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اياد اخلرافي يتابع عملية تصفية العسل

إياد الخرافي: 80 كلغ حصيلة القطفة األولى من عسل النحل الصافي

أك���د رئيس مجل���س ادارة 
النادي العلم���ي اياد اخلرافي، 
انه ومنذ تولي���ه ادارة النادي 
منذ أربع س���نوات، سعى بكل 
ال���ى تطوير وحتديث  الطرق 
أنشطة وادارات النادي، بعيدا 
عن اقحام النادي في املجاالت 
السياس���ية، محاوال البعد عن 
التوجه السياسي في اطروحات 

النادي.
وقال: عقب قيام مركز أبحاث 
ودراس���ات النحل في النادي، 
بقطف عسل النحل وتعد القطفة 
األولى لهذا العام والبالغة كميتها 
نحو 80 كيلو غراما من العسل 
الصافي، في كل خطوة يخطوها 
النادي وفي كل نشاط له، أقوم 
برفع الكتب الرسمية الى اجلهات 
املسؤولة دون اخلوض في أي 
جانب سياسي، الفتا الى انه في 
الفترة األخيرة وبعد أن ملس ان 
النادي بدأ يخطو خطوات كبيرة 
حتتاج الى الدعم، اتخذ النادي 
منح���ى آخر من خ���ال توجه 
جديد، خاصة بعد زيارة وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محم���د العفاس���ي واعجابه 
الشديد بنش���اط النادي والكم 

الهائل من ورشه وبرامجه.
وأوض���ح انه س���يعمل في 
الفترات القادمة على تس���ليط 

الضوء على النادي العلمي بشكل 
عملي م���ن خال دعوة أعضاء 
مجلس االمة لاطاع عما يقدمه 
النادي من خدمات وأنش���طة 
علمية وتدريبية وما يقوم به 
من دور في خدمة املجتمع وأبناء 
الكوي���ت، باالضافة الى دعوة 
بعض الوزراء في الوزارات التي 
لها عاقة مباش���رة مع النادي 
التربي���ة والداخلية  كوزارات 
واملواصات والنفط وغيرها، 
للتعرف على الدور الذي يقوم به 
النادي، وطرح األفكار التطويرية 
من قبل تلك الوزارات وكيفية 
دعم تلك اجلهات لتطبيق تلك 
األفكار التي تخدم أبناءنا، الفتا 
ال���ى ان الهدف من هذا التوجه 
اجلديد هو ارس���ال رسالة الى 
أصحاب القرار بحجم الدور الذي 
يقوم به النادي ومدى احلاجة 

الى الدعم واملساندة.

أفرع جديدة

وعن انش���اء أف���رع جديدة 
للنادي في مختلف احملافظات 
أكد اخلرافي، أهمية انشاء تلك 
األفرع خللق نوع من التنافس 
بني مرافق النادي، من أجل شحذ 
العقول وابت���كار أفكار خاقة 
ومبدع���ة يتنافس فيها جميع 
األفرع، وعمل مس���ابقات على 

مستوى احملافظات، خللق بيئة 
تنافسية ابداعية تفجر طاقات 
األبناء االبداعية، اضافة الى بعد 
املوقع احلال���ي عن العديد من 
املناطق وخاص���ة خال العام 
الدراسي، الى جانب ان النادي 
كان يرغب في استمرارية الدورات 
خال شهر رمضان بشكل مكثف 
اال ان احدى املشاكل التي أوقفته 
هي مشكلة املواصات، الفتا الى 
ان وجود مقر في كل محافظة 
يسهل على االدارة تنظيم مثل 
تلك الدورات دون أي صعوبة 

أو معوقات.
بدوره قال مدير مركز أبحاث 
ودراسات النحل توفيق املشاري 
ان االدراة حرصت هذا العام على 
اجلمع بني قطفة ش���هري مايو 
ويوليو وجمعهما في أغسطس، 
بسبب عدم قيام املركز بتغيير 
النحل ملعرف���ة أقصى امكانية 
لبقاء النحل وعطائه، الفتا الى 
ان شدة احلرارة وشدة البرودة 
تدفع ع���ادة التجار الى تغيير 
النحل للحصول على كميات أكبر 
من االنتاج، اضافة الى ان النحل 
يج���دد ذاته ولكن ليس بالقدر 
الكافي خاص���ة مع موت كمية 
كبيرة من النحل بسبب ارتفاع 
درجات احل���رارة خال فصل 
الصيف. وأوضح انه في حال 

عاشت امللكة فبإمكانها املواصلة 
في وضع البيض وعمل خلية 
انه  اال  املقبل،  جديدة للموسم 
مع موت النحل تقل قدرة امللكة 
على وضع البيض، لذا حاولنا 
أن نوظف امل���كان مع التبريد 
والظ���ل والتهوية حفاظا على 
النحل املتواجد، وبالفعل متت 
التجربة بنجاح واستطعنا انتاج 
ما يقارب 80 كيلو غراما ومن 
خايا قدمية، وذلك على الرغم 
أكثر  من بقاء طير اخلضيري 
من شهرين ونصف الشهر في 
األجواء الكويتية والذي تسبب 
في حبس النحل ألكثر من 70 
يوما، األمر الذي قلل من كميات 
العسل لدى التجار، الفتا الى ان 
انتاج النادي سنويا سواء من 
داخل النادي أو املناطق األخرى 
يصل الى نحو 350 كيلو غراما، 
بعد تقاسم الكميات اخلارجية مع 
اجلهات املتعاونة معنا، الفتا الى 
ان لدى االدارة 14 خلية باالضافة 
الى خايا اخرى في بعض مرافق 
املشروعات السياحية بالدوحة 
وبعض املناطق األخرى، مشيرا 
الى ان تلك اخلايا لديها انتاج 
طيب اال انه يتم تقاسم العسل 
املنتج مع اجلهات التي يتعاونون 
معها. وعن مدى االمكانية في 
عمل خايا اخرى لانتاج غير 
خايا األبحاث والدراسة قال، 
الفكرة  العمل جار على ه���ذه 
بالفعل وبتوجيهات من رئيس 
النادي، للتوسع  مجلس ادارة 
في انتاج عسل النحل، ليكون 

داعما ألنشطة النادي.
وأشار الى ان املركز عمل على 
اجراء دراسات وأبحاث اليجاد 
ملكة تتماشى مع أجواء الكويت 
لتنتج لنا نحا يتماش���ى مع 
أجوائنا، اال ان طير اخلضيري 
حال دون ذلك هذا العام، حيث 
جاء في وقت تلقيح امللكة، ولم 
نستطع اخراج امللكات حتى ال 
يلتهمها اخلضيري، وسنعكف 
على تكرار التجربة العام املقبل، 
وذلك من خال البحث عن أماكن 
لم يصلها اخلضيري. وأعلن ان 
جديد االدارة لهذا العام هو عقد 
دورات تدريبية خال موس���م 
الصيف مع دورات النادي العلمي 
الصيفية، وانتسب لهذه الدورات 
عدد كبير من األبناء الراغبني في 
معرفة املزيد عن أساسيات تربية 

النحل وكيفية العناية به.

اإلنتاج السنوي يصل إلى نحو 350 كلغ

زيد القطان

ظهور القمر في 20 و22 اجلاري

القطان: والدة هالل رمضان 20 أغسطس

ص���رح مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي زيد 
القطان وفقا للدراس���ات الفلكية بأن هال رمضان سيولد يوم 
اخلميس 20 اغسطس الساعة 1.01 ظهرا بالتوقيت احمللي ويغيب 
الساعة 6.18 مساء ويكون عمر الهال عند املغيب 5 ساعات و17 
دقيقة ونظرا لغيابه قبل مغيب الشمس ب� 5 دقائق تكون رؤيته 

مستحيلة في هذا اليوم.
اجلدير بالذكر ان الهال لن يرى في كل دول العالم في اجلهة 

الشمالية من األرض وعليه يكون اجلمعة 21 اجلاري هو املكمل 
لشهر شعبان حيث ان الهال سيمكث في السماء 32 دقيقة بعد 
مغيب الش���مس ويكون ارتفاعه ع���ن األفق 8 درجات اي يكون 
بالشفق األحمر ونسبة سطوعه 1.50% ما يجعل الرؤية صعبة 
في الكويت، اما في اجلنوب الغربي من اململكة العربية السعودية 
وصالة وجمهورية اليمن فمن احملتمل رؤية الهال بهذا اليوم 

فعليه يكون 22 اجلاري هو غرة شهر رمضان املبارك.

22 الجاري غرة الشهر الفضيل
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