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14
الكتاب في 244 صفحة

جاء الكتاب في 244 صفحة متناوال 
أب���رز احملط���ات احلياتي���ة والعملية 
للخراف���ي منذ ما قبل توليه رئاس���ة 
جمعية املهندسني مرورا بعضويته في 
املجلس البلدي وانتهاء عند رئاس���ته 

لالحتاد العاملي.

عادل الخرافي.. رحلة العلم والعمل وشهادات أهل المهنة
احلني، وشاءت الصدف بعد ذلك أن أكون معه معينا 
من قبل احلكومة ف���ي اللجنة املكلفة باختصاصات 
املجلس البلدي التي تشكلت على إثر تأجيل اإلعالن 
عن موعد انتخابات املجلس إلى أن تتم صياغة قانون 
جديد للبلدية، ثم شاءت الصدف مرة أخرى أن نكون 
معا في املجلس البلدي، في تلك األثناء ترسخت أكثر 
معرفتي باملهندس عادل بحكم العمل املشترك )والعامل 
املشترك أيضا( بيننا وبفعل االجتماعات املتواصلة 
وش���به اليومية، وقد فوجئت بحجم النشاط الذي 
يختزنه »أبومس���اعد«، فهو ال يهدأ وال يتوقف حتى 
خ���الل فترات الراحة وفي أيام العطل، فتراه يجتمع 
مع نفسه إذا لم يكن هناك اجتماع رسمي أو مع طاقم 
مكتبه إذا لم يفلح النصاب القانوني في عقد اجتماع 
للجن���ة املكلفة أو للمجلس البلدي من بعدها أو ألي 

من جلانه املختلفة.
النائب السابق دعيج اجلري قال في شهادته »إن 
م.عادل اخلراف����ي متكن بفضل جهوده ومبؤازرة من 
زمالئه من أن يحقق جلمعية املهندسني حضورا الفتا 
وتواجدا ملحوظا في امليدان العام، وأصبح لها دور مؤثر 
في مجريات األحداث، وحققت بفضل تلك اجلهود النجاح 
يتبعه النجاح في املؤمترات واملنتديات اخلارجية سواء 
على املس����توى العربي أو على املستوى اإلقليمي أو 
حتى على املس����توى العاملي، وما جناحه في االرتقاء 
إلى منصب رئاسة االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية 
إال دليل ساطع على ذلك، متفوقا على منافسيه الذين 
ميثلون دوال عريقة في مجال مهنة الهندسة«. ويصف 
عضو املجلس البلدي محمد املفرج م.عادل اخلرافي 
بقوله: »يحب العمل املنظم، مثابر ونشط ومجتهد«.. 
ويق����ول: هذا ما عرفته عن قرب ف����ي الزميل م.عادل 
اجلاراهلل اخلرافي من خ����الل عملنا معا في املجلس 
البلدي 2005 ألربع سنوات، وهي صفات محببة وذات 

نتائج إيجابية على مستوى العمل بشكل عام.
وميضي املفرج في شهادته: رغم أنني اختلفت معه 
في بعض املسائل إال أن هذا االختالف لم يخرج عن 
إطاره العملي وظ���ل محصورا في األمور املعروضة 
على املجلس البلدي أو على بعض جلانه.. كان أحد 
األعضاء النش���طني، وطاملا وق���ف مدافعا عن مهنة 
الهندسة، مطالبا بأن يأخذ الرأي الفني حقه ودوره 

في املشاريع واملعامالت املعروضة.

األسئلة واالقتراحات

ويخصص املؤلف الفصل الرابع من الكتاب لعدد 
من االقتراحات واألسئلة التي قدمها م.عادل اخلرافي 
خالل السنوات األربع التي أمضاها عضوا في املجلس 
البلدي بالصيغة نفسها التي عرضت فيها على رئيس 
وأعضاء املجلس، في حني جاء الفصل اخلامس خاصا 
بالصور التي التقطت للمهندس اخلرافي في مراحل 

ومناسبات مختلفة.

األخالقية واإلنسانية الشيء الكثير وأهمها 
مبدأ اإليثار، وهي من أب���رز الصفات التي 

ملسها فيه.
أم���ا م.هنادي الوهيب فت���رى أن عالقة 
املهندس الكويتي مبجتمعه اختلفت كثيرا 
بفضل النقلة النوعية التي حتققت لها فأصبح 
املهندس تبعا لذلك متفاعال مع القضايا العامة 
ب���ل أصبح أيضا حاضرا في س���احة صنع 
القرار، وهذا مما يحس���ب للمهندس عادل 
الذي أخذ على عاتقه مهمة الدفع باجلمعية 
في هذا االجتاه منذ اللحظة التي تولى فيها 

رئاسة مجلس اإلدارة فيها.
وتضيف م.الوهيب قائلة: لقد تعزز وجود 
اجلمعية على نحو واضح وتكرس دورها من 
ناحية التأثر والتأثير في مجريات األحداث 
الواقعة على الساحة احمللية سواء في املجال 
السياس���ي أو في املجال االقتصادي أو في 
غيرهم���ا من املجاالت، وهو ما س���عى إليه 
م.عادل اخلراف���ي باعتبار اجلمعية واحدة 
من مؤسس���ات املجتمع املدن���ي التي يجب 
أن تكون حاضرة في املشاركة وفي الطرح 
وفي إبداء الرأي.بدوره يقول النائب م.ناجي 
العبدالهادي: »جتمعن���ي بالصديق العزيز 
ع���ادل اخلرافي عالقة احترام متبادل طوال 
املرحلة التي س���بقت انضمامي إلى جمعية 
املهندسني، ثم جاءت مهنة الهندسة لتكون 
القاسم املش���ترك بيننا، األمر الذي توثقت 
معه تلك العالقة وترس���خت بش���كل أكبر، 
وق���د أعجبني فيه كثي���را طموحه املتوقد، 
ذلك الطموح الذي ال يتوقف عند حد معني، 
فكلما تقدم خطوة استنفر جهوده واستثمرها لينتقل 
إلى اخلطوة الالحقة، إذ كان يعيش هاجس التحدي 
باستمرار، وهذا ما ساعده كثيرا على أن يقهر العقبات 

التي اعترضت طريقه ويتجاوزها بسهولة.
ويضيف: لقد تصدى لكل تلك العقبات بعزم وحزم 
وقاومها وتغلب عليه���ا، انطالقا من إميانه مببادئه 
وثقته في نفسه.. أبومساعد ليس صنيعة أحد بل هو 
صنيعة نفسه، وفي أثناء انشغاله بإجناز مشروعه 
اإلنساني كان يعمل في الوقت ذاته على حصر طموحاته 
وتهيئة قدراته لتحقيق تلك الطموحات الواحد تلو 
اآلخر.. ال يتوقف عند مرحلة معينة بل يتعداها فورا 
إلى املرحلة الالحقة.. وهكذا، محققا لذاته وجلمعية 

املهندسني نقلة نوعية في مجال فرض الوجود. 
بدوره قال رئيس املجلس البلدي السابق عبدالرحمن 
احلمي���دان ان م.عادل اخلرافي متعطش باس���تمرار 
لإلجناز وحتريك املياه الراكدة، وهو يعشق احلركة 
ويكره السكون، يحب املتحول من األشياء وال يطيق 
الثاب���ت املتجمد.. ويضيف: هذا ما ملس���ته فيه ذلك 

 شهادات 

 أما الفصل الثالث فقد حمل شهادات وأقوال عدد من 
الشخصيات الهندسية والنيابية والوزارية ممن زاملوا 
م.عادل اخلرافي في البلدية أو في جمعية املهندسني.. 
ومنها شهادة الوزير السابق عبداهلل احمليلبي الذي 
قال إنه الحظ على م.عادل اخلرافي مثابرته املستمرة 
وس���عيه املتواصل إلى حتقيق املكاسب التي يراها 

مستحقة للمهندس الكويتي.
ويضي���ف احمليلبي في ش���هادته: »إن الكثير من 
تلك املكاسب حتققت عندما تولى أبومساعد رئاسة 
مجلس إدارة اجلمعية وقد أعطى للمهنيني والفنيني 
الدور البارز والوضع الطبيعي ليمارس���وا مهامهم 
بشكل أفضل وليكونوا بعد ذلك مساهمني في صنع 
القرار«، منتهيا إلى أن م.عادل اجلاراهلل اخلرافي يعد 
واحدا من الشخصيات املميزة باعتباره رجال عمليا 
بالدرجة األولى إلى جان���ب أنه يحمل من اجلوانب 

املؤلف املسيرة العملية للمهندس للخرافي 
من���ذ اختياره عض���وا في اللجن���ة املكلفة 
باختصاصات املجلس البلدي ليكون ممثل 
جمعية املهندسني فيها ثم تعيينه بعد ذلك 
عضوا في املجلس من ضمن الس���تة الذين 

اختارتهم احلكومة.
وميضي املؤلف في ه���ذا الفصل معددا 
اإلجنازات التي حققها م.عادل اخلرافي على 
الصعيدين الشخصي والعملي، ومن ضمنها 
ورش العمل الفنية التي استحدثها وأسهمت 
بش���كل واضح في تطوير األداء املهني في 
الكثير من إدارات وأقسام البلدية، يقول املؤلف 
في هذا الفصل: في العام 2003 دخل م.عادل 
اخلرافي البلدية ممثال جلمعية املهندس���ني 
الكويتية، ليصبح واحدا من الش���خصيات 
الفاعلة فيها إل���ى جانب ممثلي اجلمعيات 
املهنية األخرى واجلهات ذات االرتباط املباشر 
وغير املباشر باملؤسسة البلدية، كان ذلك على 
اثر انتهاء املدة القانونية للمجلس البلدي، 
حني قررت احلكومة أن تتريث في فتح باب 
الترشيح ملجلس بلدي جديد ريثما تنتهي 
من تعدي���ل قانون البلدية 72/15، وصياغة 
قانون بديل عنه، وألن املسألة قد تستغرق 
وقتا ليس بالقصي���ر فقد عمدت إلى تكرار 
جتربة اللجنة املكلفة باختصاصات املجلس 
التي نش���أت أول مرة في العام 1986، وبعد 
تشكيل اللجنة برئاس���ة مدير عام البلدية 
السابق م.عبدالرحمن الدعيج وعضوية عدد 
من رجال االقتصاد والقانون والهندس�����ة، 
عقدت عش���رات االجتماعات وأص�����درت 

الكثير م���ن التوصيات، ورأى م.ع���ادل اخلرافي أن 
الفرصة مواتية ألن يثبت جدارة اجلمعية التي ميثلها 
وقدرتها على إحداث نقلة متميزة في العمل البلدي، 
وعلى م������دى عام���ني متواصلني هما عمر اللجنة، 
قدم عص���ارة فكره الهندس���ي، مستفيدا من جتربة 
عملية وعلمية امت������دت لس���نوات في هذا املجال. 
وبعد االنت���خاب���ات البلدية عني عضوا في املجلس 
البلدي ليعود مرة أخ���رى ويكمل ما انتهى إليه في 
اللجنة املك������لفة، لك���ن األمر بدا مختلفا هذه املرة 
عنه في املرة ال�������سابقة، إذ األداء في قاعة املجلس 
ال يقارن به في اللجنة املش�������كلة بجميع أعضائها 
من قبل احلكوم���ة، خص�������وصا مع ما كان يضمه 
املجل���س اجلديد من أعضاء بعضهم يتحرك وفق ما 
تريده الق��������واعد االنتخابي���ة وبعض������هم تبعا 
ملصاحله الش����خصية، وكان لزاما عل�����يه حي�������نئذ 
أن يضاعف اجلهد من أجل أن يصل إلى النتيجة التي 
يريد وه���ي اإلصالح والتطوير بوجود قانون خرج 

إلى النور حديثا وحتت ظروف معينة.

»رحلة العلم والعمل وشهادات أهل املهنة«.. حتت 
هذا العنوان صدر للزميل الصحافي حسن املسعودي 
كتاب توثيقي جمع بني دفتيه املشوار املهني للرئيس 
الفخري جلمعية املهندسني ورئيس االحتاد العاملي 

للمنظمات الهندسية م.عادل اخلرافي.
وفي مقدمة الكتاب يعدد املؤلف السمات املكونة 
لشخصية م.عادل اخلرافي من حيث كونه متآلفا مع 
اجلميع على اختالف انتماءاتهم ومراكزهم، وقد جنح 
إل���ى حد بعيد في جعل جمعية املهندس���ني منوذجا 
مصغرا للمجتمع الكويتي الذي تتعايش وتندمج في 
محيط���ه الطوائف جميعها، أما على اجلانب العملي 
فيذكر املؤلف أنه شديد اإلخالص ملهنته، يعيش هاجس 
التطوير في أي موقع يشغله، وال يغادر منصبا قبل أن 
يحدث انقالبا في فلسفته حتى يكون األداء من خالله 
منتجا، وإذا اطمأن إلى سالمة إجنازه غادره بهدوء إما 
طائع���ا أو مكرها، وفي احلالتني يظل متأهبا يترقب 
فرصة جديدة ليضع نفسه في تصرف الوطن، وذلك 
ما يجعله شعلة متوقدة على الدوام، وحيثما تواجد 
يكون متسلحا بطرحه املهني، حتى قال عنه أحدهم 

ذات مرة بأنه »جمعية مهندسني متحركة«.
ويختم املسعودي مقدمته بالقول إن تلك السمات 
ساعدته كثيرا على أن يحظى باحترام احمليطني به، 
وأصبح تبعا لهذا كمن يحيا وسط مدينة من األصدقاء 

واحملبني واملخلصني.
وقع الكتاب في 5 فصول، جاء الفصل األول حتت 
عنوان »متفائل رغم األلم« استعرض من خالله املؤلف 
بعض املواقف التي هيأت م.عادل اخلرافي ألن يتبوأ 
املنصب الدولي الذي توج فيه مس���يرته املهنية، ثم 
يعطي حملة موجزة للبيئ���ة التي عاش فيها وكيف 
أنه كان منذ صب���اه محبا للعمل املهني وبارعا فيه، 
وأنه مولع باملشاريع التطوعية التي يعتبرها سلوكا 
حضاريا ترتقي بها املجتمعات وتتقدم من خاللها األمم، 
باإلضافة إلى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بكل معاني 
اخلير والعمل الصالح، وهو لهذا ال يتوقف عن العمل 
مهما بلغ به اجلهد وقد قال ذات مرة: »إنني مؤمن متاما 
بأن احلركة حياة والسكون موت«، أما تلك املشاريع 
ذات القيمة اإلنس���انية واملعنى األخالقي النبيل فقد 
كانت لها مس���احة واسعة من اهتمامه خالل مرحلة 
الشباب وعلى امتداد املرحلة التعليمية في الثانوية 
واجلامعة، يشهد بذلك األصدقاء في منطقة الشامية 
الذين كانوا ش���ركاء معه في الطموح وفي اإلجناز.. 
ثم ال ينسى املؤلف اإلشارة إلى ماكان يبديه م.عادل 
اخلرافي من ضيق شديد إزاء االستغراق املفرط في 
العمل السياسي بالشكل الذي خلق حالة من التراجع 
في ش���تى املجاالت.. وتعطلت نتيجة لذلك مشاريع 

تنموية كثيرة.
أما الفصل الثان���ي من الكتاب فجاء حتت عنوان 
»البلدية.. جتربة الس���نوات الس���ت« وفيه خلص 

المسعودي يوثق المشوار المهني لرئيس اتحاد المنظمات الهندسية العالمي

غالف الكتاب
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

�صيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99240067حممود - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

با�ســـــــــــــــم/ 

هاين يو�سف اأبي املنى

RL 0186349 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

اللبنانية اأو االت�سال على رقم

66946555

مفقود جواز �سفر لبناين

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا


