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الرئيس جاسم اخلرافي متوسطا مجموعة من الزمالء الصحافينيالرئيس جاسم اخلرافي وم.إياد اخلرافي مع عدد من مؤسسي النادي العلمي

حمد بوناشي يقدم عرضا خالل االحتفال

اخلرافي مكرما د.صالح العجيري

الخرافي: ندعو أجهزة الدولة لدعم وتشجيع النادي العلمي 

دانيا شومان
حتت رعاية وحضور رئيس 
مجل����س االمة جاس����م اخلرافي 
وبحضور عدد من الش����خصيات 
احتف����ل الن����ادي العلمي مس����اء 
امس االول مب����رور 35 عاما على 
انشائه مبسيرة حافلة باالجنازات 
التي متكن اعضاؤه  والنجاحات 
خاللها من رفع اسم الكويت عامليا 

في مختلف احملافل الدولية.
وهن����أ راعي احلف����ل رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي النادي 
العلمي والقائمني عليه بعيدهم ال� 
35 متمنيا لهم مستقبال سعيدا، 
الدعوة  الفرصة لتوجيه  منتهزا 
الجهزة الدولة لدعم هذه املؤسسة 
العلمية التي نحن بالفعل بحاجة 
الى دعمها، ليس الدعم املالي فقط 
بل وأيضا االدب����ي، والعمل على 
تشييد االنش����اءات اخلاصة بهم 
والت����ي تعينهم على اس����تكمال 
رسالتهم العلمية الهادفة، متقدما 
بالنيابة عنهم بالشكر اجلزيل لكل 

من ساهم معهم في دعم النادي.
وقال اخلرافي: سعيد وفخور 
بتواجدي في هذا النادي العلمي 
ملا له من أهمية كبيرة فيما يتعلق 
بكيفية تربية الشباب واستغالل 
الفرصة  أوقات فراغه����م واتاحة 
لهم لالبداع، الفت����ا الى ان ما رآه 
من اجناز ان دل على شيء فامنا 
يدل عل����ى ان هناك حرصا كبيرا 
من القائمني عل����ى النادي حاليا 
والسابقني لهم في تربية النشء 

التربية الصاحلة.
وفيما يخص براءات االختراع 
التي حصل عليها أعضاء النادي 
واحلاجة املاسة الى دعمها لترى 
النور ق����ال اخلرافي: اجلهد الذي 
بذل واملفخرة التي حصلنا عليها 
بس����بب تلك االجنازات العلمية، 
ان دلت على شيء فامنا تدل على 
االعداد اجليد ف����ي النادي، واآلن 
جاء الدور على االجهزة التنفيذية 
لدعم هؤالء وتشجيعهم، وأيضا 
االستفادة من خبرتهم واملكاسب 
لذا  التي حصلوا عليها،  العلمية 
اضم صوتي لكل من ينادي بدعم 

النادي وتشجيعه.
وحول مع����رض االختراعات 
الذي سينظمه النادي في نوفمبر 
املقبل برعاية صاحب السمو األمير 
قال اخلرافي، نعم هناك دعم من 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد وهذا لي����س بغريب على 
سموه خصوصا اذا علمنا ان من 
كان له الفضل االول بعد اهلل هو 
سمو اميرنا الراحل الشيخ جابر 
االحمد، ال����ذي كان يهتم اهتماما 
كبيرا بالشباب ودعمه، وما يقوم 
به صاحب السمو األمير ليس اال 
اكمال للرسالة، وأنا على يقني ان 
النادي سينال كل ما يستحق من 
دعم، مثمن����ا جهود القائمني على 
النادي معربا عن امنياته االستمرار 
في هذا النهج حلفظ الشباب من 
الفراغ في  خالل استغالل أوقات 

أجواء علمية مفيدة.
وعن أهمية وجود قانون لتنظيم 

بذرة زرعت في احلادي عشر من 
اغسطس عام 1974، واليوم نقطف 

من ثمارها.
وأكد ان الفترة املاضية شهدت 
العدي����د من اآلراء حول أنش����طة 
النادي وما يقدمه لالبناء، وكيف 
انه حق����ق العديد من االجنازات، 
اال ان تلك االجن����ازات تعود ملن 
البذرة، والذين نحتفي بهم  زرع 
اليوم ونقدم لهم جزيل الشكر على 
تواجدهم معنا، وقال: »فمن ال يشكر 
الناس ال  يشكر اهلل«، وهذا موقفنا 
اليوم لنقول لكم شكرا على اجلهود 
التي بذلتموها، شكرا على الفكر 
الذي وجد في فترة كان التحصيل 
العلمي فيها ليس بهذه القوة في 
مجتمعنا العربي، وكانت الكويت 
آنذاك تختلف عما هي عليه اآلن، 
فمستوى التعليم مختلف، ومع ذلك 
كانت الفكرة موجودة من مفكرين 
اتس����موا ببعد النظر في احتواء 

واحتضان األبناء من أصحاب الفكر 
العلمي، وخل����ق األجواء العلمية 

املالئمة لهم لإلبداع.
وأض����اف: في الع����ام 1978 مت 
تخصيص مس����احة 100 ألف م2 
حتول����ت فيما بع����د الى حاضنة 
لألبناء، خرجت أعدادا كبيرة هم 
اليوم أصحاب مناصب قيادية في 
دولتنا احلبيبة، وكل ذلك يرجع 
الفضل فيه الى الدور املتميز الذي 
قام به أعض����اء مجالس اإلدارات 
الذي����ن أص����روا على  الس����ابقة 
االلتزام بالنهج واخلط الذي خطه 
املؤسسون، معربا عن أمله مواصلة 
املشوار واملضي قدما على نفس 

النهج العلمي املدروس.
وتقدم اخلرافي بجزيل الشكر 
لقيادات وزارة التربية والعاملني 
فيها على دورهم البارز في اجناح 
أنشطة ومسابقات النادي العلمي، 
وكذلك وزارة الشؤون االجتماعية 

العمل في جمعيات النفع العام قال: 
القانون موجود وامنا احلديث عن 
تطوير القانون، ووزير الشؤون 
يب����ذل جهدا كبي����را فيما يتعلق 
مبوض����وع اجلمعيات التعاونية 
وانا على يقني انه سينتبه أيضا 
الى جمعيات النفع العام، ليجعلها 
جمعيات نفع عام، ويبعدها عن كل 

ما يتعلق باالساءة العمالها.

الميزانية

وب����دوره نفى وكي����ل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري أن تكون الوزارة قد قلصت 
امليزانية املخصصة للنادي العلمي، 
الفتا الى انها معلومات غير دقيقة، 
وانه سمع أمس االول هذا الكالم 
ونفاه جملة وتفصيال، مشيرا الى 
ان الوزارة تدعم النادي لكن هذا 
زيادة على الدعم بدعم آخر، فما 
يقدم للنادي هو أعلى مما يقدم الي 
الى  مؤسسة نفع عام، باالضافة 
ان الوزارة تتحمل بعض رواتب 
العاملني في النادي، معربا عن أمله 

في مزيد من الدعم مستقبال.
وأض����اف، نعتق����د ان للنادي 
العلمي دورا كبيرا في اس����تثمار 
أوقات فراغ الشباب بشيء نافع، 
ل����ذا نأمل أن يكون ل����ه أفرع في 
جميع مناطق الكويت مس����تقبال 
على ان يك����ون هناك فرع في كل 
محافظة على االقل ان لم يكن في 
كل منطقة، مؤك����دا دعم الوزارة 

للنادي وانشطته.
وق����ال: »نحن نرح����ب بفكرة 
انتشار أفرع النادي ليكون قريبا 
من املواطنني، كون ان للنادي رسالة 
مهمة ج����دا، اضافة الى دوره في 
اكتشاف املواهب وابداعات الشباب 
الفوز  وتنميتها، وما حققوه من 
مبراكز علمية عاملية وميداليات 

والعمل ودعمها املادي واملعنوي، 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
على دورها الكبير واملهم ودعمها 
ألنش����طة النادي عل����ى مدى 35 

سنة.
وعب����ر في تصري����ح له عقب 
احلفل، عن س����عادته بأن النادي 
العلمي استطاع في هذا االحتفال 
جمع الشمل، حيث لبى مؤسسو 
النادي وأعضاء مجالس اإلدارات 
السابقة الدعوة، الفتا إلى أن أغلب 
احلوارات التي دارت بني املؤسسني 
كانت حول الصعاب التي واجهوها 

في السابق.
وق����ال ال يوج����د أي نوع من 
التكرمي يعطي املؤسسني حقهم، 
ومهما كان التكرمي فهو متواضع 
أمامهم، ولكن نطمح أن يكون معنى 

التكرمي ذا قيمة.
وح����ول اخلطط املس����تقبلية 
للنادي أوضح أن هذه الفترة تقترب 
من نهاية املوسم وقد مت االنتهاء 
من أغلب املس����ابقات واألنشطة، 
واقامة حفل ختام مسابقة ميكانيكا 
السيارات يوم األربعاء، والفترة 
املقبلة حافلة بالدورات الصيفية 

وأنشطة موسم الصيف.
أما احلدث الكبير فسيكون في 
نوفمبر املقبل برعاية سامية من 
صاحب السمو األمير وهو املعرض 
الدولي الثالث لالختراعات، مشيرا 
الى أن توقف املعرض عام 2009 
كان بس����بب األزم����ة االقتصادية 
التي اجتاحت العالم، وأثرت على 
الكويت ووصل أثرها إلى النادي 

العلمي.
وأعلن أن جائزة املعرض الدولي 
لالختراعات هي أعلى جائزة في 
العالم يقدمها معرض وخصوصا 
بعد انضمام مكتب تسجيل براءة 
االخت����راع اخلليج����ي الذي يقدم 

ذهبية وجوائ����ز عاملية وعربية، 
الفتا ال����ى ان هذا أكبر دليل على 
ان النادي يقوم بدوره بالش����كل 
املطلوب، اضافة الى انه يعد احدى 
التي  املدني  مؤسس����ات املجتمع 

تساهم في تنمية املجتمع«.
وحول االستعدادات اجلارية 
حاليا ملس����ؤولي النادي لتنظيم 
معرض االختراعات العاملي الثالث 
والذي س����يقام في نوفمبر املقبل 
برعاية س����امية من قبل صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
ودور وزارة الشؤون في دعم هذا 
املعرض، اعرب الكندري عن امنياته 
في أن يعدل تاريخ املعرض على أن 
يقام ضمن احتفاالت الكويت بالعيد 
اخلمسني لالستقالل والعشرين 

للتحرير.
وع����ن امكانية قي����ام الوزارة 
بتق����دمي الدعم امل����ادي للمعرض 
قال الكندري: »كل امكانات الوزارة 
حتت تصرف النادي ولكن كل شيء 
يحتاج الى علم مسبق وادراج في 
امليزانية، لذا لن نتردد ابدا في دعم 
النادي بكل ما نستطيع، ونأمل أن 
يوفق رئيس النادي واعضاؤه في 
اظهار صورة الكويت امام العالم 
خاصة ونحن نحتفل مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على 
التحرير، والذي ستنطلق انشطته 
في نهاي����ة يناير من العام املقبل 

وتستمر الى نهاية العام«.

ثمار النادي العلمي

وكان احلف����ل قد ب����دأ بكلمة 
ارجتالي����ة نابعة م����ن القلب من 
رئيس مجلس ادارة النادي م.اياد 
اخلرافي وجه فيها الشكر لكل من 
عمل على تأسيس النادي العلمي 
وكل من كان له دور في انش����اء 
هذا الصرح العلمي، الفتا الى انه 

جوائز مالية إل����ى جانب جوائز 
العلمي وجوائز مؤسسة  النادي 
التقدم العلمي، ولذلك فإن حصيلة 
اجلوائ����ز املقدمة هي األعلى على 

مستوى العالم. 

نجاحات وإنجازات

بدوره أعرب األمني العام للنادي 
م.أحمد املنفوحي عن بالغ سعادته 
باالحتفال مب����رور 35 عاما على 
النادي، اس����تطاع خاللها  إنشاء 
من حتقيق العديد من النجاحات 
واالجنازات التي تسجل له، وعمل 
على مدى مس����يرته الطويلة الى 
احتضان األبناء من محبي العلم 
واملعرف����ة، الكتش����اف مواهبهم 
االبداعي����ة العلمية وتنميتها من 
خالل العديد من البرامج والدورات 

الهادفة على مدار العام.
وفي كلمة له قال ممثل مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، مدير ادارة 
الثقافة العلمية د.جاسم بشارة: لقد 
أثبت النادي العلمي خالل مشواره 
على مدى 35 سنة قدمه في منظومة 
العل����وم والتكنولوجيا واالبداع 
في الكويت، وأصبح أحد األركان 
الرئيس����ية في املنظومة العلمية 
التي تشرف بها الكويت، اضافة الى 
املؤسسات العلمية األخرى، مشيرا 
ال����ى ان النادي ينفرد باحتضانه 
للناشئة وتعزيز القدرات العلمية 
ل����دى األبناء من خ����الل برامجه 
العديدة والتي يقدمها باستمرار، 
س����واء في الفترة الصيفية التي 
العلمي والبرامج  تعج بالنشاط 
الهادفة والزخم العلمي، أو خالل 

أشهر العام األخرى.
م����ن جانبه قال عضو مجلس 
ادارة النادي د.مطر املطيري: نحن 
سعداء باالحتفال مبرور 35 عاما 
على انش����اء النادي، ذلك الصرح 

العلمي الذي استطاع بفضل جهود 
القائمني عليه على مدى السنوات 
املاضية من حتقي����ق العديد من 
االجنازات التي سجلها له التاريخ 
بأحرف من نور، وما حققه مخترعو 
الكوي����ت من اجنازات رفعت علم 
الكويت واس����مها في أهم احملافل 

واملعارض العلمية العاملية.
وبدوره أش����اد العالم الفلكي 
د.صال����ح العجيري بدور النادي 
العلمي املتميز في تنمية مهارات 
الكثير من املجاالت،  الشباب في 
وعبر عن امتنانه بتكرميه من آل 
اخلرافي للمرة الرابعة، وأثنى على 

القائمني على النادي العلمي.
وتابع: انه من الرائع أن جتد 
اليوم لقاء األجيال، جيل املؤسسني 
وجيل الش����باب الذي يعمل بكد 
لرقي املجتمع وجيل من البراعم 
الصغيرة التي أتت لتنهل من بحور 
العلم واملعرفة، حيث اننا اآلن في 
عصر العلم والتقدم التكنولوجي 

والتقنيات الفائقة.
من جانبه قال د.مبارك العبيدي 
أحد مؤسسي النادي في العام 1974: 
نحن سعداء اليوم بهذا االحتفال 
ونشعر برضا من املسؤولني على 
هذا االحتفال واللفتة الطيبة لتكرمي 
مؤسسي النادي، معربا عن أمله 
في اس����تمرار النادي في العطاء، 
وأن يتجه الش����باب والبنات الى 
الناجحة، الفتا  مثل هذه األعمال 
الى ان الكويت بحاجة الى الدفع 
في التوجهات العلمية والتي تعد 
بداية تكوين الكفاءات الوطنية في 
النواحي العلمية التي نحن بأمس 

احلاجة لها.
وأعرب عضو مجلس اإلدارة 
العامة واإلعالم  العالقات  ومدير 
السابق أحمد الصبر عن خالص 
ش����كره وتقديره ألعضاء مجلس 
إدارة النادي العلمي على مبادرتهم 
الكرمية عبر إقام����ة حفل تكرمي 
ملؤسسي وأعضاء مجالس اإلدارة 
السابقني مبناسبة مرور 35 عاما 
على إنشاء النادي والذي أصبح 
صرحا علميا مميزا بفضل من اهلل 
التي  اإلدارات  ثم بفضل مجالس 
تعاقبت على إدارة النادي والسيما 
جهود رئيس مجلس اإلدارة احلالي 
إياد اخلرافي وأم����ني عام النادي 
احمد املنفوحي، مثمنا الدور الكبير 
الذي قام به املجلس احلالي والذي 
أضاف للنادي الكثير من االجنازات 
العلمية وأصبح للنادي مكانة عاملية 
مرموقة يش����ار إليها في احملافل 
العلمية، فكلمة الش����كر ال توفي 
حقا خاصة ألناس تتصف روحهم 
بحب العط����اء وبذل اجلهد وحب 
العمل التطوعي واحلرص الدائم 
على الوصول للهدف السامي وهو 

رفعة وارتقاء بلدنا احلبيب.
وفي نهاي����ة احلفل كرم راعي 
احلفل رئيس مجلس األمة جاسم 
ادارة  اخلرافي ورئي����س مجلس 
الن����ادي العلم����ي إي����اد اخلرافي 
واألمني العام للنادي العلمي م.احمد 
املنفوحي جميع القائمني على جناح 

النادي العلمي.

إي�اد الخراف�ي: إقامة المع�رض الدول�ي الثالث لالختراع�ات في نوفمب�ر برعاية من صاحب الس�مو

وكيل »الشؤون«: ال صحة لتقليص الميزانية المخصصة للنادي العلمي ونرحب بانتشار أفرعه في المحافظات

خالل احتفال النادي بمرور 35 عامًا على إنشائه بحضور ال مؤسسين وأعضاء مجالس اإلدارة السابقة

الكندري: تحويل اإلقامة من دون موافقة الكفيل بعد مرور 3 سنوات 
وقانون العمل تكتمل بنوده بإنشاء هيئة عامة للعمالة الوافدة في 2011

قال وكيل وزارة الشؤون والعمل محمد الكندري ان حتويل 
اقامة العمالة الوافدة من صاحب عمل الى آخر مفتوح بعد مضي 
س���نة بش���رط موافقة الطرفني، وان التحويل من دون موافقة 

صاحب العمل يشترط مرور ثالث سنوات.
ونفى الكندري ما يتردد في الصحف مؤخرا حول التحويل من 
دون شرط املدة »3 سنوات« من دون موافقة الكفيل، الفتا الى أن 
القرار الوزاري بالتحويل من صاحب عمل الى آخر بعد مضي 3 
سنوات دون موافقة صاحب العمل االول، يعتبر أحد االجنازات 

التي حتققت بالنسبة للعمالة الوافدة في القطاع اخلاص.
وعب���ر عن اعتقاده ان العام���ل اذا كان يحصل على حقوقه 
فليس بحاجة الى االنتقال من عمله، وأش���ار الى أن عدد الذين 

مت نقله���م الى أعمال أخرى بناء على رغبتهم قليل جدا، ورأى 
أن العمال الذين يريدون احلصول على فرص وظيفية أفضل أو 
يواجهون مضايقات أو تقصيرا في دفع املستحقات من صاحب 
العمل أتاح لهم القانون االنتقال الى مواقع عمل جديدة بشرط 

مرور 3 سنوات.
وأضاف أن قانون العمل اجلديد تكتمل بنوده بانشاء هيئة 
عامة للعمالة الوافدة في بداي���ة 2011، الفتا الى أن القانون قد 
طبقت بعض مواده بعد نش���ره مباشرة في اجلريدة الرسمية 
ولكن هناك استحقاقات ستتم خالل الفترة املقبلة، موضحا أن 
هناك قرارات وزارية، وزارة الش���ؤون ملزمة باصدارها خالل 
الفت���رة بني تاريخ نش���ر القانون حتى انش���اء الهيئة العامة 

للعمالة الوافدة.
وبارك للعاملني بالقطاع اخلاص صدور قانون العمل في القطاع 
االهلي اجلديد، الفتا الى أنه يعد اضافة جديدة لسجل الكويت 
فيما يتعلق مبتابعة وحفظ حقوق العمال وتعديل تشريعاته 
مبا يتناس���ب مع متطلبات املنظمات الدولية، ما يوضح اميان 
الدولة بأهمية العمل في القطاع اخلاص الذي ميثل املس���تقبل 
املش���رق لكويت املستقبل، مش���يرا الى ضرورة االعتماد على 
القطاع اخلاص الستقطاب الش���باب الكويتي بدال من حتويل 
كل مخرجات التعليم الى القطاع العام، مؤكدا أن نسبة العمالة 
الوطنية التي تعمل بالقطاع العام متثل أكثر من 85% من العمالة 

بينما نسبتها في القطاع اخلاص أقل من %10.


