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للمخترعني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال إياد اخلرافي وم.طالل القحطاني وم.أحمد املنفوحي وعددا من املهندسني في إحدى املناسبات

نائب المدير العام لشؤون بلديات حولي ومبارك الكبير واألحمدي وأمين عام النادي العلمي

م.أحمد المنفوحي: اعتمدُت على مبدأ »كفاءتي هي واسطتي« 
فحققُت النجاح تلو اآلخر .. والعمل الحكومي أساس بناء الوطن

جميل أن تكون لإلنس��ان رؤية واضحة وطموح يرتقي بهما للقمة، واألجمل من هذا أن 
يكون لإلنسان مسار واضح وطريق يسير عليه دون االلتفات للعقبات التي قد تواجهه في 
رحلته إلى النجاح والتميز الذي ينش��ده كل من علت همته وشرفت غايته. ضيفنا اليوم م. 
أحم��د املنفوحي الذي ب��دأ حياته مع املثابرة واالجتهاد، فوالده لع��ب دورا كبيرا في حياته، 
حي��ث قام بتهيئة البيئة املناس��بة التي تعينه على التميز واإلب��داع وكانت النتيجة أن صار 
التفوق صديقه طوال س��نواته الدراس��ية، وأصبح يقدر العلم ويعرف فضله، ثم جنح بعد 
ذلك في العمل النقابي في جامعة الكويت وترأس إحدى القوائم الطالبية، ومن واقع التجربة 
التي خاضها في اجلامعة يوجه رسالة للطلبة مفادها ضرورة تفادي األخطاء التي يرى أنها 
تعت��ري العمل النقابي. دخل م.املنفوحي العمل في بلدية الكويت كتجربة مؤقتة باقتراح من 
أحد أصدقاء والده، لكن هذه التجربة مازالت قائمة حتى هذه اللحظة، فالعمل احلكومي على 
ما به من بعض األمور إال أنه أصر على التمس��ك به، رافضا الكثير من العروض التي تأتيه 
من بعض الشركات في القطاع اخلاص وهي التجربة التي خاضها الكثير من الناجحني حيث 
هجروا العمل احلكومي إلى اخلاص ليجدوا مس��احة واس��عة لإلبداع إال أن العمل احلكومي 

يظ��ل فرصة لبناء الوطن ورد اجلميل. في بلدية الكويت جنح م.املنفوحي في 
أن يستمر ويواصل املشوار ليتقلد العديد من املسؤوليات بعد أن كان موظفا 

في إدارة الرقاب��ة واملتابعة في محافظة العاصمة إلى أن أصبح نائب املدير 
العام لشؤون بلديات حولي ومبارك الكبير واألحمدي مما جعله على علم 
ودراية بكثير من األمور التي من شأنها حتقيق االرتقاء والتطوير وثمار 
تلك املواظبة واملثابرة سلسلة من العروض اخلاصة للعمل في القطاع 

التجاري لكنه اليزال متمس��كا بالعم��ل احلكومي. أما جتربة العمل 
التطوعي فكانت من خالل مش��اركته في النادي العلمي، حيث إنه 
يش��غل منصب األمني العام للنادي العلمي، وتعتبر هذه التجربة 
واح��دة من التجارب املتميزة حيث ش��ارك خاللها في العديد من 

البرامج واألنشطة لصناعة أجيال مبدعة في شتى املجاالت العلمية 
وهذه املش��اركة هي استمرار ملواصلة املش��وار في العملني النقابي 

واالجتماعي، وإلى هنا أنقلكم إلى تفاصيل اللقاء مع م.املنفوحي:

مع أن أحد األخوة اقترح علي خوضها، لكنني 
لم أفكر في ذلك بعد.

وكيف كانت فترة دراستك للماجستير؟
دراستي للماجستير كانت في إدارة التشييد 
وكنت ضمن أول دفعة في دراس����ة املاجستير 
فحققت بذلك أمنية استكمال دراستي وتعلمت 
من دراسة املاجستير البحث املستمر واملطالعة 

الدائمة.

فكرة التفكيك

ما رأيك اليوم ف��ي تفكيك البلدية حتى تكون 
أكثر تطورا خصوصا أنك قريب منها؟

أعتقد أن البلدية آن اآلون ألن تفكك ألن لديها 
مشكلة كبيرة، وهذه املشكلة ميكن اختصارها 
بدمج كثير من اختصاصات البلدية واختصاصات 
جهات أخ����رى بدال من إعط����اء البلدية جميع 
الصالحيات، وهن����اك كثير من الدول املتقدمة 
تتبع هذا األس����لوب، لذا م����ن أهم األمور التي 
جتعل للبلدية فرص����ة في االرتقاء والتطوير 

املسارعة في تطبيق فكرة التفكيك.
ملاذا تتمس��ك بالعمل احلكومي إلى اآلن، وهل 

جاءتك عروض من القطاع اخلاص؟
العم����ل احلكومي على الرغ����م من روتينه 
التي تتخلله  الطويل����ة  الصعب، واإلجراءات 
في كثير من األشياء إال أنه يساهم بشكل أكبر 
في بناء الوطن، والتواجد فيه أمر ضروري جدا، 
ليس طمعا في املناصب فأنا قدمت استقالتي من 
البلدية ثالث مرات واملنصب ليس سبب بقائي، 
وقد جاءتني بعض العروض من القطاع اخلاص 
وكانت مغرية أكثر من العمل احلكومي من كل 
النواحي لكنني في احلقيقة ال أجد نفسي في 
القطاع اخلاص وأمتنى أن يجد املوظف في القطاع 

احلكومي بيئة تشجع اإلبداع والتميز.
كن��ت في فت��رة م��ن الفت��رات متواجدا في 
الصحافة وتكتب في إحدى الصحف أال تفكر في 

العودة؟
أنا أعشق الكتابة الصحافية في شتى املجاالت 
وأحب تقييم األحداث ومناقشة األوضاع وحتليل 
الشخصيات، وأذكر مدى سعادتي عندما نشر 
لي أول مقال صحافي ووضع اسمي في الصفحة 
األولى وقتها شعرت بأن الصحافة منبر للتعبير 
عن الرأي بكل حرية وبكل ش����فافية وهذا أمر 
جميل ثم واصلت املش����وار مبساعدة األستاذ 
الفاضل حمزة العليان إال أنني ابتعدت بسبب 
العمل الوظيفي وعندما أترك العمل احلكومي 

سأعود إلى الصحافة باشتياق.
أنت اآلن تعتبر األمني العام للنادي العلمي 

كيف تقيم هذه املشاركة؟
في احلقيقة دون مبالغة أجد استمتاعا كبيرا 
بالعمل في النادي العلمي، وعلى الرغم من أنه 
عمل تطوعي إال أنني أحرص على التواجد فيه 
بشكل مستمر ألنني وجدت هذا النادي يخرج 
أجياال من املبدعني وقد شهدت بنفسي ذلك لكنني 
أجد اليوم من الضرورة أن يتم االلتفات أكثر إلى 
هذا النادي، بحيث تتم رعاية املبدعني وتشجيعهم 
بطريقة أكبر، فالنادي العلمي يفترض أن تكون 
مهمته إيجاد املبدعني وبعدها تكون هناك جهة 
تهتم بدعمهم وتش����جيعهم، فنحن استطعنا 
أن جنعل اسم الكويت ضمن قائمة املخترعني 
وهذا اإلجناز يحتاج إلى دعم وتش����جيع حتى 

يستمر اإلجناز.

باملسؤولية أكثر وكذلك كانت فرصة من الناحية 
االجتماعية ألنني توسعت في دائرة العالقات 
االجتماعية وانتقلت إلى محيط آخر ثم بعد ذلك 
أصبحت مساعد مراقب عام في منطقة األحمدي، 
ثم مراقبا في إدارة الرقابة واملتابعة ملدة سنتني 
ثم نائب مدير إدارة ثم مدير فرع بلدية حولي، 
وكانت تنقالت مفيدة لتجربتي العملية، حيث 
عرفت الكثير من األمور في بلدية الكويت، واآلن 
أصبحت نائب مدير عام لشؤون بلديات حولي 
ومبارك واألحمدي، ولكن املسألة ليس مسألة 

مناصب وإمنا هي مسألة عمل وإنتاج.
ما أكثر التجارب املهمة في رحلتك العملية؟

من التجارب املهمة في حياتي، جتربة العمل 
في فترة حرب العراق، حيث مت اختياري ألكون 
رئيس فريق الطوارئ، وأنا أفتخر مبا حققته 
في تلك الفترة على الرغم من صعوبة املوقف، 
لكننا جنحنا في إيجاد فريق عمل مخلص محب 
للوطن يعمل بكل تفان وإخالص، وهي احلقيقة 
امتداد لتجربة العمل التطوعي أثناء الغزو، حيث 
كان اجلميع يعمل من أجل الكويت وقد تبادلنا 
األدوار وعملنا في الوظائف واملهن املختلفة، كل 
هذا من أجل الوطن ألنه كيان اإلنس����ان، والبد 

أن يحافظ اإلنسان على كيانه.
ف��ي فترة م��ن الفت��رات اجته��ت للعمل في 
املجلس البل��دي، هل تفكر بخ��وض االنتخابات 

مستقبال؟
نعم اجتهت إل����ى املجلس البلدي في فترة 
من الفترات فقط كمستش����ار في مكتب رئيس 
املجلس وعلى الرغم من أنني عش����ت جتربة 
وأصبحت عل����ى علم ودراية بكثير من األمور 
في املجلس إال أنني لم أفكر بخوض االنتخابات 
س����واء في مجلس األمة أو في املجلس البلدي 

ف�ي الثانوية حرص�ُت على 
أن أك�ون قائدًا ناجح�ًا وأن أفرض 
الطلب�ة  جمي�ع  بي�ن  احترام�ي 
باألخ�اق  االلت�زام  خ�ال  م�ن 
والسلوكيات التي رآني عليها والدي

كان  النقاب�ي  العم�ل 
مواهب�ي  لصق�ل  فرص�ة 
ومخالطة  قدرات�ي  وتنمي�ة 
وال�رأي الفك�ر  أصح�اب 

الن�ادرة  التخصص�ات 
مميزة  مكانة  لصاحبها  تجعل 
اختيار  الجامعة  طالب  وعلى 
لقدراته  المناسب  التخصص 
العمل س�وق  إليه  ويحت�اج 

كلية  في  تفوق�ًا  حققُت 
العلوم أهلني لتحويل تخصصي 
إلى »الهندس�ة« فوجدت فيها 
مجااًل واس�عًا ومستقبًا واعدًا

ويس����تعني بالصبر، فالعلم ال يتحصل جملة 
واحدة وإمنا يأتي على مراحل.

اختيار التخصص

ما التخصص الذي اخترته في الهندسة ومن 
هم أبرز األساتذة الذين تأثرت بهم؟

تخصصت في هندس����ة املشاريع وهو من 
أفضل التخصصات أو هكذا وجدته، واحلقيقة 
على اإلنس����ان أن يبحث عن التخصص الذي 
يناس����به والذي يحتاج إليه سوق العمل، ألن 
التخصص����ات النادرة جتعل لصاحبها مكانة 
مميزة، خصوصا إذا تعلم بشكل جيد ومن أبرز 
األساتذة الذين عرفتهم في اجلامعة د. هاشم 

الطبطبائي ود.نبيل قرطم ود.سامي فريج.
ما أمتع التجارب التي خضتها أثناء الدراس��ة 

اجلامعية؟
من التجارب التي ال أنساها أثناء دراستي 
اجلامعية جتربة العمل النقابي، حيث وجدتها 
فرصة لصقل مواهب����ي وتنمية قدراتي حتى 
ترأس����ت إحدى القوائم فترة من الفترات مما 
أعطاني فرصة االحتكاك واملمارسة ومخالطة 
أصحاب الفكر والرأي واحلقيقة العمل النقابي 
سابقا يختلف اختالفا كليا عن العمل النقابي 
اليوم، ففي السابق لم يكن يوجد هذا التصارع 
الذي نسمع عنه اليوم، ولم تكن هناك عداوات 
تعرقل العمل النقابي وتخرج به عن مس����اره 

الصحيح.
م��ن خ��الل جتربتك ف��ي العم��ل النقابي ما 

النصيحة التي توجهها للشباب اليوم؟
نصيحتي للطلبة التركيز على دراستهم وأن 
يجعلوا جل وقتهم للدراسة وما يتبقى منه يكون 
لألنشطة والبرامج االجتماعية وأن يحرصوا 

على إعطاء العمل النقابي حقه ويتعاملوا معه 
بالشكل الصحيح ألن املقصد منه تنمية املواهب 
والقدرات وليس استعراض العضالت والتشاحن 
والعداوات، وعليهم أن يشاركوا في العمل النقابي 
ويعرضوا أفكارهم بطريقة تتناسب مع احلرم 
اجلامعي حتى ينجحوا في ذلك وأعتقد أن اإلدارة 
اجلامعية مسؤولة عن ذلك وعليها أن تشارك 

في ضبط العمل النقابي.

بداية لم تكن مؤقتة

وماذا عن رحلتك الوظيفي��ة كيف بدأتها بعد 
التخرج من اجلامعة؟

بعد التخرج من اجلامعة قرر الوالد مكافأتي 
فسمح لي بالس����فر إلى اخلارج حتى أعوض 
سنوات الدراسة وما كان فيها من تعب، وبعد 
عودتي جلس����ت دون عمل وب����دأت أبحث عن 
مكان مناس����ب، ولم يكن في ذهني أمر معني، 
وفي تلك األثناء كان العم خالد الراش����د مديرا 
للبلدية، وهو صديق للوالد فاقترح على والدي 
أن يوظفن����ي في البلدية على أن تكون وظيفة 
مؤقتة وهكذا كان����ت بدايتي في البلدية لكنها 

لم تكن مؤقتة.
حدثن��ي عن جتربت��ة العم��ل الوظيفي كيف 

تدرجت بها؟
جتربة العمل الوظيفي في البلدية تنقلت 
خاللها وال أزال بني عدة مناصب ومسؤوليات، 
فقد كنت موظفا في إدارة الرقابة واملتابعة في 
محافظة العاصمة وحرصت وقتها على أن أثبت 
وجودي بحيث تكون كفاءتي هي واسطتي، وأن 
أعتمد على قدراتي دون االعتماد على اآلخرين 
حتى أصبحت رئيسا ملركز الصليبخات، وكانت 
فرصة من الناحية العملية ألنني بدأت أشعر 

أنه تاريخ حافل باجلدل، ونصيحتي للطلبة 
أن يس����تثمروا أوقات فراغهم بالقراءة أو مبا 
يعود بالنفع عليهم من األش����ياء املفيدة ألن 
الطالب املثقف سيجد لنفسه مكانة في املجتمع 

وسيكون قادرا على التعايش.

أخالقيات القيادة

وبخصوص املرحل��ة الثانوية، كيف وجدتها 
وما الذي ميزها؟

فترة الثانوية العامة كانت صعبة، الختالف 
العمر بيني وبني الطلبة خصوصا الذين كانوا 
في السنة األخيرة من الدراسة إضافة إلى أن 
فترة الثانوية العامة هي فترة بناء الشخصية 
وحتديد ما إذا كنت قائدا أو تابعا، وقد حرصت 
على أن أكون قائدا ناجحا وأن أفرض احترامي 
بني جميع الطلبة من خالل االلتزام باألخالق 
والسلوكيات، التي رباني عليها والدي رحمه 
اهلل واجتهت إلى القسم العلمي على الرغم من 
كثرة مطالعات����ي وقراءاتي األدبية، ولكن مع 
متيزي في الرياضيات والفيزياء وبعد مناقشة 

والدي ذهبت إلى القسم العلمي.
وأين اجتهت بعد التخرج من الثانوية العامة؟

بعد التخرج م����ن الثانوية العامة اجتهت 
إلى الدراس����ة اجلامعية الس����تكمال للمسيرة 
التربوي����ة والتحقت بكلية العلوم في جامعة 
الكويت وحققت فيه����ا تفوقا أهلني لتحويل 
تخصصي من العلوم إلى الهندسة فوجدت في 
الهندسة مجاال واسعا ومستقبال واعدا، رغم 
أن التركيز لتحقيق النجاح في املواد العلمية 
يتطلب مزيدا من اجلهد والوقت وعدم تضييع 
الوقت مبا ال يعود بالنفع، إضافة إلى احترام 
املعلم واملادة العلمية وأن يعرف الطالب قدره 

تمّكنا في النادي العلمي من وضع اسم الكويت ضمن قائمة المخترعين على مستوى العالم
الط�وارئ لفري�ق  رئاس�تي  فت�رة  خ�ال  إنج�ازات  م�ن  حققت�ه  بم�ا  أفتخ�ر 

ف��ي البداية ن��ود أن نعود بك إل��ى البدايات 
لتحدثنا عن بدايتك كيف كانت؟

جميل أن يس����ترجع الواح����د منا ذكريات 
الطفولة ألنها أحل����ى وأجمل أيام العمر وهي 
بال أدنى شك بداية الرحلة ألنها احملطة األولى 
التي ينطلق منها اإلنسان ليواجه الكثير من 
األش����ياء، أما عن رحلتي فقد كان يغلب على 
بداياتها طابع الهدوء حيث كنت هادئ الطبع 
وحيدا لوالدي ووالدتي، ومن األش����ياء التي 
أذكرها وأعتقد أنها سبب بعد اهلل في جناحي 
حرص والدي على تنشئتي التنشئة الصحيحة 
ومراقبته لي مع إعطائي مس����احة من حرية 
االختيار والتصرف، وهذا أسلوب تربوي يساعد 
على إيجاد إنس����ان مب����دع، ألن الوالد له دور 
كبير في حياة أبنائه وه����ذا الكالم أقوله من 
باب جتربة، فوال����دي رحمه اهلل كان يحثني 
عن التحلي باألخالق العالية ويشجعني على 
التف����وق ويعد لي جوائز قيمة على كل إجناز 
أحققه أو تفوق أحصل عليه، وهكذا نشأت في 
أسرة متماس����كة مترابطة وبيئة يغلب عليها 
التسامح واإليخاء تشجع على اإلبداع وحتث 

على التميز وترفض الفشل وتنبذ الكسل.
كي��ف انطلق��ت برحلتك الدراس��ية وما دور 

األسرة فيها؟
بدأت املرحلة االبتدائية في منطقة الروضة 
وكنت وهلل احلمد متفوقا من الناحية الدراسية 
وأيضا من الناحية االجتماعية كما كنت أحب 
العلم والتعلم ولم أك����ن متذمرا من الدروس 
أو الواجب����ات ولعل هذا س����اعد كثيرا في أن 
أكون متفوقا، فاإلنس����ان عندما يحب أمرا ما 
يبدع فيه ويحرص عل����ى إتقانه، وأيضا في 
احلقيقة كان للمدرس دور في تنشئة الطالب 
أثن����اء املرحلة االبتدائية، ولذلك يجب أن يتم 
االلتفات اليوم إلى طلب����ة املرحلة االبتدائية 
واحلرص على تنشئتهم التنشئة الصحيحة 
بحي����ث يكونون قادرين عل����ى خدمة وطنهم 
ومجتمعاتهم مستقبال، وال شك أن لألسرة أيضا 
دورا في صناعة طالب متفوق ألن بعض األهالي 
يتركون احلبل على الغارب للطالب فيغرق في 
بحر اجلهل والتخلف، ومن األشياء التي أذكرها 
ف����ي املرحلة االبتدائية أنه كان معي مجموعة 
من األصدقاء الذين اس����تمرت صداقتهم فيما 
بعد ومنهم مشعل املنصوري، نادر اجلحمة، 
طارق احلمود، وليد الوشمي، صالح العوهلي، 

وكذلك محمد وفيصل القصاص.

القراءة واالطالع

كي��ف وجدت املرحلة املتوس��طة وماذا كانت 
اهتماماتك؟

في املرحلة املتوسطة بدأت األمور بالنسبة 
لي تتضح وبدأت تتكون شخصيتي من خالل 
حتديدي لألش����ياء التي أهتم بها من األشياء 
التي ال أعيره����ا أي اهتمام واحلقيقة املرحلة 
املتوسطة كانت من أهم مراحل حياتي، كنت 
أحب كرة القدم مثلي مثل أي شاب وكنت أحب 
اللعب واملرح، لكنني مع هذا كنت أحب القراءة 
واالطالع وقد قرأت العشرات من أمهات الكتب 
خالل تل����ك املرحلة، ومن هذه الكتب »البداية 
والنهاية« البن كثير وكذلك مقدمة ابن خلدون، 
وكانت تس����تهويني قراءة التاريخ األموي ملا 
فيه من أشياء مهمة أعتبرها دروسا وعبرا كما 

مش�كات البلدية كبي�رة وحلها يكمن ف�ي تفكيك كثي�ر من اختصاصاته�ا ودمجها م�ع جهات أخرى

خالل اللقاء تطرق م.أحم���د املنفوحي لدور الزوجة 
ف���ي صناعة الناجح الفتا إلى أن اختيار املرأة الصاحلة 
يساعد اإلنسان في مواصلة املشوار لتحقيق العديد من 
اإلجنازات، مشيدا بدور زوجته أم عبداهلل التي لعبت دورا 
كبير في تهيئة اجلو املناس���ب له، أما عن ولده عبداهلل 
فقال املنفوحي إنه يتمنى أن يدخل في القطاع التجاري 

وأن يكون رجل أعمال ناجحا.

أم عبداهلل والجو المائم لإلنجاز

)أسامة البطراوي(م.أحمد املنفوحي متحدثا إلى الزميل ناصر اخلالدي

م.أحمد المنفوحي


