
االربعاء
٥  اغسطس  ٢٠٠٩

خالله 20 من  نحاول  وثائقي  مشروع  جناح»  «رحلة 

تسليط الضوء على الشخصيات االكثر فاعلية في شتى 

خالل  مسيرتهم  على  لنتعرف  بهم  نلتقي  املجاالت، 

جلسة حوارية مع كل منهم، نسترجع الذكريات ونقلب 

االوراق وامللفات لنحطم اركان املستحيل، نزرع االمل 

او ترشيح شخصيات  للتواصل  فنحصد جناحات اخرى، 

ناجحة يرجى التواصل على:

n_alkhaldi٧٩@hotmail.com
إعداد: ناصر الخالدي

خالل حديثه عن اجنازات النادي املتعددة، 
توقف ضيفنا اياد اخلرافي عن احلديث، وبعد 
حلظة صمت، حتدث قائال: يجب اال ننسى ان 
كل ما حتقق مـــن اجنازات كان بفضل تعاون 
وتفاني واخالص االخوة في مجلس ادارة النادي 
وهم: م.احمد املنفوحي، يوسف احلمد، مساعد 
احلريص، مطر املطر، م.جالل الطبطبائي، م.طالل 

القحطاني، م.عـــادل اخلرافي ود.عمر البناي، 
كما اشـــاد بأعضاء املجلس االستشاري وهم: 
فيصل البشر، فارس العنزي، م.جنان بوشهري، 
م.منار احلشاش، م.ناصر البلوشي، م.سليمان 

املخيزمي ومحمد البدر.
كما اثنى اخلرافي على جهود املدير الداخلي 

للنادي صالح الغيث.

إنجاز جماعي

رئيس مجلس إدارة النادي العلمي أكد أن الدعم المادي للنادي غير كاٍف مقارنة باإلنجازات التي ترفع اسم الكويت

إياد الخرافي: نفخر بأننا نجحنا في تغيير النظرة الدولية إلى الكويت
من أنها تنتهك «الملكية الفكرية» إلى أنها تحترم هذه الحقوق وتحافظ عليها

األنشطة والبرامج، فاملتطوعون 
في النـــادي لهـــم دور كبير في 

صناعة الكثير من اإلجنازات.

ضرورة الدعم

هل تعتقد أن الدعم املادي الذي 
يحصل عليه النادي كاف؟

الدعم املادي الذي يحصل عليه 
النادي ال يقارن مع اإلجنازات التي 
يحققها وال يقارن مع عدد العاملني 
فيه، ولذلك نفتخر بأننا استطعنا 
حتقيق الكثير من اإلجنازات بال 
مال وكان الدافع األكبر هو وجود 
شباب مخلص ومتطوع، وال شك أن 
الدعم املادي عامل مهم الستمرارهم 
في العطاء واإلجناز، ألن أصحاب 
اإلجنازات واالختراعات التي ترفع 
اســـم الكويت يجـــب أن يجدوا 
الدعم والتقدير حتى يســـتمروا 
في مشـــوارهم اإلبداعي، وهذه 
ثقافة كثير مـــن الدول املتقدمة، 
حيث تعمل على مكافأة املبدعني 
واحتوائهم لتوفير البيئة املناسبة 

لهم.

إبراز المبدعين

وما دور النادي جتاه املخترعني 
واملبدعني الذين يتجهون إليه؟

مبـــا أن النـــادي هـــو اجلهة 
الوحيـــدة التي تهتم بشـــريحة 
املبدعني واملخترعني فنحن نحاول 
البيئة املناســـبة  دائمـــا توفير 
واألدوات واالحتياجات اخلاصة 
جلميع املنتسبني للنادي، إضافة 
إلى أننا نحرص على أن ننسب 
كل إجناز لصاحبه وليس إلدارة 
النادي ونحاول أن نبرز املخترعني 
واملبدعني في اإلعالم بأسمائهم، 
الواحد منهم بأنه حقق  فيشعر 
إجنازا لنفســـه، إضافـــة إلى أن 
النادي يعتبر مظلة رسمية تساهم 
في تسهيل الكثير من املهام، مثل 
املشاركات اخلارجية والدخول في 
دورات ومسابقات محلية وعاملية، 
وبهذا يكون النادي العلمي مثل 
األنديـــة الرياضية، ولكن الفرق 
أن النادي العلمي ناد واحد يخدم 

اعتمـدت فـي تحقيـق إنجـازات  النـادي علـى القطـاع الشـبابي والكـوادر التطوعيـة 
النـادي وبرامـج  أنشـطة  مـن  كثيـر  نجـاح  فـي  األساسـية  الركيـزة  وأعتبرهـا  الوطنيـة 

تجربتـي فـي العمـل مـع العـم ناصـر الخرافـي أفادتنـي كثيـرًا فـي تطويـر مهاراتـي وقدراتـي 
اإلداريـة مـن خالل االحتـكاك بالعامليـن وتعلـم االعتماد علـى الذات واإلحسـاس بالثقة فـي  النفس

اإلميانـــي والكثير مـــن اإلدارات 
واألقسام وكلها حتظى باهتمام 
ال محدود ألن في كل قســـم وكل 
إدارة إجنازا يولـــد بعده إجناز 
وهـــذا أمـــر نفتخر به وتشـــهد 
عليه سجالت النادي العلمي فال 
توجد إدارة إال ولها ســـجل من 
اإلجنازات. ومن عوامل تشجيع 
هذه اإلدارات توفير اجلو املناسب 
لها مع الدعم والتشجيع وإعطاء 
اجلميع فرصة للعمل واالبتكار 
دون فرض قيود وشـــروط مع 

اإلشراف والتوجيه.
لكل إجناز مجموعة من العوامل 
ــا أبرز  ــه فم ــى والدت ــاعد عل تس
العوامل التي تساعدكم على جناح 

العمل في النادي؟
ما نقدمه من إجنازات وأعمال ما 
هو إال امتداد ملشوار حافل، بدأ عام 
١٩٧٤ مع تأسيس النادي العلمي، 
وأعتقد أن من أهم العوامل التي 
تساعد على النجاح واالبتكار في 
النادي هو موقعه الرائع، وأعتقد 
أن من فكر في هذا املوقع يستحق 
اإلشادة ألنه في البداية كان في 
الصحراء، واليوم أصبح من أكثر 
املواقع جناحا، إضافة إلى عامل 
آخر ال يقـــل أهمية وقد حرصت 
عليه منذ دخولـــي النادي وهو 
موضوع االعتمـــاد على الكوادر 
البشـــرية املتميزة، ألنني أؤمن 
الشـــبابي  القطاع  كثيرا بنجاح 
والكوادر التطوعية الوطنية وهي 
الركيزة األساسية التي اعتمدت 
عليها في إدارة النادي العلمي وكان 
لها دور كبير في جناح كثير من 

أرض الواقع.

إدارات وإنجازات

حدثني عن أبرز أقسام وإدارات 
ــجعون  ــادي العلمي وكيف تش الن

هذه اإلدارات على اإلجناز؟
العلمي  النـــادي  فـــي  يوجد 
العديد من األقســـام واإلدارات، 
منها إدارة علماء املستقبل، إدارة 
الفتيات، إدارة التدريب واملعارض، 
إدارة علوم الطيران، إدارة علوم 
إدارة علوم  الفلـــك والفضـــاء، 
البيئة البحرية، املكتب الكويتي 
لرعاية املخترعني، إدارة التصوير 
الفوتوغرافـــي واملركـــز العلمي 

العلمي وكيف تصف هذه الرحلة؟
رحلتي مـــع النادي العلمي 
بدأت فـــي العـــام ٢٠٠٥ وهي 
الرحالت في حياتي  من أروع 
العلمية  ألن االهتمام باألندية 
املناسب يساعد  وتهيئة اجلو 
علـــى إيجاد علمـــاء يخدمون 
وطنهم ويرفعون اسمه عاليا 
في احملافل الدولية، وهذا هدفنا 
وهدف كل مواطن يحب وطنه 
إضافة إلى أن العمل في النادي 
العلمي مع مجموعة من االخوان 
واألخوات املبدعني يدفعنا إلى 
العمل والبذل والعطاء بشكل 
أكبر فهـــو جتربة عملية على 

عندمـــا كانت والدتـــي تأخذني 
إلى جمعية املعاقني وتشجعني 
علـــى التطوع ومســـاعدة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وقد أحببت 
هذا العمل وأعجبت كثيرا بفكرة 
أمنح  أن  التطوع، وكنت سعيدا 
جزءا من وقتي ملساعدة اآلخرين 
وكانت والدتي تبذل جهدا كبيرا 
في هذا املجال فانعكس ذلك على 
شـــخصيتي، وأصبحـــت أؤمن 
بأهميـــة التطوع وأنه عامل مهم 
لالرتقاء باملجتمع كما أنه يعتبر 
ثقافة يجب العمل على نشـــرها 

في كل املجاالت.
ــع النادي  ــى بدأت رحلتك م مت

له وماذا لو غرق، فقال إذا غرقت 
فسنتدخل إلنقاذك، وجتربة العمل 
معه أفادتني كثيـــرا في تطوير 
مهاراتي وقدراتـــي اإلدارية من 
خالل االحتكاك بالعاملني وتعلمت 
االعتماد على النفس واإلحساس 

بالثقة في النفس؟

العمل التطوعي

ــان جتربة  ــاة كل إنس ــي حي ف
ــا مييزها، فما التجربة  يكون لها م
ــلط الضوء  التي تعتز بها لعلنا نس

عليها؟
من التجارب التي ال أنســـاها 
جتربتـــي مع العمـــل التطوعي 

للتعليم التطبيقي قررت استكمال 
دراســـتي اجلامعية في جامعة 
العني، إال أن محاولتي لم يكتب 
لها النجـــاح لعدة ظروف، ومع 
هذا رأيت أنه البـــد من تطبيق 
فكرة الدراسة اجلامعية، وكانت 
األكادمييـــة العربية هي احملطة 
التي اخترت الدراسة فيها قسم 
هندسة الكمبيوتر، ومنها تخرجت 
فكانـــت جتربة ثريـــة ومفيدة، 
وأســـتطيع القول ان الدراســـة 
حتدد مسار احلياة، ولم التحق 
باجلامعة ملجرد احلصول على 
الشهادة ولكنني وجدت بداخلي 

رغبة للتعلم.
ــي عن جتربتك في العمل  حدثن
ــة اخلرافي  ــي مجموع ــاص ف اخل

وأبرز ما تعلمته منها؟
بعد التخرج من «التطبيقي» 
التحقـــت بالقطـــاع اخلاص في 
مجموعـــة اخلرافـــي، بتوجيه 
وإشـــراف ال محدودين من قبل 
العم ناصر اخلرافي، وكنت أتدرب 
قبل ذلك في هذه املجموعة أثناء 
الكثير  العطل الصيفية فعرفت 
من األمور املتعلقة بالعمل، وكنت 
أحاسب من قبل والدي ومن قبل 
العم ناصر على اخلطأ والتقصير، 
لذا فكان املكان بالنسبة لي مألوفا، 
وطبيعة العمل مناسبة، وأسندت 
لي أول مهمة وهي إنشاء مكتب 
للسياحة والسفر، وأذكر وقتها 
أننـــي قلت للعم ناصـــر ملاذا ال 
يكـــون معي مســـاعد؟ فقال لي 
الذي يريد أن يتعلم الســـباحة 
يجب عليه دخـــول البحر فقلت 

ــرف  التع ــود  ن ــة  البداي ــي  ف
ــوارك  ــريعة في مش على حملة س

التعليمي؟
احلقيقة من أهم العوامل التي 
الدراسة اهتمام  أثناء  ساعدتني 
والدي ووالدتي وحرصهما على 
العلـــم والتعلم، فكانـــت البيئة 
األسرية تســـاعد على ذلك، وقد 
التحقـــت في طفولتـــي بروضة 
االبتدائية  املنصور ثم درســـت 
الشـــويخ، وكذلك  في مدرســـة 
املتوسطة وكانت مرحلة بها ما 
مييزها من األنشـــطة والبرامج 
والعالقات االجتماعية، ثم أمضيت 
مرحلة الثانوية العامة في كيفان 
العامة  التحقت بالهيئة  وبعدها 
للتعليم التطبيقي وفيها درست 
اإللكترونيات واستفدت من هذه 
التجربة في التعرف على أهمية 

العلوم التطبيقية وفوائدها.
ــطة في تلك  ــل كانت لك أنش ه
الفترة تذكرها وما أبرز االستفادات 

التي حصلت عليها؟
في مرحلة مبكرة من عمري 
دخلت إلى الكشـــافة برغبة من 
والدي، حيث حرص على دخولي 
إلى الكشافة حتى أتعلم الكثير من 
القيم واألخالقيات، مثل احترام 
الكبير والعطـــف على الصغير 
واحترام اآلخرين ومساعدتهم، 
واالســـتفادة مـــن االحتكاك ألن 
الكشافة كانت مليئة بالتجارب 
التي تعلمـــك الكثير من املواقف 
الرجولية، وكانت مناسبة جعلتني 
أعشق الكشافة وأكون من خاللها 
كثيرا مـــن العالقات االجتماعية 
الناجحة، إضافة إلى أنني رأيت 
في الكشافة روح العمل اجلماعي، 
وهذا مـــا نحتاجه اليوم، نحتاج 
العمل اجلماعي ألنه  إلى تفعيل 
من أهم عوامل النجاح في كثير 

من األعمال.

أهمية التعلم

ــة  ــتكمال الدراس وماذا عن اس
ــرج من الهيئة  ــة بعد التخ اجلامعي

العامة للتعليم التطبيقي؟
بعد التخرج من الهيئة العامة 

كل جتربة رائعة تستحق اإلشادة وتسليط الضوء لن نتأخر عنها ولن نتوانى في السعي للتعرف على أسرار جناحها، وفي هذه الرحلة نأخذكم 

في جولة بأرجاء النادي العلمي الذي تأسس عام ١٩٧٤م في منطقة لم تكن سوى صحراء، ال يوجد فيها إال ذلك املبنى، ومع دورة األيام 

أصبح النادي العلمي منوذجا فريدا فيما يقدمه للمبدعني واملخترعني وأصحاب الرغبات العلمية ومكانا مناسبا للشباب الطامحني، وقد 

سرني مشاهدة شبان لهم جتاربهم الناجحة وإجنازاتهم املشرفة وأعمالهم التي تتكلم عنهم، إنها فعال جتربة مشرفة نفتخر بتسليط الضوء 

عليها. ضيفنا في هذا اللقاء شخصية حتب العمل اجلماعي وحتث عليه وتعتبره أحد عوامل النجاح في كثير من املشاريع، له جتربة واقعية خالل 

التحاقه بالكشـافة في فترة مبكرة من العمل ثم جتربة العمل التطوعي مع ذوي االحتياجات اخلاصة وهي التي يعتبرها من أكثر التجارب 

رسـوخا في ذاكرته رغم تزاحم األحداث وتتابع الذكريات، ثم جاءت جتربـة العمل في القطاع اخلاص في مجموعة اخلرافي 

بإشـراف وتوجيه العم ناصر اخلرافي الذي يدين له ضيفنا بالكثير. رحلته مع النادي العلمي بدأت في العام ١٩٩٥ ليواصل 

املشوار في صناعة الكثير من اإلجنازات التي ساهمت في رفع اسم الكويت في العديد من احملافل الدولية، وكان من 

أبرزها رؤية الكويت على أنها من الدول التي تهتم وتعتني بامللكية الفكرية، كان ذلك بعد إقامة معرضني للمخترعني 

شـاركت فيهما جموع من دول مختلفة من العالم، وغير ذلك من النجاحات الواضحة في كل قسم وكل إدارة من 

إدارات النادي، وقد وقفت على بعضها وقرأت عن البعض اآلخر في تقارير النادي وكانت جولة رائعة تعرفنا خاللها 

على القبة الفلكية وفريق الغوص الكويتي وإدارة علماء املستقبل وغيرها من اإلدارات واألقسام.

رئيس مجلس إدارة النادي العلمي إياد جاسم اخلرافي يأخذنا في رحلة للتعرف على محطات من حياته 

ثم التعرف على مسيرة النادي العلمي وأبرز إجنازاته فيه فإلى التفاصيل:

رئيس مجلس إدارة النادي العلمي متحدثا إلى الزميل ناصر اخلالدي عن قسم الفلك د.صالح العجيري في جولة بالنادي خالل افتتاح أسبوع الفلك

رئيس مجلس إدارة النادي العلمي إياد اخلرافي مستقبال عضو املنظمة الدولية للملكية الفكرية

إياد اخلرافي وم.أحمد املنفوحي وصالح اجليماز خالل افتتاح معرض هواة األلعاب الالسلكية األول

البقية ص٢١

النادي العلمي صرح يسهم في تطوير قدرات الشباب

(أسامة البطراوي)

إياد الخرافي




