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إقبال كبير على معرض »ألف اختراع 

واختراع« باملركز العلمي خالل العطلة

دانيا شومان

أطلق املركز العلمي بالتزامن مع عطلة األعياد الوطنية 
مساء امس االول )اجلمعة( فعاليات الذكرى األلفية ألعمال 
العالم العربي الشهير احلسن بن الهيثم في العلوم، العالم 
الذي كرمته األمم املتحدة في وقت سابق من العام املاضي 
بإعالنها أن س����نة 2015 س����تكون السنة الدولية للضوء 
تزامنا مع ذكرى مرور ألف عام لنشر احلسن ابن الهيثم 
لكتابه الشهير »املناظر« املختص بالبصريات، وبحسب 
العرض الذي قدم في املركز العلمي فإن احلسن بن الهيثم 
كان يعد مفكرا علميا موسوعيا رائدا قدم إسهامات مهمة 
س����اعدت على فهم كيفية الرؤية والضوء والبصريات، 
وحتمل منهجيته في التحري العلمي، وال سيما استخدامه 
التجارب للتحقق من الفرضيات، والذي عرف فيما بعد 

باملنهج العلمي احلديث. 
وجاءت فعاليات االحتفال بالعالم العربي ابن الهيثم 
ضمن معرض »ألف اختراع واختراع« الذي أطلقه املركز 
العلمي في خيمة مخصصة لهذا الغرض تزامنا مع األعياد 
الوطنية، واشتمل املعرض الذي انطلق منذ مطلع الشهر 
اجلاري ويستمر حتى السابع من الشهر القادم على ورش 
عمل مرتبطة بابن الهيثم وعلوم الضوء وعروض حية 
ومسابقات للجمهور، كما مت عرض فيلم قصير عن املعرض 
الذي يعتبر االول من نوعه في املنطقة، والفيلم العلمي 
الذي حضره جمع غفير من اجلمهور ومس����ؤولي املركز 

العلمي من بطولة النجم العاملي عمر الشريف. 
 هذا، واش����تمل املعرض الذي يشهد إقباال متزايدا من 
اجلمهور خاصة خالل فترة عطلة األعياد الوطنية على 
مجس����مات لعلماء عرب ومسلمني ولوحات مرفقة حتت 
كل مجس����م توضح إجنازات كل عال����م منهم، ويذكر ان 
مع����رض ألف اختراع واختراع يق����ام برعاية كرمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، بالتعاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرعاية شركة االتصاالت 

املتنقلة »زين«.
ويالقي املع����رض إقباال متزايدا منقط����ع النظير من 
قبل اجلمهور وطالب املدارس منذ افتتاحه مطلع الشهر 
اجلاري ويس����تمر املعرض باس����تقبال اجلمهور حتى 7 

الشهر املقبل.
وق����ال مدير ومنتج املعرض أحمد س����ليم مدير، بأن 
»احلس����ن بن الهيثم عاش في فترة مهمة جدا من تاريخ 
العلوم تعرف بالعصر الذهبي للحضارة اإلسالمية والذي 
يت����م االحتفاء به حاليا في املركز العلمي في الكويت من 
خالل املعرض العاملي الرائد ألف اختراع واختراع«، مشيرا 
الى ان التركيز على ابن الهيثم يأتي كجزء من حملة عاملية 
جدي����دة اطلقت ضمن احتفالية الس����نة الدولية للضوء 
2015، موضح����ا ان اجلمهور في الكويت اصبح جزءا من 
هذه االحتفالية العاملية باحلسن بن الهيثم والذي يشكل 
مصدر إلهام للكثيرين، فإلسهاماته في مجاالت الفيزياء 
والبصريات والرياضيات والفلك واملنهج العلمي أثر كبير 

على الطريقة التي نعيش بها حياتنا اليوم.
بدوره، قال نواف الرديني ان املعرض شهد إقباال كبيرا 

ومتزايدا من اجلمهور.

م.مجبل املطوع  نواف الرديني

بدء التسجيل في أكادميية »إعالمي« 
اليوم وانطالق الدورات 22 اجلاري

باركت أكادميية »إعالمي« الصحافية مبناسبة حلول 
األعياد الوطنية على البالد، وتقدمت بأسمى التهاني إلى 
مقام صاحب السمو األمير وسمو ولي عهده األمني والشعب 
الكويتي، مؤكدة أن هذه املناسبات فرصة الستذكار الدروس 

والعبر وتعزيز الروح الوطنية لدى اجلميع.
أكادميي����ة  وأعلن����ت 
»إعالم����ي« ع����ن فتح باب 
التسجيل لاللتحاق بدوراتها 
اليوم األحد،  ومحاضراتها 
على أن تبدأ الدورات فعليا 
يوم الثالثاء بتاريخ 22 من 

الشهر نفسه.
وأوضح����ت أكادميي����ة 
»إعالمي« أنها تأتي برعاية 
الدول����ة لش����ؤون  وزارة 
الش����باب وبالتعاون مع االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع جامعة الكويت واالحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورابطة طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، كما أنها تقام حتت مظلة 

جريدة »اجيال« اإللكترونية.
وبينت أكادميية »إعالمي« أن دوراتها تستمر ملدة أسبوع 
واحد فقط، والتس����جيل فيها مجاني للطالب والطالبات 
الدارسني بجميع مؤسسات التعليم العالي بالبالد على 
أن يكون طالبا كويتيا من عمر 18 حتى 33، مشيرة إلى 

أن عدد املقاعد املخصصة للتسجيل مائة مقعد فقط.
وذكرت أكادميية »إعالمي« أنها تطرح وتقدم دورات 
ومحاضرات وورش عمل خاصة بتعليم الطلبة املشاركني 
فنون الصحافة والكتابة الصحافية وأساس����يات العمل 
الصحافي، ويقوم على هذه الدورات والورش نخبة من 
املتخصصني في املجال الصحافي والش����ارع الصحافي 
ودكاترة بتخصص اإلعالم، مبينة أن الدورات تقام على 
مسرح جامعة اخلليج خالل الفترة من 22 حتى 30 من 
شهر مارس اجلاري، وس����تكون الدورات واحملاضرات 
والورش حول أساس����يات العمل الصحافي، ورشة في 
اللغة العربية والتصحيح الصحافي، محاضرة في املقال 
الصحافي، محاضرة في الصحافة اإللكترونية، محاضرة 
في التحقيق الصحافي واالستطالع واملقابلة الشخصية، 
ودورة الصحافة االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي، 

دورة في فن التصوير الصحافي.
وكشفت أكادميية »إعالمي« أنه سوف مينح الطالب 
املش����ارك في حال حضور جميع احملاضرات والدورات 
والورش شهادة معتمدة من وكالة األنباء الكويتية »كونا«، 

ومعتمدة أيضا من جمعية الصحافيني الكويتية.
ودع����ت أكادميية »إعالمي« الط����الب والطالبات إلى 
التس����جيل في دوراتها ومحاضراتها لالستفادة وكسب 
اخلبرة في مجال فنون الصحافة املختلفة، على أن تكون 
مواقع التسجيل لاللتحاق باألكادميية متوافرة في مقر 
احتاد طلبة جامعة الكوي����ت واحتاد طلبة »التطبيقي« 
ورابطة طلبة جامعة اخلليج، وكذلك في مختلف كليات 
اجلامعة و»التطبيقي« أو من خالل التواصل مع األكادميية 

.)@_e3lami( »في موقعها على »تويتر

من خالل فيلم وثائقي دشّنه رسمياً النادي العلمي

املوسوي قدّم جتربته  في استكشاف جزر سيميالن التايلندية
الرحلة االستكشافية الثالثة 
إلى جزر سيميالن التايلندية 
والتي استغرقت خمسة أيام 
لم تكن سهلة، حيث شكلت 
خطورة عليه، السيما انه من 
ذوي االحتياجات اخلاصة وانه 
على م���ن قارب في منتصف 
البحر متفرغا للغوص فقط.

وأكد املوسوي استمراره في 
مواصلة جهوده الستكشاف 
اجلزر بغية حتقيق اجنازات 
دولية جديدة تس���جل باسم 
الكويت وتضاف إلى س���جل 
أعضاء فريق الغوص الكويتي 
التاب���ع للنادي ال���ذي يدعم 
ويس���اند ويحتضن مواهب 
الشباب الكويتي وله بالغ األثر 
في حتقيق طموحات الغواصني 
وغيرهم من األفراد ذوي الفئات 

العمرية املختلفة.

كانت لها طبيعة خاصة من 
حيث التيارات املائية الشديدة 
وتطلب���ت مجهودا كبيرا من 
الغواص املوسوي ملقاومتها 
كونه ال يستطيع حتريك قدميه 
وحقق جناحا سجل به اجنازا 
للكويت كونه أول غواص على 
مس���توى العالم يغوص في 

هذه اجلزيرة.
بدوره، ق���ال عضو فريق 
الكابن  بالن���ادي  الغ���وص 
فيصل املوس���وي إن تدشني 
الفيلم الوثائقي إهداء للكويت 
مبناس���بة عيديه���ا الوطني 
والتحرير ويحكي قصة تثبت 
انه ال يوجد شيء مستحيل 
عند ذوي اإلعاقات وان أحالمهم 
وطموحاتهم لم ولن تقف عند 

أي إعاقة.
وأوض���ح املوس���وي ان 

فئة ذوي االعاقة املهمة تختلف 
وتتطلب مواكبة قدراتهم.

وأوضح اخلباز ان دورات 
السباحة والغوص التي يقدمها 
املرك���ز معتمدة م���ن منظمة 
»بادي« العاملية للغوص وهي 
أكبر منظمة عاملية للغوص في 
العالم ومقرها الواليات املتحدة 
األميركية، الفتا الى أن املركز 
يدرب ذوي اإلعاقة ويخضعهم 

لدورات خاصة.
وأف���اد أن رحلة الغواص 
فيصل املوسوي إلى جزيرة 
س���يميالن التايلندية ليست 
التي يقوم بها، حيث  األولى 
قام بثالث رحالت استكشافية 
منها رحلة إلى جزيرة سيبادان 
املالديف  املاليزي���ة وج���زر 

وجزيرة سيميالن.
وأضاف ان جزيرة سيميالن 

االجناز واملشاركة.
وأضاف اجلمعة ان مشاركة 
الغواص املوسوي فعالة في 
النادي، ويعتبر اول غواص 
من فئة االعاقة احلركية حول 
العالم يغوص في هذه اجلزر، 
مشيرا الى ان جتربة النادي 
مع املوسوي فريدة من نوعها، 
اعاقته في  حيث تغلب على 
رجل���ه واس���تخدم يديه في 
الغوص، وعليه حرص النادي 
على تذليل الصعوبات امامه 

لتحقيق طموحه.
من جانبه، قال مدير مركز 
تدريب الس���باحة والغوص 
بالنادي الكابن مشاري اخلباز 
في تصريح صحافي ان املركز 
يدرب الغواصني على كيفية 
حتري���ك الزعان���ف وكيفية 
اس���تخدام املعدات ولكن مع 

دانيا شومان

دّش���ن الن���ادي العلم���ي 
الرس���مي  الكويتي العرض 
األول للفيلم الوثائقي للغواص 
فيصل املوس���وي مبناسبة 
إجنازه كأول غواص في العالم 
من ذوي اإلعاقة يغوص في 
التايلندية  جزر س���يميالن 
املصنفة بني أفضل عشر جزر 

للغوص في العالم.
وقال االمني العام في النادي 
عل���ي اجلمعة ف���ي تصريح 
صحافي ان الفيلم يستعرض 
جتربة الغواص املوسوي في 
استكشاف جزيرة سيميالن 
التايلندي���ة املصنفة كأفضل 
عشر جزر للغوص بالعالم، 
مبينا انها قصة حتد وإصرار 
تثبت أن هذه الفئة تستطيع 

فيصل املوسوي


