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أشاد م.عادل اخلرافي بنصيحة سمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد عندما نصحه باالنس���حاب حتى ال يواجه 
املرش���ح الفلس���طيني الذي قد يكون بحاجة إلى املنصب 
لنصرة القضية الفلسطينية، قائال لقد كان لهذه النصيحة 
أثر كبير، حيث تنازل اإلخوة الفلسطينيون عن الترشيح 
بعد إعجابهم بهذه املبادرة الطيبة من قبل سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد الذي كان صاحب نظرة ثاقبة.

ولي العهد صاحب نظرة ثاقبة

)سعود سالم(الزميل ناصر اخلالدي مصافحا م.عادل اخلرافي 

الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال م.عادل اخلرافي في سورية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس جاسم اخلرافي وم.عادل اخلرافي في احدى املناسبات

م.عادل الخرافي: رئاستي االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية 
نجاح يدعو للفخر ألنه يرفع اسم الكويت على المستوى الدولي

وبعد جتربة العمل في املشروعات السياحية 
كيف عملت على تطوير نفسك؟

بعد جتربة العمل في املشروعات السياحية 
بدأت في االلتحاق بال���دورات التدريبية في 
شتى دول العالم، فالدورات التدريبية تطور 
من مهارات الفرد وتؤهله للنجاح في مخاطبة 
الناس وفي اإلدارة وكذلك التخطيط اجليد، 

ولهذا أعطيتها اهتماما كبيرا.
وم��اذا ع��ن جتربتك ف��ي ش��ركة األنابيب 

الكويتية؟
كان ذلك عندما اختارتني احلكومة عضو 
مجلس إدارة لش���ركة األنابي���ب الكويتية، 
واختارني امل���الك عضوا منتدبا للش���ركة، 
وهي جتربة مميزة عرفت من خاللها الكثير 
عن العمل التجاري الذي يحتاج إلى متابعة 
مستمرة لتحقيق النجاح والوصول إلى األهداف 

املنشودة.
كنت رئيس جمعية املهندسني وحققت فيها 

العديد من اإلجنازات كيف كانت تلك التجربة؟
بال شك جناحي في قيادة جمعية املهندسني 
لم يكن جناحا فرديا، بل كان نتيجة تضافر 
جهود العديد من املهندسني الذي متيزوا في 
العمل بشكل كبير حتى جنحنا في الكثير من 
األمور م���ن بينها املطالبة بحصول املهندس 
على مكافأة ال� 200 دينار، وكذلك زيادة عدد 
الدورات وأصبحنا نش���ارك ف���ي املؤمترات 
الدولية وتكون ملش���اركاتنا فاعلية ومتيز، 
وجنحنا بتضافر اجلهود في أن نحصل على 
رئاسة احتاد املهندسني العرب وكانت جتربة 
ساعدتني كثيرا على الوصول إلى جناحات 

أخرى باسم الكويت.

تفاني المهندسين

حدثن��ي ع��ن النج��اح الباهر ال��ذي حققته 
م��ن خالل الوصول إلى رئاس��ة االحتاد الدولي 

للمنظمات الهندسية.
من األمور التي ساعدتني في احلصول على 
الهندسية  الدولي للمنظمات  رئاسة االحتاد 
التأهيل العلمي املتني واملشاركة املستمرة في 
الكثير من الندوات واملؤمترات الدولية، وأيضا 
االستعداد اجليد بفترة كافية فقد عملنا ملدة 
6 أشهر متواصلة لتحقيق هذا النجاح وكان 
معي مجموعة من املهندسني املبدعني والذين ال 
أنسى مواقفهم الطيبة معي فقد تفانوا جميعا 
في العمل حتى انني كنت في اللحظات األخيرة 
أفكر كيف أخبرهم بخسارتي إذا لم يحالفني 
احل���ظ، ألنني وجدت منهم تأثرا كبيرا حتى 
مت إعالن النتائج ووجدت الفرحة في أعينهم 
ولك أن تتصور أن جمعية املهندس���ني منذ 
6 سنوات وهي تس���تعد الستضافة املؤمتر 
والذي ش���اركت فيه 75 دولة وقد حقق ذلك 
املؤمتر جناحا كبيرا، وم���ا يدعو للفخر أن 
فوزي باملنصب يسهم في رفع اسم الكويت 

على املستوى الدولي.
م��ا نظرتك املس��تقبلية من خالل ترؤس��ك 

لالحتاد الدولي للمنظمات الهندسية؟
أحاول جاهدا أن أثبت للعالم أن الشخصية 
الكويتية تس���تطيع عمل الكثير من األشياء 
وأنها شخصية قادرة على العمل والعطاء وأنا 
اآلن أسعى جاهدا لتنظيم صفوف املهندسني 
في العالم، وقريبا سأشارك في إعداد مؤمتر 
في القاهرة يجمع املهندسني األفارقة لتوحيد 

مطالبهم في املنظمات.

مضايقتي، وهذا أمر يحدث في كثير من األعمال، 
وبعد أن زادت الضغوط قررت استكمال دراستي 
ولم أحصل على بعثة دراسية بل أعطوني جزءا 
من الراتب بدال من اإلجازة الدراس����ية وتركت 
املشروعات السياحية الستكمال دراستي، وكانت 

وجهتي هذه املرة إلى مصر.

تحدي الظروف

حدثني عن جتربة الدراس��ة ف��ي مصر كيف 
كانت؟

جتربة الدراسة في مصر علمتني الكثير 
من األش���ياء أولها االعتماد على النفس، فقد 
خرجت من املشروعات السياحية متحديا كل 
الظروف، ووقتها كانت أزمة املناخ والتي تعثر 
فيها والدي بعض الشيء، فكنت أعيش فترة 
من أصعب فترات حياتي، وعلى الرغم من أنني 
قررت االبتعاد عن األنشطة واملجاميع الشبابية 
إال أنني في السنة األخيرة وقبل التخرج من 
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا عملت 
بعض األنشطة والبرامج وتعرفت على العديد 

من الطلبة الكويتيني.
أي��ن عملت بع��د التخ��رج واحلصول على 

الشهادة اجلامعية؟
بعد التخرج ع���دت إلى الكويت ورجعت 
للعمل في املش���روعات السياحية، فأشرفت 
عل���ى الصيانة في املدينة الترفيهية، وكانت 
املدينة فيها لعبة إيطالية الصنع عبارة عن 
كتلة من احلديد الضخم وفي كل 6 أشهر كانت 
تتعرض للكسر فنشتري أخرى من إيطاليا 
مببلغ 200 ألف دوالر، إال أنني درستها علميا 
واستبدلتها بقطعة أخرى مما جعل اإليطاليني 

يغضبون مني.

الصعوبات أيضا الشعور بالغربة والبعد عن 
األهل واألصدقاء لكنني بحكم االرتباط بالعمل 
الشبابي متكنت من التغلب على هذا الشعور، 
وفي السنة األخيرة واجهت بعض الصعوبات 

التي اضطرتني للعودة.
وماذا فعلت بعد العودة من رحلة الدراسة في 

اخلارج؟
بعد العودة حرصت على ممارس����ة العمل 
واالستفادة مما تعلمته أثناء دراستي في الواليات 
املتحدة، ومع شركة صناعة األملنيوم كانت أولى 
جتاربي العملية وفيها شاركت في بناء 340 بيتا 
في مشروع إسكان في منطقة اجلهراء، وكنت 
أحرص على تطبيق دراسة علمية تقلل تكلفة 
األملنيوم ألنني أتوقع أن األملنيوم سينتهي في 
يوم من األيام، لكن أحد الوزراء السابقني عاتبني 
وقال لي: إذا عملت بهذا األسلوب فلن جتد من 
التجار إال احملاربة، ومع ذلك كنت أحرص على 

أن أفكر بطريقة علمية.
بعد جتربتك في صناعة األملنيوم أين اجتهت؟
بعد تلك التجربة التي قضيتها في ش����ركة 
صناعة األملني����وم انتقلت للعمل في ش����ركة 
املشروعات السياحية ألنني أحب املشاركة في 
العمل والنشاط االجتماعي، وفيها عملت ملدة 
ثالث سنوات كانت ممتعة في العمل، إال أنني 
واجهت صعوبات كثيرة وصادفت من يحاول 

حدثني عن أكث��ر التجارب التي تعتز بها أثناء 
دراستك في الواليات املتحدة األميركية؟

من التجارب التي أعتز بها مش����اركتي في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت، ولم أكن أنتمي 
لفكر معني، بل كنت أحرص على متثيل اجلميع، 
وعندما اختبروني سألوني عن مبادئي، فقلت 
لهم أنا مس����لم كويتي أعتمد في مبادئي على 
الشريعة، وفي االنتخابات حصلت على املركز 
الثاني وهي املمارسة الرقابية األولى التي استفدت 
منها استفادة كبيرة ألن العمل النقابي فرصة 
للطالب بأن يصقل ميوله ومواهبه ويتعود على 
املشاركات االجتماعية ويستطيع ان يعبر عن 

وجهة نظره بكل شجاعة.

عدم اليأس

وم��اذا ع��ن الصعوب��ات التي واجهته��ا أثناء 
دراستك في اخلارج؟

من الصعوبات التي واجهتها أثناء دراستي 
في اخلارج أنه نظرا لقوة حركتي ونش����اطي 
كنت أجد من يقف في طريقي ويحاول إيقافي 
بأي طريقة وأي وسيلة، ولألسف في كثير من 
األحيان لم يكن يوجد سبب لهذه العداوات لكنني 
دائما أحرص على املواصلة وعدم اليأس ومجرد 
أن أجد أبوابا مغلقة أذه����ب إلى أخرى، وهذه 
الصعوبات واجهتها بالصبر وعدم اليأس، ومن 

تقل�ل  علمي�ة  دراس�ة  تطبي�ق  حاول�ت  عندم�ا 
تكلف�ة األلمني�وم عاتبن�ي أح�د ال�وزراء الس�ابقين قائال: 
إذا اس�تمررت هك�ذا ل�ن تج�د م�ن التج�ار إال المحارب�ة

تمكني من تحقيق الكثير من مطالب الزمالء خالل رئاستي لجمعية المهندسين لم يكن عماًل فرديًا بل كان نتيجة تضافر جميع األعضاء

المؤتم�ر الدول�ي للطاقة البديلة حق�ق نجاحًا كبيرًا بمش�اركة 75 دول�ة نتيجة التنظي�م المميز من جمعية المهندس�ين
الدورات التدريبية تطور مهارات الفرد وتؤهله للنجاح في مخاطبة الناس وتس�اعده على التميز في اإلدارة والتخطيط الجيد

أن يشركني في عمل بحث على مستوى الدولة 
فوجدت نفسي مضطرا لذلك وأخذت أفكر بطريقة 
إلجناز ذلك البحث حتى ذهبت واشتريت كتابا 
عن السيرة النبوية وجلست في البيت أجمع 
املعلومات وأرتبها وكان هدفي أن أبني أن أفضل 
شخصية مرت في التاريخ هي شخصية الرسول 
صلى اهلل عليه وآله وسلم، وواهلل لم أكن أعرف 
شيئا عن طريقة البحوث حتى سلمت البحث 
ومت تقييمه فكانت املفاجأة حصولي على املركز 
الثاني على مستوى الكويت وكان ذلك بالنسبة 
لي صدمة كبيرة واآلن أمتنى أن أجد هذا املدرس 

املصري الذي كانت له رؤية ثاقبة.

عزيمة وكفاح

ه��ل كانت هناك وظيفة معينة تتمنى أن تعمل 
بها؟

كن����ت أمتنى أن أصبح ضابطا إال أن والدي 
منعني من ذلك، وكان دائما يش����جعني دائما 
على استكمال الدراسة في اخلارج ولذلك قررت 
الدراسة في الواليات املتحدة بدعم منه، حيث 
تكف����ل مبصاريفي الدراس����ية كاملة، ولم تكن 
الدراسة في الواليات املتحدة بالنسبة لي جتربة 
صعبة ألنني أحب السفر والترحال، كما أنني 
حرصت منذ اللحظ����ة األولى على تعلم اللغة 
اإلجنليزية بش����كل جيد رغم أنني كنت أجيد 
التحدث بها إلى حد ما وبعد ذلك ش����اركت في 
تأسيس نادي الطلبة الكويتيني ووضعنا صندوقا 
ماليا للطلبة وفي إحدى املرات زارنا العم سعود 
الراشد فتبرع لنا مببلغ ألف دوالر وكنا نقيم 
األنشطة الرياضية والبرامج الثقافية، كما أنني 
كنت أطبخ لألصدقاء أثناء الدراسة وقد علمت 

األخ خالد الرومي كيف يطبخ.

 ف��ي البداية لو حتدثنا عن أيام الطفولة وأبرز 
الذكريات؟

عندما أعود إلى الوراء ألحتدث عن الطفولة 
أجد نفسي أحتدث عن طفل شقي يحب احلركة 
ويعشق اللعب، فكنت أهوى التجمعات وفيها 
أفرغ طاقتي بني الرياضة في مختلف األلعاب 
مع األصدقاء الذين عرفتهم في منطقة الشامية 
ومنهم محمد بن سالمة وعيسى العتال ومحمد 
العتيقي وناصر اجلالل وعبداللطيف احلميدان، 
وكان اجللوس على شاطئ البحر من األشياء 
التي تستهويني وأجد متعة كبيرة، ومما مييز 
تلك األيام أن الكويت كانت تش����هد فيها وفرة 

مادية ورخاء اقتصاديا.
البعض يعتقد أن الرفاهية قد تؤثر س��لبا على 

اإلنسان؟
أعتقد أن البيئة تلعب دورا كبيرا في توجيه 
اإلنس����ان وحمايته من التأثر السلبي بالرخاء 
االقتصادي أو الوفرة املادية، فأنا وهلل احلمد 
نش����أت في بيت محافظ، وأذكر أن والدتي في 
يوم من األيام اكتشفت أن أحد أقاربي »يدخن« 
فبكت كثيرا وكان����ت أزمة في البيت ملجرد أن 
أحد أقاربي يدخن، وهذا يدل على أن البيت كان 
مهتما بالتنش����ئة االجتماعية املرتبطة بالقيم 
واألخالقيات اإلسالمية مثل احلث على الصالة 
والصيام، وال أذكر أنني في حياتي أفطرت خالل 
شهر رمضان إال مرة واحدة عندما كنت صغيرا 
فقط للتجربة، ولذا فإن األسرة تلعب دورا كبيرا 

في حياة الفرد.

فائدة األنشطة الشبابية

حدثني عن مشوارك الدراسي وأبرز مالمحه؟
درست الروضة وكذلك االبتدائية في منطقة 
الش����امية وكانت فترة مميزة ج����دا أذكر فيها 
مشاهدتي لبقايا الفريج الكويتي والتالحم بني 
اجليران وكأنهم بيت واحد، حتى انني كنت في 
بعض األحي����ان أذهب إلى بيت صديقي محمد 
وأجل����س عند والدته في احلوش وأفطر معهم 
وكانت تسألني تبي بيض عيون؟ أو مخبوطة؟ 
وبعد ذلك نذهب مع والدهم إلى املدرس����ة وفي 
املرحلة املتوسطة كنت صاحب أنشطة وبرامج 
شبابية، وساعدني ذلك في تكوين عالقات واسعة 
مع الطلبة وكنت أجد في نفس����ي رغبة للعمل 

اجلماعي.
وكيف كانت مرحلة الثانوية وملاذا تخصصت 

في القسم العلمي؟
مرحلة الثانوية بطبيعة احلال كانت مميزة 
ألنها هي الفترة التي من خاللها يتحدد مسار 
اإلنسان في احلياة، وقد كنت خالل تلك املرحلة 
كما قلت لك مشاغبا وحركاتي كثيرة، ونتيجة 
ذلك خسرت سنة من عمري في الصف الثاني 
الثانوي ولكنني بعد ذلك استفدت من ذلك التعثر، 
حيث حولت ذلك إلى متيز ودخلت إلى القسم 
العلمي ألنني أجد في القسم العلمي بحثا عن 
احلقيقة من خالل األرقام واملعلومات التي أعتبرها 
األسهل وكانت لي في تلك املرحلة أنشطة كثيرة 

من ضمنها املشاركة في ذكريات بحار.
ما أكثر األشياء التي ترى أنها لعبت دورا كبيرا 

في حياتك الدراسية؟
من األشياء التي كان لها أثر كبير في حياتي 
الدراس����ية رؤية بعض املدرس����ني ومن بينهم 
األستاذ الفاضل عبدالبديع الغزالي فرغم أنني 
كنت راسبا في الصف الثاني الثانوي ومشاغبا 
بشكل ال تتصوره إال أن ذلك األستاذ أصر على 

عندما كان طالبا في الثانوية العامة طلب منه أحد األساتذة أن يشارك في مسابقة األبحاث 
التي كانت على مستوى الكويت، وبعد إحلاح شارك الطالب املتعثر دراسيا وقتها بسبب شغبه 
الزائد، لتكون املفاجأة حصوله على املركز الثاني ومع تسلمه شهادة التقدير أحس بطعم النجاح 
وأصبح يهتم بتحصيله العلمي حتى تخرج من الثانوية العامة ليسافر إلى الواليات املتحدة وفيها 
درس الهندسة إلى السنة األخيرة منها ليواجه ظروفا وصعوبات اضطرته للعودة إلى البالد رغم 
أنه كانت أمامه خطوة واحد على التخرج. كان ذلك بداية مش�وار من الكفاح واملثابرة والعمل 
اجلاد والتسلح بالعلم لضيفنا اليوم م. عادل اخلرافي حتى أصبح رئيسا لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية والذي كان جناحه في الفوز بهذا املنصب محل فخر واعتزاز ألنه يسهم في رفع اسم 
الكويت على املستوى الدولي. بعد عودته من الواليات املتحدة مارس العمل الوظيفي في القطاع 
اخلاص بش�ركة صناعة األملنيوم وبعدها في املشروعات السياحية لكن الشعور بأن الوظيفة 
ترضي طموحه إطالقا لم يراوده خالل س�نوات العمل مع تقلده العديد من املسؤوليات، فقرر 

بال استس�الم أن يكمل دراسته في جمهورية مصر العربية وفيها حصل على الشهادة اجلامعية. 
م.عادل اخلرافي نشط اجتماعيا متواصل مع اجلميع يعرف متاما كيف يحقق إجنازا في كل 

عمل يتسلمه، وال يرضى بأقل من التفوق، يجيد اإلقناع بدرجة عالية، يحب العمل اجلماعي 
مهما كانت تداعياته، وعلى الرغم من كثرة انشغاالته إال أنه يعرف متاما كيف يرتب 

أولويات�ه ولهذا ليس غريبا أن جتده وتلتقي معه حتى ف�ي أيام اإلجازات، ولهذا 
التقينا في يوم اجلمعة. سلسلة من اإلجنازات حققها خالل مشواره الهندسي 

في جميع املواقع سواء في جمعية املهندسني أو في احتاد املهندسني 
العرب وكذلك املجلس البلدي، وتستمر اإلجنازات مع حصوله على 

رئاسة االحتاد العاملي للمنظمات الهندسية والتي كانت بكل فخر 
إجنازا للكويت، عبر هذا اللقاء نتعرف على محطات من حياة 

م.عادل اخلرافي فإلى التفاصيل:

أكد أن فوزه بالمنصب الدولي كان نتيجة دعم وجهود الكثير من الزمالء المهندسين

جهود كبيرة لرفع
 اسم الكويت

ف����وز م.ع����ادل اخلرافي  بعد 
مبنصب رئيس االحت����اد الدولي 
للمنظمات الهندسية انهالت عليه 
الرس����ائل والتبريكات من العديد 
من املس����ؤولني في الدولة وكذلك 
من خارج الكويت، كما أن الصحف 
احمللية والعربية والعاملية اهتمت 
بتصدير صفحاتها بخبر هذا الفوز، 
ال����ذي كان ف����وزا للكويت وليس 
للخرافي فقط، وعن هذا الفوز قال 
م.عادل اخلرافي لقد واصلنا العمل 
وبذلنا الكثير من اجلهود من أجل 

أن نرفع اسم الكويت. 

جهود القحطاني 
تستحق اإلعجاب

رغم أنه لم يكن حاضرا اللقاء 
الذي جمعني مع م.عادل اخلرافي، 
إال أن رئيس جمعية املهندس����ني 
م.طالل القحطاني كان حاضرا في 
حديثنا، حيث أش����اد به اخلرافي 
قائال إن جهود القحطاني تستحق 
اإلعجاب والتقدي����ر، ويحق لكل 
مواط����ن أن يعجب به فقد حصل 
على املركز األول في أحد االختبارات 
التي أجريت له في إجنلترا، ثم أتبع 
قائال إن جهود القحطاني وزمالئه 
في جمعية املهندس����ني محل فخر 

واعتزاز لكل مهندس كويتي.

وولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبدالعزيز يكرمه


