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 حاكم الشارقة د. سلطان القاسمي والشيخ علي اجلابر يستمعان لشرح م.مجبل املطوع عن احدى االليات باملركز  امللك عبداهللا بن احلسني ملك االردن وامللكة رانيا العبداهللا في زيارة إلى املركز

 املركز العلمي صرح يدعو إلى الفخر وأحد املعالم املهمة في الكويت

 م.مجبل املطوع مستقبال جون ميجور خالل زيارته إلى املركز

 الدراسـة في الخارج علمتنـي أن النجاح يحتـاج إلى عقل راجح 
يختار وال يتأثـر بالمغريات كما أنـه يحتاج إلى بـذل وعطاء وتضحية

 نصـيحـتـي للطـالب: االهتمام بالتعلـم الجيـد واالحتكـاك 
باألسـاتذة والطلبة المتميزين وعدم اليأس من الصعوبات والعقبات

ــد التعرف  ــة نري ــي البداي  ف
ــة مختصرة عن بدايتك  على حمل

ومشوارك الدراسي؟
   ولدت في فريج القناعات في 
١٥ مارس عام ١٩٥٤، وقد ترعرعت 
وتربيت في بيت محافظ تغلب 
عليه عادات وتقاليد أهل الكويت 
ومسيرتي التعليمية بدأت من 
روضة املهلب وأكملت املرحلة 
االبتدائية في مدرسة النجاح، 
حتى انتقلنا إلى منطقة الساملية 
فأكملت املرحلتـــني االبتدائية 
واملتوسطة فيها، أما الثانوية 
فكانت السنة األولى في ثانوية 
عبداهللا السالم وأذكر أنني كنت 
الطالـــب الكويتي الوحيد فقد 
كان بقية الطلبة من اجلنسيات 
العربية وال أنكر أنني استفدت 
من هذا االحتكاك كثيرا، ثم أكملت 
الســـنوات الباقية في ثانوية 
الرميثية وكان ناظر املدرسة 
آنذاك عبداهللا اللقمان وهو معلم 
فاضـــل عاملنا بكل لطف ومن 
باب الوفاء نذكر فضله علينا 

بهذه العجالة السريعة.
   هل كانت هناك أنشطة معينة 

حتب ممارستها؟
   مـــن أكثر األنشـــطة التي 
كنت أحبها كرة القدم والتحقت 
بنادي القادسية مع أخي وبعض 
أخوالي ووجدت نفسي في املجال 
إال أن حرص األهل  الرياضي، 

على مستقبلي جعلهم مينعوني 
من االستمرار في مجال الرياضة، 
إضافة إلى أنني كنت حريصا 
على الدراسة أكثر من الرياضة، 
فالعلم يضمن لإلنسان مستقبال 

مشرقا.
ــم أبرز أصدقائك أثناء     من ه
ــتفدت من  ــة؟ وماذا اس الدراس

العالقات االجتماعية؟ 
   في مسيرتي الدراسية كانت 
لـــي صداقات كثيرة وأذكر من 
الفترة  الذين زاملتهم في تلك 
جنيب املسلم ود.علي القناعي 
الوقيان ومجبل  أبناء  وبعض 
العازمي وغيرهم من األصدقاء 
الذاكرة  الذيـــن ال تســـعفني 
الستحضار أسمائهم ولكن بال 
العالقات االجتماعية لها  شك 
دور كبير في صقل شخصية 

اإلنسان.

  التخصص المناسب

ــل يكون  ــدى املراح    في إح
ــم  ــب بني التوجه إلى القس الطال
ــم األدبي فأيهما  العلمي أو القس

اخترت؟ وملاذا؟
   عرفت منذ فترة مبكرة من 
حياتي بأن ميولي إلى الدراسة 
العلمية أكثـــر منها إلى املواد 
األدبيـــة، فكانت تســـتهويني 
مـــادة الرياضيات وغيرها من 
املـــواد العلمية ولذلك اخترت 

باالحتكاك مع األساتذة الناجحني 
والطلبة املتميزين وعدم اليأس 
من الصعوبات والعقبات فالرجل 
الذي يتغلب على  الناجح هو 
الصعوبات مهما كانت واحلياة 

كفاح والعلم سالح.

  ما بين «الخاص» و «الحكومي»

ــن رحلتك العملية     حدثني ع
بعد التخرج من الواليات املتحدة 
األميركية وأيهما اخترت القطاع 

اخلاص أم احلكومي؟
   بعد االنتهاء من الدراســـة 
في الواليات املتحدة عدت إلى 
الكويت وكانت أمامي مجموعة 
من الوظائف احلكومية، وكذلك 
العروض للعمل  مجموعة من 
في القطاع اخلاص، وأذكر أنه 
حتى أثناء دراستي في اخلارج 
وقبل التخرج كان أمامي ثالثة 
أنني كنت  إال  عروض للعمل، 
أجد في داخلي قناعة بأن العمل 
في القطاع اخلاص بالنســـبة 
لي أفضل من القطاع احلكومي 

ألنني أريد أن
  أعمل فاملوظف في احلكومة 
إن عمل وإن لم يعمل سيحصل 
على راتبـــه بينما الوضع في 
القطاع اخلاص مختلف متاما، 
نعـــم هناك تعب وإحســـاس 
باملسؤولية، وهناك حتد كبير 
يعيشه املوظف ولكن أعتقد أن 

كل هذه األمور ما هي إال متعة 
لإلنسان الناجح.

ــن جتربتك األولى     حدثني ع
ــرز  ــاص وأب ــاع اخل ــي القط ف

استفاداتك منها؟
   فـــي البداية اخترت العمل 
في شركة املباني املتحدة ألنها 
قطـــاع خاص وتتناســـب مع 
طموحاتـــي لالرتقاء وحتقيق 
إجناز، خصوصا أنني وجدت 
ترحيبا كبيرا من قبل مجلس 
إدارة الشـــركة، فبدأت رحلتي 
العمل على األرض  األولى مع 
الواقع وعرفت أنه حان الوقت 
لتطبيـــق كل مـــا تعلمته في 
الواليات املتحدة، ولم أكن وقتها 
مهتما بالراتـــب أو االمتيازات 
املادية، بل كان جل اهتمامي بأن 
أتعلم وأجنز وبعدها «يصير 
خير» وكنت أتـــدرب في تلك 
الفترة على يد رئيس املهندسني 
في الشـــركة م.خليل حليمي، 
رحمه اهللا، فقد كان من خيرة 
الرجال الذين عرفتهم في حياتي 
لقد وضعني في أكثر من جتربة 
من بينها مشروع سوق املسيلة 
واملتحدة وكان أول مشاريعي، 
ثم بعد ذلك طلبني للعمل في 
املكتب الرئيسي لتسعير مسجد 
الدولة في عـــام ١٩٧٩، وكانت 
فتـــرة رائعة عملت خاللها مع 

 البقية ص ١٥ 

العلمية ألن اإلنسان  الدراسة 
ال ميكن أن يحقق طموحه في 
تخصص ال يجده يوافق ميوله 
ورغباته ومع هذا فكنت أحب 
اللغة العربية والنحو وأتذوق 

القصائد واألبيات الشعرية.
   إالم اجتهت بعد التخرج من 

الثانوية العامة؟ وملاذا؟
   بعـــد التخرج من الثانوية 
العامة كانت أمامي العديد من 
اخليارات ولكنني كنت حريصا 
على اختيار املجال الذي يناسبني 
والذي أستطيع من خالله التألق 
في خدمة الوطن، فنظرت إلى 
احتياجـــات املجتمع فوجدت 
هناك حاجة كبيرة إلى املهندسني 
واألطباء ولـــم أفكر في الطب 
يوما من األيام فقررت الدراسة 
في الواليات املتحدة واخترت 
مجال الهندسة املدنية بناء على 

نصيحة األخ طارق السلطان 
الذي أخذني في جولة ميدانية 
من خاللها أحببت اإلنشاءات 
واكتشفت أنه تخصص ناجح، 
ولكن لو عـــاد الزمن الخترت 
دراسة الهندسة املعمارية ألنها 
أم الهندسة ومازالت أمنيتي أن 
أكون مهندسا معماريا، ولهذا 
كنت سعيدا خالل فترات عملي 
املهندسني  باالحتكاك مع كبار 
املعماريـــني من جميـــع دول 

العالم.

  تحديات الغربة

   الدراسة في الواليات املتحدة 
ــع صغير إلى  ــك من مجتم نقلت
ــح به الكثير  مجتمع كبير منفت
ــب مع  من األمور التي ال تتناس
طبيعة مجتمعنا، كيف استطعت 

أن تتأقلم مع هذا الوضع؟

   ال شك أن االنفتاح قد يؤثر 
بشـــكل ســـلبي على الطالب، 
ولكننـــي كنت أحـــرص على 
مراقبة نفســـي والتركيز في 
الدراسة واإلصرار على النجاح 
التزامي  إلى  والتفوق، إضافة 
التي حملوني  بنصائح األهل 
إياها قبل السفر فكانت الوالدة 
تقول لي «دير بالك وال جتيب لنا 
أميركية معك»، ومن الصعوبات 
التـــي واجهتها أنا وغيري من 
الطالب شدة احلنني إلى الوطن، 
حيث كانت وسائل االتصال في 
ذلك الوقت أكثـــر من صعبة، 
كنت أجلس ملدة أسبوع أنتظر 
بفارغ الصبر وصول خطاب من 
والدتي، وكانت متعتي عندما 
تصلني رســـالة بخط أمي أو 
رسالة من أخي عبدالعزيز الذي 
كان يرسل لي بعض القصاصات 

من الصحف الكويتية، وكانت 
الظـــروف صعبة للغاية حتى 
االتصـــال الهاتفـــي لـــم يكن 
اليوم،  التي جندها  بالسهولة 
فقد واجهتنا صعوبات كثيرة 
ولكننـــي تعلمـــت أن النجاح 
يحتاج الى عقل راجح يختار وال 
يتأثر باملغريات كما أنه يحتاج 

إلى بذل وعطاء وتضحية.
ــك أثناء  ــالل جتربت ــن خ    م
الدراسة في اخلارج ما النصيحة 
التي تقدمها للطبلة الدارسني في 

اخلارج؟
   نصيحتي للطالب االهتمام 
بأن يتعلموا جيدا، ألن من يتعلم 
صح يستمر ويبتكر ويكون له 
مستقبل، ولهذا فأهم سنوات 
الطالب هي الســـنوات األولى 
ألنها ســـنوات بناء وما بعدها 
يترتب عليها، كما أنني أنصحهم 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب أكد أن إنجاز إنشاء المركز وفق خطة محددة كان تحديًا كبيرًا نجح في اجتيازه

 م. مجبل المطوع: قصتي مع تأسيس المركز العلمي بدأت عام ١٩٩٣
   ونفخر بأنه صار أحد معالم الكويت و ضمن الخارطة العالمية للمراكز العلمية

 خالل لقائي رئيس املركز العلمي 
م.مجبل املطوع في مكتبه الحظت وجود 
صور لعدد كبير من الرؤساء والزعماء 
ســـواء من العـــرب او االجانب خالل 
زياراتهم الى املركز العلمي، واستمعت 
مـــن ضيفنا الى بعض الطرائف التي 

حدثت خالل هذه الزيارات. 

 زيارات الزعماء للمركز

 اللقاء مع م.مجبل املطوع ميكن اختصاره بكلمتني «جتربة حياة» حيث إنه من الصعب جدا أن أختصر مسـيرة هذا الرجل الذي يحمل الكثير، 

فهو فضال عن كونه مهندسا متميزا ورئيسا ملجلس إدارة املركز العلمي وعضوا منتدبا، لديه الكثير من النجاحات املتتالية، ويتمتع بشخصية 

اجتماعية، إضافة إلى اطالعه الواسع وحبه للعمل.

  تكونت شخصيته منذ فترة مبكرة، حيث قرر أن يلتحق بالقسم العلمي في الثانوية نتيجة حبه للرياضيات وشغفه باملواد العلمية، ورغم 

أن كرة القدم كانت من أكثر األنشـطة التي يحبها ويحرص على ممارسـتها، لكنه عرف أن العلم أولى والشهادة هي سالح اإلنسان في هذه 

احلياة، فقرر التركيز على الدراسـة وأكمل مشواره الدراسـي في الواليات املتحدة األميركية في ظل إمكانيات محدودة وظروف ال تتخيل 

صعوبتها وكانت في تلك األثناء املتعة احلقيقية لضيفنا أن يقرأ رسالة عبر البريد بخط والدته.

  بعد االنتهاء من رحلة الدراسة في اخلارج كانت أمام م.مجبل املطوع خيارات عديدة وعروض كثيرة بني القطاعني احلكومي واخلاص، وكان 

القرار في النهاية التوجه إلى القطاع اخلاص ألنه يحب التحدي وإثبات ذاته كما كان يرغب في أن يتعلم جيدا من خالل االحتكاك.

  جناحات حققها كانت بداية الطريق للوصول إلى املركز العلمي أولها املشاركة في بناء املسجد الكبير مع نخبة من املهندسني، 

وبعد االنتهاء من هذه التجربة التي علمته الكثير من أسرار اإلنشاءات ساهم في صنع جناح آخر من خالل املشاركة في بناء 

املستشفى األميري لتنتهي التجربة الثانية برصيد أكبر من اخلبرة واملعرفة واملمارسة.

  بعد هذه التجارب انتقل ضيفنا للعمل في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليقوم باإلشراف على بناء املوقع 

اجلديد للمؤسسـة، ومن تلك الفترة بدأت الصداقة مع هذه املؤسسـة التي تتناسب مع طموحات ضيفنا، 

فاحلياة بالنسـبة له فرصة لإلجناز وحتقيق األهداف وكانت مهمة اإلشراف على بناء املركز العلمي مبثابة 

التحدي احلقيقي الذي اسـتطاع من خالله أن يثبت أن هناك العديد من الكفاءات الكويتية القادرة على 

عمل الكثير ولكنها حتتاج فقط إلى الفرصة.

  جولتنا التي قمنا بها في املركز العلمي كانت كفيلة بأن تظهر حجم اجلهود التي يبذلها هذا الرجل، 

فقد رأيت فيه التواصل مع املتطوعني واملوظفني في املركز بأسلوب راق وطريقة مهذبة متاما وكأنهم 

أسرة واحدة إضافة إلى متابعته اجليدة لكل التطورات التي حتصل في هذا املركز، الذي أصبح معلما 

من معالم الكويت ملا به من روائع علمية كانت نتيجة جلهود تضافرت على مدار السـنوات املاضية 

ليخرج هذا الصرح بهذه الطريقة املشرفة.  جناح يستحق أن يتم تسليط الضوء عليه، ومن خالل هذا 

اللقاء نتعرف على محطات من حياة م.مجبل املطوع، وال شـك أنه من الصعب جدا أن نختصر مسيرة 

هذا الرجل بهذه العجالة السريعة وإليكم التفاصيل:




