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د.املطوع أمام الفتة تضم مجموعة من التعليقات باجلرائد العاملية على مجموعة الـ 99

 بعد التخ�رج عمل�ت باحثًا ف�ي كلية الطب فاس�تفدت م�ن االحتكاك م�ع نخبة
من األكاديميين لكنني قررت مواصلة مشوار التعليم فحصلت على بعثة لدراسة الماجستير

أس�رتي كانت تكلفني بواجبات مرهقة أدركت فيما بعد أنها ساعدتني في تحقيق الكثير من األمور.. وحبي للمطالعة زودني بثروة من المعلومات

في هذا املجال وكذلك توفير املكان 
املناسب من خالل التصميم وجميع 
املرافق واالحتياجات وإعطاء من 
يريد االستشارة الوقت الكافي، كل 

هذه عوامل تساعد على النجاح.
فكرة الـ99

اآلن حدثني عن فكرة الـ 99؟
فكرة الـ 99 والذي يعتبر عمال 
كرتونيا هادفا جاءتني من 7 سنوات 
وبدأت العمل عليها بكل اجتهاد ألن 
أحداث 11 سبتمبر التي دارت حولها 
آالف النظريات جعلت البعض ينظر 
إلى اإلسالم على انه دين اإلرهاب 
والتطرف والعنصرية وهذا غير 
صحيح فاإلسالم دين التسامح ومن 

هنا كانت االنطالقة للعمل.
ــت ميزانية عمل الـ 99  وكم كان

وما النجاح الذي تفتخر به؟
ميزانية الـ 99 كانت عبارة عن 
22 مليون دوالر واآلن سنزيد املبلغ 
واملشاركون في الدعم عدة جهات 
وأفراد وأفتخر بثقة املشاركني كما 
أفتخر بأنني استطعت من خالل 
الـ 99 أن أقوم بتوفير 1000 فرصة 
عمل وهذا جنــــاح، إضافة إلى أن 
العمل بدأ باالنتشار واآلن نسعى 
لعرض عمل الـ 99 في 60 مليون 

بيت في أميركا.
ما الدول التي ستعرض الـ 99؟

اآلن وقعنا مع تركيا وأميركا 
وبانتظــــار التوقيع مــــع اجنلترا 
وفرنســــا وأملانيا والصني ونأمل 
التوقيع مع بعض دول الشــــرق 
األوســــط وطموحي ال يقف عند 
حد معني وســــأمضي للتوســــع 
واالنتشار بخطوات ثابتة وبطريقة 

مدروسة.
وقت الراحة

ــغاالت  ولكن في ظل هذه االنش
ــة  ــا للراح ــك وقت ــي نفس أال تعط

واالستجمام؟
مشــــكلتي أنني اعتــــدت على 
العمل طوال الوقــــت وهنا كانت 
املشكلة فاآلن ال اعرف البقاء من 
غير عمل وال أعطي نفسي فرصة 
للراحة واالستجمام مثلما يفعل 
البعض ووقتي كله في العمل مع 
انني أحيانا أمتنى أن أغير من هذا 

النظام.
ــس  الرئي ــرمي  تك ــن  ع ــاذا  وم

األميركي أوباما؟
احلقيقة كانت مفاجأة كبيرة 
بالنسبة لي لكنني سعيد بأن أرفع 
الدولية  اســــم بالدي في احملافل 
وأكون واحدا من املبادرين وأطمح 

في املزيد.
كلمة أخيرة ملن توجهها؟

احلقيقة كل الشــــكر والتقدير 
جلريدة »األنباء« على هذه اللفتة 

الكرمية واملبادرة الطيبة.

وكيف ترى مستوى كلية الطب 
وهل لديك اقتراحات؟

دون مجاملة مستوى كلية الطب 
رائع فالكلية تدار بطريقة صحيحة 
وفيها نخبة من األساتذة ومخرجات 
الكلية أكبر دليــــل على أنها ذات 
مستوى عال ولذا يجب أن تستمر 

عملية التطوير دون توقف.
ــاء  ــا حدثنا جتربتك في إنش ه
مركز السور لاستشارات النفسية.

الهدف من إنشاء هذا املركز هو 
العمل وبطريقة جادة على تغيير 
الفكر املوجود جتاه االستشارات 
النفســــية ألن التراخيص تصدر 
من وزارة التجارة وليس من قبل 
وزارة الصحة لذا بدأت مع د.جعفر 
بهبهانــــي في العمل على إنشــــاء 
مركز عالي اجلودة ويقدم خدمة 
عالية ولكن بنفس األسعار التي 
حتددها عيادات الفكر التجاري حتى 
التراخيص تابعة لوزارة  تصبح 

الصحة.
وهل جنحت في مركز السور؟

أعتقد أنني ال أستطيع حتديد 
ذلك ولكن اآلن وهلل احلمد نسير 
باالجتاه الصحيح فلدينا أكثر من 
1500 ملف واإلقبال أكثر من رائع 
والنجاح بالنسبة لي ليس بالعدد 
التي  ولكن باخلدمــــات واجلودة 
يقدمها املركــــز وهذا ما أنظر إليه 
بعني االعتبار ألنه عنصر أساسي 

للوصول إلى النجاح.
ــل  العوام ــرز  أب ــا  م ــك  برأي
ــاء مركز  ــى إنش ــاعد عل ــي تس الت

لاستشارات النفسية؟
أعتقــــد مــــن خــــالل جتربتي 
الشــــخصية انه البد من االهتمام 
باستقطاب أفضل الكفاءات العاملة 

مع أمهر األطباء وأصبحت أمتلك 
ثقة عالية وخضت جتارب عديدة 
وكنت أقضي ثلث وقتي في معاجلة 
سجناء حرب ســــابقني تعرضوا 
للتعذيب وكانت عملية شاقة للغاية 
ولكنها أكسبتني خبرة في مجال 

العالج النفسي.
ــالة الدكتوراه  ــن رس ــاذا ع وم
ــعورك وأنت تتسلم  وكيف كان ش

الشهادة؟
رسالة الدكتوراه كانت في علم 
العيــــادي والن طموحي  النفس 
كان عاليا فقد كان احلصول على 
الدكتوراه مجرد استكمال ملشوار 
طويل قررت أن اقطعه واعتقد أن 
الدكتور الناجح ال يتأثر باأللقاب 
ويســــعى دائما لتطويــــر قدراته 

ومهاراته.
وماذا عن مرحلة عملك في كلية 

الطب بجامعة الكويت؟
بــــدأت العمل فــــي كلية الطب 
كمحاضــــر بعد احلصــــول على 
الدكتوراه وأعتقــــد أن العمل في 
امليدان األكادميي أمر جميل للغاية 
فالتدريس رسالة سامية ينبغي 
االهتمام بأدائهــــا على أكمل وجه 

ودون تقصير.
ــي  ــتفادات الت ــرز االس ــا أب فم
ــا من خال العمل في  حصلت عليه

كلية الطب؟
دون مبالغــــة اســــتفدت مــــن 
اجللوس مع الطلبة واالستماع لهم 
بشكل كبير إضافة إلى أن التدريس 
يجعلك حتــــرص علــــى االطالع 
إلــــى املراجع ومصادر  والرجوع 
أنني استفدت من  املعلومات كما 
تدريس بعض الطلبة لفن الكتابة 

اخليالية بعيدا عن املنهج.

وعملت في كليــــة الطب كباحث 
ملــــدة عامني وكانت فتــــرة حافلة 
باالستفادة حيث االحتكاك مع نخبة 
من الباحثني واألكادمييني في كلية 
الطب لكننــــي مع هذا كله لم أجد 
نفســــي كباحث وقررت مواصلة 
التعليمي فحصلت على  املشوار 

بعثة لدراسة املاجستير.
ــة احلصول  ــف كانت رحل وكي

على شهادة املاجستير؟
رحلة املاجستير بدأت برسالة 
واحدة في علم النفس العيادي وهو 
تخصص صعب جدا، ثم حصلت 
على شهادة ماجستير أخرى في علم 
النفس التنظيمي، وبعدها حصلت 
على شــــهادة ماجستير في إدارة 
األعمال وكانت رحلة ممتعة تعلمت 

الكثير منها.
ــن الفترات كانت لك  في فترة م
ــل التجاري حدثني  جتربة في العم

عنها؟
عندما كنــــت في أميركا قررت 
العمل على تأسيس شركة جتارية 
البحرين مع مجموعة من  مقرها 
األصدقاء وكانت جتربة علمتني 
الكثير على الرغم من أنني لم أحقق 
فيها جناحا ألسباب كثيرة أبرزها أن 
الوقت لم يكن مناسبا لذلك العمل 
التجاري، النجاح يبدأ في الوقت 
املناسب لكنني سعيد بأنني دخلت 
هذه التجربة من اعرق اجلامعات في 

العالم وهذا مكسب افتخر به.
في فترة من الفترات عملت في 
األميركية ها  ــفيات  ــد املستش أح

حدثتنا عن تلك التجربة؟
عملت في مستشفى في نيويورك 
وكان من أفضل 10 مستشــــفيات 
في أميركا، فاستفدت من االحتكاك 

ــتك في  وحول ماذا كانت دراس
أميركا؟

قد تستغرب إذا أخبرتك بأنني 
كنت أدرس ثالثة تخصصات في 
وقت واحد فكنــــت أدرس تاريخ 
الشــــرق األوســــط والروايــــات 
اإلجنليزية إلى جانب دراستي لعلم 
النفس العيادي وكنت أحب التعلم 
أكثر وأجد متعة بأن يكون وقتي 

كله مشغوال بالعلم والتعلم.
لكن أال تعتقد أنها عملية مرهقة 
ــات في  ــة تخصص ــدرس ثاث أن ت

وقت واحد؟
احلقيقة، لعل رغبتي في االطالع 
أنستني اإلرهاق إضافة إلى تنسيق 
الوقت وتنسيق الوقت يساعد على 
اإلجناز وهنا أوجه نصيحة إلى كل 
من يريد أن يصل إلى النجاح حيث 
البد مــــن االهتمام بتنظيم الوقت 
واالهتمام بالنــــوم الكافي واألكل 
بشكل منتظم وأنا دائما أقول ان 
النوم الكافي يساعد على حل مشاكل 

أكثر أهل الكويت.
فما ابرز املعوقات التي واجهتها 

أثناء دراستك في اخلارج؟
أنا أعتقد بأن كل رحلة البد أن 
تكون بها معوقات ولكن اإلنسان 
الناجــــح يســــتطيع التغلب على 
الظروف ولم أواجه خالل رحلتي 
الدراســــية أصعب من الشــــعور 
باحلنني إلى األهل واألصدقاء لكنني 
واجهــــت كل الصعوبات بالصبر 

واالجتهاد.
باحث في »الطب«

ــرج في  ــت بعد التخ ــاذا عمل م
الواليات املتحدة األميركية؟

بعد التخرج عدت إلى الكويت 

ــي أي اجتاه كانت ميولك في  وف
الدراسة؟

كنت أحــــب املواد األدبية أكثر 
من املواد العلمية ومع هذا اخترت 
الدراسة في التخصص العلمي ألنني 
أجد فيه مجاالت أوسع واستطعت 
التفوق في املواد العلمية ألنني كنت 
أعطي الدراسة وقتها الكافي وال أمل 

من مطالعة املواد الدراسية.
ــي  ــل ف ــن دور األه ــاذا ع وم

توجيهك؟
أسرتي كان لها دور إيجابي من 
حيث التوجيه واإلرشــــاد وكذلك 
من حيث تكليفي بواجبات مرهقة 
عرفت فيما بعد بأنها ساعدتني في 
حتقيق الكثير من األشياء، واألسرة 
الناجحة عنصــــر مهم في عملية 

اإلبداع والتميز.
وماذا عن أبرز االستفادات التي 
حصلت عليها من خال الدراسة في 

أميركا؟
رحلتي إلــــى الواليات املتحدة 
كانــــت حافلة باالســــتفادات على 
جميــــع األصعــــدة فإلــــى جانب 
النفــــس والتعرف  االعتماد على 
على أصدقاء مــــن مختلف أنحاء 
العالم استفدت اإلطالع على ثقافات 
أخرى وتعلمت كل ما أريد تعلمه 
وال أنسى حواري مع إمام مسجد 
من اجلنسية اللبنانية وكان نقاشا 
عن بعض األمور في اإلسالم ذاك 

احلوار غّير مجرى حياتي. 
ــي جلماعة معينة  هل كنت تنتم

أثناء دراستك في اخلارج؟
على الرغم من حبي لألنشطة 
والبرامج وانني كنت واسع العالقات 
إال أنني لم أنتم ألي جماعة أو فئة 

أثناء دراستي.

ــتفدت من دراستك في  ماذا اس
ــة بيان ثنائية اللغة وأثر ذلك  مدرس

على شخصيتك فيما بعد؟
دراستي في مدرسة بيان ثنائية 
اللغة منحتني فرصا كثيرة خارج 
الفرص  الدراســــة وهــــذه  حدود 
ســــاعدتني في تنميــــة مهاراتي 
وجعلتني أطور من قدراتي، ومن 
ابرز تلك الفــــرص القيام بزيارة 
املرضى واملشــــاركة في األنشطة 
والبرامج االجتماعية والرياضية 
وخصوصا النشاط الرياضي في 

كرة القدم.
كرة القدم 

ــه ال يوجد في  ــض يرى ان البع
ــدم أكثر من مضيعة الوقت  كرة الق

فكيف استفدت؟
بالنسبة لي أؤكد أنني تعلمت 
دروســــا كثيرة من كرة القدم فقد 
العمل  فــــن  تعلمت دروســــا في 
اجلماعي وكل جناح يأتي من خالل 
العمل اجلماعي، كما أنني تعلمت 
حتمل اخلسارة واالستفادة منها 
ألنها تساعدك على تفادي األخطاء 
ولذا فاخلسارة تقودك إلى الربح 
إذا اســــتفدت من األخطاء وعملت 

على تطوير نفسك.
بعد  ــوار  املش واصلت  ــف  وكي

التخرج في املرحلة الثانوية؟
الثانوية  فــــي  التخــــرج  بعد 
مباشرة قررت الذهاب إلى الواليات 
املتحدة األميركية من أجل الدراسة 
في اخلارج وكنــــت حريصا على 
البحث عن أفضل وأعرق جامعة 
ألنني تعلمت من أسرتي ان اضع 
نفسي دائما في أفضل مكان وبالفعل 

التحقت بجامعة مميزة.

ــا حدثتنا عن  ــة ه البداي ــي  ف
مقتطفات من مشوارك التعليمي؟

مشواري التعليمي كان مختلفا 
نوعــــا ما فقد درســــت في النظام 
األميركي ومن املدرسة األميركية 
كانــــت االنطالقة في مشــــواري 
الدراســــي وكانت انطالقة منظمة 
بإشــــراف مــــن األهل وتشــــجيع 
مستمر حتى وصولي الصف الرابع 
االبتدائي حيث واجهت مشكلة وهي 
التقيد باملنهج فكنت أعشق  عدم 
القــــراءة واملطالعة في كل ما تقع 
عليه عيني، ومن املدرسة األميركية 
إلى مدرسة بيان ثنائية اللغة وكنت 
حريصا على التفوق ألنني أعرف 
أن املجتهــــد ميكنه حتصيل أعلى 

الدرجات.
ــبب دخولك نظام التعليم  ما س
األجنبي وملاذا لم تدرس في املدارس 

احلكومية؟
أسرتي كانت دائما تشجعني 
على االلتحاق بأفضل مكان أتعلم 
فيه ألن التعليم الناجح يســــاعد 
على إيجاد مستقبل مشرق ولهذا 
توجهــــت للمدرســــة اإلجنليزية 
ومدرسة بيان ثنائية اللغة وكنت 
أهتم باملواد العربية والدينية وهذا 
ال يعني التقليل من أهمية املدارس 
احلكومية التي كانت والتزال تخرج 

أجياال من الطلبة املوهوبني.
حب القراءة

ــق املطالعة  ذكرت لي بأنك تعش
والقراءة؟ 

نعم أحب القــــراءة وكثيرا ما 
جتدني اقرأ في القصص والروايات 
وكل كتــــاب جميل فيــــه فائدة أو 
معلومة البد من قراءته وال أنسى 
أن أهلي كانوا يعاقبوني مبنعي 
القراءة وكان هذا األســــلوب  من 
بالنســــبة لي دافعــــا لاللتزام مبا 
يريدون مني ألنني ال أســــتطيع 
التوقف عن القراءة وأذكر عندما 
دخلت إحدى املسابقات وحصلت 

على املركز الثاني.
ــراءة وماذا  ــت حتب الق ملاذا كن

استفدت من ذلك؟
القراءة  ال ادري ملاذا أحببـــت 
ولكن رمبا ألن البيئة واحمليط له 
دور في ذلك فما زلت أتذكر قصتي 
مع جدتـــي أم والدتي حيث كنت 
عندها في بيتها ورأيت مكتبة مليئة 
بالكتب فقالت لي هذه مكتبة أمك 
وسرعان ما توجهت ألتصفح الكتب 
املوجودة فيها وجميل أن يكون في 
األهل قدوة للطالب ألن هذا يساعد 
على النجاح والتميز واستفدت من 
حبي للمطالعة ثروة من املعلومات 
وأصبحت استطيع التفكير خارج 
حدود غرفتي وخارج حدود منطقتي 
وخارج حـــدود وطني مبعنى أنه 

أصبحت عندي آفاق واسعة.

كن�ت أدرس ثالث�ة تخصص�ات في وق�ت واحد لك�ن رغبتي ف�ي العلم أنس�تني 
اإلره�اق.. وض�رورة تنس�يق وتنظيم الوق�ت نصيحت�ي لكل م�ن يريد تحقي�ق النجاح

الرئيس األميركي باراك أوباما

شهادات وأوسمة
وقفنا لدقائق مع د.نايف املطوع نستعرض كما هائال 
من الشهادات واألوسمة التي كانت حصيلة تلك اجلهود 

واملبادرات التي أصبحت سمة من سمات د.نايف.

حصل على 3 شهادات ماجستير في علم النفس العيادي والتنظيمي وإدارة األعمال ودكتوراه من الواليات المتحدة

د.نايف المطوع: فكرة ال� »99« جاءتني بعد أحداث 11 سبتمبر 
لتصحيح تصوّر الغرب عن اإلسالم.. وتكريم أوباما لي كان مفاجأة

ف�ي المرحل�ة االبتدائي�ة واجهت مش�كلة ف�ي التقي�د بالمناهج وكنت أعش�ق ق�راءة كل م�ا تقع علي�ه عيني
تعّلمت من ممارسة كرة القدم دروسًا في فن العمل الجماعي وتّحمل الخسارة وتفادي األخطاء للوصول إلى النجاح

»االنطالقة اجليدة تؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل« لرمبا تنطبق هذه املقولة على ضيفنا هذا األسبوع د.نايف املطوع 
حيث إنه يرى أنه بدأ مشواره التعليمي بانطالقة منظمة بدعم من األهل متكن بعدها من مواصلة السير على الطريق 
الس�ليم وقطع املرحلة بعد األخرى بنجاح وتفوق. حبه للقراءة زاد من اطالع�ه فحصل على ثروة من املعلومات 

ومارس كرة القدم فتعلم منها فن العمل اجلماعي وحتمل اخلسارة وكيفية تفادي األخطاء لتحويلها إلى ربح. 
يحدثنا د.نايف املطوع عن دور األسرة اإليجابي في التوجيه واإلرشاد ليرسي قواعد في كيفية احلرص على 
االهتمام بالطلبة وتوجيههم، وعن جتربته في الدراس�ة باخلارج واملعوقات التي واجهته وكيف تغلب عليها 
وكيف اس�تفاد من سفره من خالل االطالع على الثقافات األخرى. كما يتطرق إلى جتربته في تأسيس شركة 

جتارية ويوضح لنا كيف كانت النتائج وأس�باب ذلك، وكذلك يحدثنا عن عمله مبستش�فى من أفضل 10 مستشفيات 
في أميركا ومدى اس�تفادته من ذلك ثم عودته إلى الوطن ليحاضر في كلية الطب بجامعة الكويت والتي يرى أنها تدار 
كأفضل ما يكون.   كذلك يتناول إنشاءه ملركز السور لالستشارات النفسية بالشرح وحتليل الواقع والنتائج، ثم يتحدث 
ع�ن عمله الفني الرائع »99« الذي كرمه عليه الرئيس األميركي باراك أوباما والذي بلغت ميزانيته 22 مليون دوالر قابلة 
للزي�ادة، وهو عبارة عن عمل كارتوني يس�تهدف الفكرة املغلوطة التي تكونت لدى الغرب عن اإلس�الم بعد أحداث 

احلادي عشر من سبتمبر عام 2001. 
كل هذه املعلومات الشيقة وغيرها نتعرف عليها من خالل هذا اللقاء مع د. نايف املطوع، فإلى التفاصيل: 

د.نايف المطوع

النجاح الحقيقي
خالل احلديث عن اجلانب الشخصي للدكتور نايف 
املطوع ذكـــر ان لديه من األبناء حمـــد وفيصل وريان 
وراكان وهـــم النجاح احلقيقي بالنســـبة له، داعيا اهلل 
أن يحفظهم من كل مكروه ويجعلهم أبناء صاحلني لهذا 

الوطن الغالي.  )أسامة البطراوي(د.نايف املطوع متحدثا للزميل ناصر اخلالدي

د.نايف املطوع لدى تكرميه من قبل الرئيس األميركي باراك أوباما

كان واضحا حرص د.نايف املطوع 
على التواجد في الوقت املتفق عليه ما 
يدل على احترامه للوقت كما أنه كان 
متعاونا في تنفيـــذ وعمل اللقاء وكم 
هو جميل أن جند هذا الشـــعور وهذا 

التعاون. فشكرا يا بوحمد.

شكرًا بوحمد


