أكتوبر مبش���اركة املشرف العام لدار اآلثار اإلسالمية الشيخة 
حصة صباح الس���الم الصباح وعمدة ميالنو ليتيتس���يا موراتي 
في حضور حش���د من االكادمييني وكبار الشخصيات السياسية 

والديبلوماسية والثقافية في مدينة ميالنو.
وأشار احلمد في حديثه ل� »كونا« الى أن املعرض الذي يقام في 
أبه���ى قصور وقاعات مدينة ميالنو ويضم 350 قطعة من التحف 
الفنية التي متثل حقبات طويلة من تاريخ احلضارة االسالمية يحمل 

رسالة ثقافية وحضارية تعزز التعارف والتالقي بني الثقافات.
وذكر ان عام 2010 احلالي شهد العديد من املناسبات واالنشطة 
الثنائية املهمة في اطار اجلهود والرغبة املشتركة لتطوير ودعم 
عالقات الكويت مع ايطاليا بشكل عام ومع شمالها بشكل خاص.

وأضاف أن زيارة صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد  
الى ميالنو ثم الى العاصمة روما ولقاءات سموه بكبار املسؤولني 
كانت أهم وأبرز هذه املناسبات التي أسهمت في دفع العمل ورفع 

مستوى التعاون املشترك.

افتتاح معرض »الفن في الحضارة اإلسالمية« الثالثاء

القنصل سامي احلمد

تأسيس الرابطة
تأسس���ت رابطة املراكز العلمية لش���مال افريقيا 
 North Africa and Middle والشرق األوسط حتت اسم
East Science Centers-News في نوفمبر 2006 وكان 
املركز العلمي احد املؤسسني للرابطة الى جانب أربعة 
مراكز علمية أخرى، وهي املركز العلمي التابع ملكتبة 
االسكندرية ومدينة العلوم في تونس ومركز سلطان 
ب���ن عبدالعزيز للعلوم التقنية واملؤسس���ة التركية 

للمراكز العلمية.
ومنت الرابطة لتشمل املزيد من املراكز واملؤسسات 
كمدين���ة االطفال بدبي وتس���عى دائما جلذب أعضاء 

جدد.
ومن أهدافها ايجاد تنظيم يعمل على تعزيز التعاون 
وتبادل اخلبرات فيما بني املراكز العلمية في املنطقة 
التي تسهم بش���كل كبير في العمل على نشر العلوم 
واملعارف العامة وتبسيطها بني النشء وترسيخ دور 
املراكز العلمية لتكون إح���دى دعائم البنى التحتية 

للهرم التعليمي والتربوي.

الشمالن: »التقدم العلمي« تعمل على دعم الفكر االبداعي العلمي من خالل رعاية المخترعين من الشباب وتعتزم تدشين مركز علمي في اليمن


