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)قاسم باشا(  م.مجبل املطوع مع احلضور في اللقاء  

السفير سالم الزمانان مع وفد املنظمة العربية - األوروبية وتبدو الزميلة هناء السيد                             )ناصر عبدالسيد(

من املعرض 

أحد االختراعات املشاركة 

من األعمال املشاركة 

أحد االختراعات 

م.مجبل املطوع مع الزميلة نوف العياضي

دانيا شومان

أقام املركز العلمي مساء 
أول من أمس جولة لإلعالميني 
والزائرين في معرض ألف 
اختراع واخت���راع والذي 
انطل���ق منذ بداية الش���هر 
املركز بحضور  احلالي في 
وزي���ر التربي���ة والتعليم 
العال���ي د.ب���در العيس���ى 
افتتاح  والذي ثمن خ���الل 
املعرض جهود مؤسس���ة 
العلمي  الكوي���ت للتق���دم 
واملركز العلمي في إقامة هذا 
املعرض معتبرا إياه مبنزلة 
إحياء جلوانب من احلضارة 
العربية واإلسالمية، ويستمر 
املعرض حتى الس���ابع من 

مارس املقبل.
وق���ال رئي���س مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للمرك���ز العلم���ي م.مجبل 
املطوع إن استضافة املركز 
العلمي لهذا املعرض تعزز 
رسالته الداعية إلى تبسيط 
العلوم ونشر الوعي البيئي 
في جو من التفاعل الترفيهي، 
كما انه يؤكد اجلهود الساعية 
جلعله مركزا علميا مرموقا 

وموثوقا به في املنطقة.
وحط رحاله في الكويت 
بعد جولة ف���ي العديد من 
املدن والعواصم حول العالم 
كلندن ونيويورك وواشنطن 
وكواالملبور وإس���طنبول 
وأبوظبي والرياض وجدة 

وغيرها مستقطبا ما يزيد 
على س���تة ماليني زائر في 

كل املدن التي جابها.
ويعتبر ه���ذا املعرض 
التفاعل���ي  التعليم���ي 
معرضا لتس���ليط الضوء 
عل���ى اإلجن���ازات العلمية 
والتكنولوجي���ة للعص���ر 

الذهبي للحضارة اإلسالمية 
منذ أكثر من ألف عام والتي 
»مازال لها أث���ر كبير على 

حياتنا اليوم«.
ويرافق املعرض حملة 
النطاق  تعليمية واس���عة 
التفاعل مع  إل���ى  تس���عى 
الط���الب واملدرس���ني ف���ي 
جميع املراحل بالتزامن مع 
توزيع مواد تعليمية على 
املدارس. ومن أهداف املعرض 
تشجيع اجليل اجلديد على 
التوج���ه لدراس���ة العلوم 

والتكنولوجيا.
ويسلط املعرض الضوء 
على احلقبة الذهبية الغنية 
باإلجنازات ف���ي احلضارة 
اإلس���المية والتي اس���تند 
إلى معتقدات  العلماء  فيها 
دينية متعددة في املعارف 
التي وصلتهم من املصريني 
القدماء واإلغريق والرومان 
ليحققوا اكتشافات جديدة 
مه���دت لعص���ر النهض���ة 
األوروبي تارك���ة بصمتها 

حتى اليوم.
كما يقدم املعرض نتاجات 
عاملية املستوى من املعارض 
واألفالم والعروض احلية 
وكتب ومنتجات تعليمية 
عالي���ة اجلودة تس���تخدم 
العالم من قبل مئات  حول 
اآلالف من املعلمني واملدرسني 
وتشتهر بقدرتها على إيصال 
األف���كار العلمي���ة بطريقة 

تفاعلية مبسطة.

املعرض مستمر حتى 7 مارس املقبل

املطوع: »ألف اختراع واختراع« يسّلط الضوء على اإلجنازات 
العلمية والتكنولوجية للعصر الذهبي للحضارة اإلسالمية

الزمانان يشيد بجهود صاحب السمو في خدمة العمل اإلنساني

املنظمة العربية - األوروبية للبيئة تكرّم صاحب السمو في جنيڤ
القاهرة ـ هناء السيد

بالقاهرة  أشاد سفيرنا 
الزمان���ان بإعالن  س���الم 
املنظمة العربية - األوروبية 
للبيئ���ة، ومقرها جنيڤ 
منح صاحب السمو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد، 
جائزة املنظمة مبناس���بة 
تكرمي سموه من قبل األمم 
املتحدة ومنحه لقب »قائد 

للعمل اإلنساني« وذلك 29 
أبريل املقبل بجنيڤ.

جاء ذلك خالل استقبال 
س���فيرنا مبقر س���فارتنا 
بالقاه���رة وف���د املنظمة 
العربية األوروبية للبيئة 
الع���ام  األم���ني  برئاس���ة 
للمنظم���ة الدكتور طارق 
العبيد وضم الوفد: مستشار 
رئيس املنظمة للتسويق 
واالستثمار أمين بسيوني 

العام املس���اعد  واألم���ني 
للمنظمة العربية األوروبية 
لالستش���ارات  للبيئ���ة 
الدكتورة رانيا  والتدريب 
صالح الدين واملهندس فائق 
خياط األمني العام املساعد 
للمراسم والبروتوكوالت، 
حيث قدم العبيد اخلطابات 
الرس���مية الت���ي وجهتها 
املنظمة لصاحب الس���مو 
األمي���ر وإلى النائب األول 

الوزراء  لرئيس مجل���س 
الش���يخ  وزير اخلارجية 

صباح اخلالد.
الزمانان  وأكد السفير 
أن حرص املنظمة العربية 
األوروبي���ة للبيئ���ة على 
منح صاحب السمو األمير 
جائزة املنظمة مبناس���بة 
تكرمي سموه من قبل األمم 
املتحدة ومنحه لقب »قائد 
للعمل اإلنساني« يعكس 

الذي  الكبير  ال���دور  مدى 
يقوم به سموه في خدمة 
العمل اإلنساني في مختلف 

دول العالم.
أن  الزمان���ان  وأك���د 
الكويت سباقة دائما لفعل 
اخلي���ر ومتد ي���د العون 
لكل محتاج مش���يدا بدور 
الصندوق الكويتي للتنمية 
ف���ي دعم ال���دول العربية 

واإلسالمية.


