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قيادات المعة
- سعاد رضوان           مدير إدارة البحث والكنلوجيا ) شركة البترول الوطنية الكويتية (

نتناول في هذا الباب من "ذهبه" الجانب اآلخر من حياة القيادات البارزة 
في القطاع النفطي لنتعرف عليهم من زاوية أخرى. 
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يعمل  ومن  املستقبل،  يف  يراه  ما  سينال  عينيه  نصب  حلمه  يضع  من   

أن سعيه  املؤكد  يريد، ومن يطمح ويسعى لطموحه، من  ملا  باجتهاد يصل 

وذلك  حصد،  زرع  ومن  وجد،  جد  من   " ُيقال  كام  ألنه  ُسدى،  يذهب  لن 

رشكة  يف  والتكنولوجيا  البحث  دائرة  مدير  الرضوان،  سعاد  د.  يف  يتمثل 

عن  تحيك  ومثابرة،  نادرة  بعزمية  امرأة  هي  الكويتية.  الوطنية  البرتول 

جدها  ُيصّور  الذي  هذا  يومنا  عن  بحديثها  لتصل  الرثي  مشوارها  تفاصيل 

به.  الجميع  لها  بنجاح يشهد  واجتهادها عىل مدى سنوات طويلة 
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• كنتِ 	 التي  الوظيفة  عن  حديثينا  البداية،  في 
الصغر منذ  بها  تحلمين 

وكان  ووظائفها،  الهندسة  بتخصصات  أعلم  أكن  مل  بالجامعة  التحقت  عندما 

التعلم  يف  أرغب  وكنت  للمرأة.  تخصص  أنسب  الكيامئية  الهندسة  أن  الشائع 

التعيني يف جهة  يكن طموحي  مل  لذلك  التحديات  ومواجهة  والتطبيق  والتطور 

الهندسة  مواد  يف  تعمقت  عندما  نظري  وجهة  تغريت  التعيني.  ملجرد  حكومية 

البرتولية  املنتجات  صناعة  ومراحل  والتخطيط  التكرير  مادة  خاصة  الكيميائية 

وفضلتها  تصنيع  كمهندسة  الكويتية  الوطنية  البرتول  برشكة  التحقت  لذلك 

أول  فخورة كوين  وأنا   .)Down Stream( بالـ  يعرف  ما  أو  املصايف  بها  ألن 

الوطنية. البرتول  يف  كويتية  تصنيع  مهندسة 

 )Software( بعد ذلك عملت يف هندسة تطبيقات الكمبيوتر املتخصصة يف الربامج

مثل الجرافيكس والجداول والربمجة والتقارير ألجهزة الكمبيوتر يف غرف التحكم.

ومن املشاريع التي عملت عليها برنامج الفاست تراك للتصاميم الهندسية األولية 

ملرشوع TGT , AGRP. ويف عام 2010 أنشأت دائرة البحث والتكنولوجيا التي 

مل تكن موجودة يف السابق يف رشكة البرتول الوطنية.

• ما هي التحديات التي واجهتك خالل مشوارك 	
؟ لمهني ا

املهندسة  إذ كنت  الوطنية،  البرتول  تعينت يف رشكة  التحديات عندما  أبرز  كانت 

الوحيدة الكويتية بالتصنيع ومن األمور املهمة قلة العنرص النسايئ، الدوام خارج 

واثناء  املواقع  يف  وخاصة  النسايئ  للعنرص  الصعبة  العمل  وطبيعة  العمل  ساعات 

الحامية  شأنها  من  التي  الشخصية  الوقاية  معدات  هناك  يكن  مل  وعليه  الصيانة 

ضد املخاطر الصحية والسالمة يف العمل وعىل سبيل املثال أحذية السالمة الخاصة 

بالنساء. ومن ضمن التحديات عندما عملت يف تطبيقات الكمبيوتر التي تتطلب 

أن يكون الشخص عىل استعداد لتلبية املشاكل التقنية وحلها.

ويف مطلع عام 2000 عندما حدث تغري الساعة )األلفية( كان هناك ترقب بحدوث 

تغري يف تطبيقات وبرامج الكمبيوتر من ) 2Digit (  فكنت متواجدة ومستعدة 

تأهيل  إعادة  فريق  ضمن  التحرير  بعد  متواجدة  كذلك  وكنت  التغريات.  لتلبية 

املصايف وتشغيلها.

كانت فرتة عملنا اليومية طويلة، فكنا نعمل منذ الساعة السابعة حتى الساعة 

الحال  أو ساعة رضاعة كام هو  أمومة  أو  إجازة وضع  يكن هناك  ومل  الرابعة، 

الكيميائية  الهندسة  املاجستري يف  التحقت بربنامج  الظروف  اآلن ومع كل هذه 

الكويت. يف جامعة 

ثم التحقت بربنامج الدكتوراه يف الهندسة الكيامئية يف بريطانيا إىل جانب العمل 

واألرسة؛ فكان التحدي كبري لكنه أنجز بالرغبة والدافع، لذا اخرتت جامعة تتناسب 

مع ظروف العمل واألرسة بالتنسيق مع جامعة الكويت التي وفرت يل التطبيقات 

العميل  الجانب  التوازن بني  التي واجهتني هي  التحديات  والربامج، ومن أصعب 

والجانب العلمي واالرسي.

وحصلت عىل الدكتوراه يف الهندسة الكيامئية بالبيئة يف 2005 وأعد أول مهندسة 

بالبرتول الوطنية تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف ذلك الوقت.

الله، وأذكر أنه عندما التحقت بالدكتوراه  التخطيط رس النجاح بعد التوفيق من 

كنت رئيس فريق، ويتوجب عىل متابعة عمل فريقي، باإلضافة اىل تويل عمل مدير 

الدائرة بالوكالة ملدة عام تقريباً تحقق النجاح بتوفيق من الله ودعم األرسة

لكِ؟ بالنسبة  الناجح  القيادي  مواصفات  هي  ما 
أساسيات  ولديه  مسؤولياته،  بنطاق  دراية  وعىل  ملم  القائد  يكون  أن  البد 

هو  ما  كل  عىل  واالطالع  جيداً  واإلصغاء  مبهاره.  املسؤوليات  تلك  مع  التعامل 

يف  الزمالء  مع  والتعاون  بالصرب  والتحيل  واالجتهاد  االبداع  جانب  إىل  جديد، 

الجميع يسعى  فبالنهاية  أفضل  األخرى، وتحفيز فريق عميل إلنجازات  الدوائر 

الرشكة. مصلحة  لتحقيق 

• عمل 	 طبيعة  من  سابقًا  ذكر  ما  ظل  في 
نفسية  ضغوطات  بالتأكيد  سببت  وتحديات 

منها؟ تتخلصين  فكيف  عليكِ، 
ال يوجد نظام معني استخدمه يف التخلص من ضغوطات العمل، لكنني مؤمنة بأن 

الرغبة وحب العمل ال تسبب ضغوطات إىل جانب مامرسة العبادات الدينية التي 

تعمل عىل الجانب الروحي للشخص وتخفف من أعبائه النفسية.

• المستوى 	 على  سواء  أخذتيه  قرار  أفضل  ما 
الشخصي؟ المستوى  أو  العملي 

عىل املستوى العميل، أرى أن أفضل قرار هو انتقايل لدائرة البحث والتكنولوجيا، أما 

عىل املستوى الشخيص إين أكملت دراسايت العليا مع االستمرار يف العمل والتوفيق 

بني الجانب العميل واألرسي والعلمي.

• أكثر حدث مؤثر في حياتك؟	  ما هو 
مرت عىل أحداث كثرية لكن أبرزها تعيني يف القطاع النفطي، اتاح فرصة للتدريب 

وتنمية املهارات وسعي الرشكة لالرتقاء بالعنرص البرشي مام يعكس صورة ايجابية 

عن القطاع النفطي الكويتي إىل جانب اكتسايب للخربة العملية والعالقات الخارجية 

وخاصة مع قيادات عاملية رائدة يف مجال النفط والغاز. 

• حولك؟	 من  يصفك  كيف 
امتلك الخربة املهنية وصفات القائد الحازم واملحفز إلنجاز العمل وااللتزام بالتطور 

اىل  باإلضافة  والعاملية  املحلية  والجامعات  العاملية  الرشكات  الفعال مع  والتواصل 

الجانب اإلنساين.

• للشباب؟	 تقدمينها  التي  النصيحة  هي  ما 
العمل بجد واجتهاد وأخص الفنيني العاملني يف القطاع النفطي، فمن املهم تعلم 

الجانب التقني من عملهم الكتساب الخربة واثبات الذات للتغلب عىل التحديات 

والضغوطات والبد أن يحب عمله ومينحه الوقت الكايف. 
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تحت المجهر
- أوضاح  الشمري                محلل عالقات عامة          ) شركة البترول العالمية (

في هذا الباب نتعرف على المسيرة المهنية والحياتية لمجموعة 
من الموظفين المرموقين في القطاع النفطي.
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أوضاح الشمري

 

الجميع  عىل  يفرض  هيبة  لحضورها  أن  إال  سنها  صغر  من  الرغم  عىل 

الحياة،  وحب  العمل  يف  الجدية  بني  تجمع  ديناميكية  شخصية  احرتامها، 

الصدفة املحضة للمكان  الذي قادته  املناسب  الشمري هي الشخص  أوضاح 

املناسب.

يات  لبدا ا
منذ  النفطي  القطاع  يف  عامة  عالقات  كمحلل  املهنية  مسريتها  أوضاح  بدأت 

النفطي  القطاع  خدمات  برشكة  التحقت  حيث  سنوات،  العرش  يقارب  ما 

العاملية منذ سنتني  الكويتية  البرتول  انتقلت إىل رشكة  ملدة سبع سنوات، ثم 

السنة. ونصف 

الظروف شاءت  أن  إال  السياسية   العلوم  كلية  من  تخرجها  من  الرغم  وعىل 

أن تعمل يف مجال العالقات العامة بعد شهر واحد فقط من تعيينها يف رشكة 

لعدم  نظًرا  للفكرة  البداية  يف  ترددها  من  وبالرغم  النفطي،  القطاع  خدمات 

الجدية  التحدي والرغبة  التجربة بروح من  أنها خاضت  إال  خربتها يف املجال 

إثبات جدارتها. يف 

أثبتت األيام ألوضاح أن القدر وضعها يف املكان املناسب، حيث تتامىش مهام 

بالتفاصيل  تهتم  التي  ومتفائلة،  االجتامعية  شخصيتها  مع  العامة  العالقات 

األيام،  مع  يتضاعف  تؤديه  مبا  شغفها  أن  أوضاح  وتخربنا  للتغيري.  واملحبة 

كبرية،  بنعمة  حباها  الله  أن  متاًما  تدرك  واملهام  املسؤوليات  ازدادت  وكلام 

لعملها  حبها  أمام  تهون  التي  العمل  ضغوط  من  كم  تحت  تعمل  أن  نعمة 

يف بيئة وأجواء أرسية.

االنجازات
التي تفخر بها أوضاح حصولها عىل ثقة كبرية من مرؤوسيها،  من االنجازات 

إذ يتصدر اسمها يف اللجان لتوىل مسؤولية االعداد والتنظيم الفعاليات، وأن 

أكمل  عىل  املطلوبة  باملهام  والقيام  االنجاز  يف  قدرتها  عىل  دليالً  يعد  هذا 

OCD، حيث  لجنة  لها  نجاح  قفزة  مثلت  أنها  ترى  التي  اللجان  ومن  وجه، 

الحدث  هذا  املوحد.  والتطوير  التعلم  اسرتاتيجية  توقيع  مرحلة  فيها  تولت 

واملسؤولني  العاملني  جميع  ضم  الذي  النفطي  القطاع  مستوى  عىل  الضخم 

بضخامة  فيها مسؤولية حدث  تتوىل  التي  األوىل  املرة  تعد هذه  إذ  بالقطاع، 

العضو  نائب  العيىس  باسم  السيد  من  بدعم  وذلك  االسرتاتيجية،  توقيع 

والقطاع. الرشكة  إىل جانب زمالئها يف  الوظيفي  والتطوير  للتدريب  املنتدب 

جهر
م

ت ال
ح

ت

ما  يز ر كا
العين تخطئها  ال 
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متميزة شخصية 
فإن  سنوات،  العرش  مدار  املعقولة عىل  إىل جانب خربتها  أنه  أوضاح  تعتقد 

الوقوع  تهاب  ال  فإنها  ذلك  عالوة عىل  قوتها،  الكاريزمية هي رس  شخصيتها 

عزميتها  من  تقوي  األمور  تلك  كل  وعربة.  بدرس  منه  تخرج  إمنا  الخطأ  يف 

الحركة  تتطلب  التي  عملها  طبيعة  تناسب  بقوة  التجارب  تخوض  وتجعلها 

املغامرة. خوض  والتجديد  والتفاعل 

والعائلية  املهنية  حياتها  له  وتسعى  هدفها  هو  النجاح  أن  أوضاح  تقول 

القناعة  تلك  األفضل،  تقديم  خاللها  من  تستطيع  التي  بالطرق  والشخصية 

الله  "رحم  فتقول:  مقدرتها  يفوق  الذي  بالعمل  نفسها  عن  تنوء  تجعلها 

أمرئ عرف قدر نفسه". 

قدوة 
ة حيا حكمة و

يقتبسون  ومنوذج  قدوة  لهم  يكون  حياتهم،  يف  املنجزين  كل  كام  أوضاح،   

يتمثل  النموذج  فهذا  ألوضاح  وبالنسبة  قدًما،  للميض  الدافع  نورها  من 

مصدر  منه  تستمد  الذي  الشمري  محمد  السيد  والدها  أولهام  بشخصان، 

الجاد  "بالعمل  أن  الحياة وهي  دروس  أعظم  منحها  الذي  املعلم  فهو  قوتها 

تحقق مبتغاك" لذلك هو الشخص األول الذي تلجأ إليه وقت الشدة ولحظة 

اإلنجاز حيث تعلم أوضاح أن دعمه الالمحدود سيساعدها يف امليض قدًما. 

الشارخ  شامئل  العمل  يف  وزميلتها  مسؤولتها  هو  حياتها  يف  الثانية  القدوة 

رئيس فريق العالقات العامة "فهي معطاء ألقىص ما تعنيه الكلمة من معاٍن، 

أتعلم" كام ألوضاح  ومازلت  الكثري  منها  تعلمت  قوة،  وجودها حولنا مينحنا 

مقولة تسرتشد بها يف حياتها وهي مقولة “Never settle for less"، والتي 

بذل  بإمكانه  يكون  وقتام  القليل  بتقديم  الشخص  يقنع  ال  أن  بها  تقصد 

يرضيه، كام  الذي  املستوى  دون  ما  يأخذ  أو  يعطي  يأن  يرىض  ال  وأن  املزيد 

لنا". الله  الله تعاىل: "قل لن يصيبنا إال ما كتب  تضع أمام عينيها قول 

ساعات  بعد  أوضاح 
لعمل ا

العمل  أساليب  يف  املستمر  والتجديد  عملها  يف  أوضاح  تبذله  الذي  وللعطاء 

تتغلب  إذ  الرسم،  تعشق  فهي  اإللهام،  فيها  لتبعث  عليها  تحرص  منابع 

باأللوان عىل الضغوطات، كام أنها متارس رياضة اليوجا، باإلضافة إىل حرصها 

والروحي. النفيس  فالهدوء  منها  تستمد  التي  الدينية  واجباتها  عىل 

أخيرة نصيحة 
ويف كلمة أخرية تدعو الشمري الجميع أال يخجلوا من اخطائهم وعيوبهم، 

ألنها  النصيحة  بتلك  النسايئ  العنرص  تخص  وهي  تتعلم،  بالخطأ  ألنك 

للغاية  طموحات  وكونهن  القلق،  بهن  يتحكم  والفتيات  النساء  أن  ترى 

بصورة  الخطأ  يرون  فإنهن  كبرية،  تكون  ما  دامئًا  ألنفسهن  وتوقعاتهن 

بل  بهذا،  يهتمون  ال  انزعجوا  مهام  الرجال  لكن  عليه،  ماهي  من  أسوأ 

األخطاء  من  التعلم  من  ميكنهم  مام  والصرب  البال  بطولة  يتميزون  انهم 

أرسع.  بصورة  توازنهم  واستعادة 
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- أنوار السالم           مخطط - تحت التطوير        
 ) مؤسسة البترول الكويتية (
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أنوار السالم..
 ذات العمل المتقن

التقينا بهذه الفتاة املميزة وحرصنا عىل أن نكتب 

عنها يف »ذهبة« تحديداً، فلم تكن أبداً فتاة عادية. 

أنوار، ذات ال 25 ربيعاً، والتي تصف نفسها بشفافة 

الروح ، نشأت عىل احرتام الجميع وتقديرهم، كام 

تحرص  الحاد.  بالذكاء  املغلفة  بالطيبة  تتسم  أنها 

االجتامعية  العالقات  العديد من  أنوار عىل تكوين 

كام  متاماً  ُينىس،  ال  بأثر  الفريدة  بصمتها  لترتك 

سترتكها يف مجلة »ذهبة«.
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• عرفينا بنفسك 	
انضممت إىل ارسة التخطيطي االسرتاتيجي يف مارس 2015. قضيت فرته السنة 

املاضية ما بني العمل يف مؤسسة البرتول الكويتية )قسم التخطيط االسرتاتيجي( 

امتمت  بأين  علام  التابعة،  الرشكات  يضم جميع  تدريب  بربنامج  االلتحاق  وبني 

نصف فرته التدريب ويف يوليو القادم سأبدأ بإمتام النصف االخر مبشيئة الله. 

• ما الذي يدفعك للذهاب إلى العمل كل صباح؟	
هناك سببني رئيسيني إلجابه هذا السؤال. األول هو وجود مسؤولني ذات خربه 

ومعرفه عريقة بكل ما يخص جوانب العمل واستعدادهم التام بل وحرصهم عىل 

تقديم أكرب قدر من املساعدة الالزمة لالرتقاء مبستوى معرفتي وادايئ للعمل مام 

يتيح يل أمثن فرصه لتطوير نفيس. عالوة عىل ذلك، زمالء العمل متواجدون دامئا 

لتقديم أي معلومة رغم انشغالهم مبهامهم الخاصة.

السبب الثاين هو مهام العمل ودورها الكبري املتمركز عىل تحقيق مصلحه الكويت. 

عمل  سري  ان  حيث  النفطي،  القطاع  يف  قسم  اهم  يعد  االسرتاتيجي  التخطيط 

كافة الرشكات التابعة يتوقف ويستند باألساس عىل نتائج عمل هذا القسم التي 

توجههم بدورها اىل اتباع أمثل خطه عمل. فمخرجات قسم التخطيط االسرتاتيجي 

ماهي اال ركائز يقوم عليها كافة القطاع النفطي.

• كيف يكون يومك خالل العمل عادة؟	
االجتامعات  من  للتأكد  الرزنامة  ثم  ومن  االلكرتوين  بريدي  اتفقد  البداية  يف 

ومواعيدها. احتفظ يف مكتبي مبلف احمر اضع فيه أي عمل مدرج يل ويجب 

إنجازه باإلضافة اىل أي أوراق تخص أي موضوع يف العمل اود قراءتها لالطالع 

أقوم  وبالتايل  امللف  هذا  اتفقد  والرزنامة  االلكرتوين  الربيد  تفقد  فبعد  عليها، 

برتتيب األولويات وتقسيم وقت العمل إلنجاز الالزم.

• ما هو أكثر شيء تحبينه في عملك؟	
كوين فرد من أرسة عمل مجتهدة تسعى لتحقيق دورها الفعال يف القطاع النفطي 

الذي يصب يف تأمني مصالح الكويت.

• ما هي أكبر نقاط القوة التي تتحلين بها؟	
حب تطوير النفس الذي ميكنني من تحمل ضغوطات العمل والتالؤم معها ومرونة 

العقل والتفكري التي متنحني تقبل التغيري ألداء ما هو أفضل ملصلحه العمل.

• ما هو أكثر إنجاز تفخرين به؟ 	
التخرج من كليه الهندسة والبرتول مبعدل يفوق ال 3 نقاط وادراج اسمي تحت 

املركز  باإلضافة عىل فوز مرشوع تخرجي وحصوله عىل  الرشفية،  العميد  قامئه 

وصويل  البرتول.  مهندسني  جمعية  رئيس  نائب  منصب  لشغل  اختياري  األول. 

ملكان عمل له ثقله ودوره األسايس يف الدولة )قسم التخطيط االسرتاتيجي(.

• في 	 ضغوطات  لكِ  تسبب  التي  األشياء  هي  ما 
العمل؟

العمل  انجاز  احب  اين  قصريه، حيث  زمنيه  فرته  مهم خالل  عمل  انجاز  مهمه 

بإتقان حتى يظهر عىل أكمل صوره، فضيق الوقت قد يؤدي اىل أخطاء. اتعامل 

مع االمر مبحاوله تنظيم الوقت عىل قدر املستطاع، أحاول الرتكيز بالعمل وعدم 

االنشغال بيشء اخر حتى انجز املطلوب بشكل رسيع مع دقه شديده. 

• ما هي األعمال التي ال تحبين القيام بها؟	
املهام  لتعلم جميع  الرغبة  ولدي  االسرتاتيجي  التخطيط  قسم  يف  اعترب جديده 

بالقسم ألمتكن من  املتعلقة  املواضيع  بجميع  ملمة  أكون  للقسم حتى  املوكلة 

تقديم املساعدة يف أي وقت إلنجاز أي عمل متوقف.

• من هو ملهمكِ؟	
لن اتطرق لشخصيات عامه او عامليه. الشخصية األكرث الهام يل هي امي. شخصيتها 

الحياة. سأتحدث تحديدا  جدا قريبه من شخصيتي ومتثلني يف معظم جوانب 

فيام يتعلق مبجال العمل، لديها اإلرصار والطموح والتفاؤل الدائم وحب اإلنجاز 

فهذا هو مبديئ امللهم منها وهي تسعى بدورها جاهده لرتسيخ هذه القيم يف 

داخيل حتى انها تقوم بشكل شبه يومي صباحا بإرسال رسائل عىل هاتفي الخاص 

فيها عرب تحث عىل حب العمل واإلخالص فيه والسعي دوما للقمه.

• بأن 	 يرغب  لمن  تقدمينها  التي  النصيحة  هي  ما 
يكون لديه دافع أكثر للعمل؟

من الجانب األوىل يجب الرتكيز عىل مصلحه البالد، فلو عمل الجميع عىل النهج 

الصحيح سرتتقي الكويت وتصل ألعىل قمم النجاح بني الدول. من الجانب الثاين 

يجب الرتكيز عىل مصلحه الرشكة، فلو اجتهد الجميع ستتحسن صوره كل قسم 

الجانب  من  ممكنه.  صوره  بأكمل  الرشكة  ستظهر  وبالتايل  الرشكة  اقسام  من 

الثالث واألخري يجب الرتكيز عىل املصلحة الشخصية، فكل شخص يجب ان ينجز 

النجاح يعطي شعور  ان  الشخصية، حيث  باملنفعة  ليعود عىل نفسه  يف حياته 

وبالتايل  العمل  مكان  باملنفعة عىل  يعود  العمل  الرتكيز يف  الحياة.  السعادة يف 

شعور الشخص بالرضا النفيس والفخر. فلو عمل كل شخص بأخذ ال 3 جوانب 

بعني االعتبار سيجد وجوده مهم جدا ومن هذا االحساس سينطلق باتجاه التفاين 

واإلخالص بالعمل.

• ما هي المقولة المفضلة لديكِ؟	
”NEVER LIMIT YOUR SELF! BELIEVE IT, DO IT«

يف هذه العبارة أجد االميان بالنفس واالقتناع باملقدرة الشخصية إلنجاز أي عمل 

بأي جانب من جوانب الحياة )بإذن الله(، متى ما آمن الشخص بنفسه يستطيع 

تحدي كل الصعاب.

• كيف تشغلين وقت فراغكِ؟ 	
انتهز أوقات الفراغ بالعمل يف االطالع )القراءة يف يشء يزيد من ثروة معلومايت 

املهنية(. فيام بعد أوقات العمل، أفضل النشاطات الرياضية لقضاء وقت فراغي.

• هل من كلمة أخيرة؟	
الغنيم  املنتدب: شيامء  العضو  لنائب  واالمتنان  الشكر  بجزيل  أتوجه  ان  أحب 

ادايئ  لتطوير  الالزم  تقديم  عىل  لحرصهم  الصخي  جابر  العمل:  فريق  ولرئيس 

ولتحفيزهم الدائم يل وتقدميهم النصائح املتتالية يف شتى جوانب العمل.

وأيضا اريد ان أخص بالشكر كل شخص قدم يل املساعدة وشاركني بأي معلومة 

خالل فرته تدريبي باملؤسسة او احدى رشكاتها التابعة.
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من أرض الغربة
لم تكن الغربة يومًا أمرًا سهاًل، لكن في المقابل هناك تجربة مكتسبة ال تقدر بثمن .

- فيصل العتيقي             محلل أول موارد بشرية  ) مؤسسة البترول الكويتية (
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ة
غرب

ض ال
ن أر

م

ألول  التجربة  بأخذ  يبادر  أن  أحب  متاماً،  مختلفة  أرض  بقعة  إىل  الكويت  من 

مرة، ويكون جزءاً من أحد أهم املشاريع عىل مستوى القطا ع النفطي. يوثق لنا 

فيصل العتيقي، محلل أول موارد برشية، رحلته إىل فيتنام وما اعرتاها من عوائق 

وصعوبات يف هذه الرسالة الوجيزة الرثية التي أرسلها لنا من مقر عمله.

تشكل فرصة العمل ضمن فريق مرشوع مصفاة ين سون يف فيتنام تجربة فريدة 

من نوعها ومن حيث كونها تجمع مابني فريق عمل مكون من 3 دول تشكل مالك 

الثقافات  بتنوع  التجربة  تلك  تتميز  حيث  فيتنام(   ، اليابان   ، )الكويت  املرشوع 

والعادات والتقاليد وقيم العمل، ماميجعلها تجربة فريدة من نوعها.

فكانت البداية مع استجابتي العالن طلب متقدمني للعمل باملرشوع عن طريق 

جهة  موافقة  الخذ  بالطلب  تقدمت  حيث  العاملية،  الكويتية  البرتول  رشكة 

املقابلة  باجراء  وقمت  وتشجيع  استجابة  كل  منهم  ولقيت  باملؤسسة  العمل 

البداية  يف  الرتدد  بعض  ورغم  ويرس،  سهولة  بكل  االجراءات  وامتام  الشخصية 

-لعدم وجود املعلومات الكافية حول الدولة وظروف العمل واملعيشة- اال ان 

وبدد  بالرهبه  الشعور  ذلك  ازال  العاملني هناك  والزميالت  الزمالء  مع  تواصيل 

كل قلق كان يجول يف ذهني.

الكبري  بالكم  تفاجأت   ،2015 سنة  منتصف  هانوي  العاصمة  إىل  وصيل  وفور 

تشكل  حيث  والطرقات،  الشوارع  يف  الصغري  الحجم  ذات  النارية  الدراجات  من 

الدراجات النارية الوسيلة االكرث شعبية للتنقل يف الدوله ومتتاز بالرسعه وكرثة العدد 

مام يجعل أمرا بسيطا مثل عبور الطريق يف غاية الصعوبة للوافدين الجدد إىل هذا 

البلد الجميل ، وفور وصويل، بدأت يف محاولة التعرف عىل تاريخ وثقافات البلد 

عن طريق زيارة املتاحف واملعامل التاريخية الكثرية التي تزخر بها العاصمة ، حيث 

اعجبت باعتزاز الشعب الفيتنامي بتاريخه العريق يف مقاومة الحمالت االستعامرية 

العديدة التي تعرضت لها فيتنام يف تاريخها وذلك رغم فارق االمكانيات بينها وبني 

تلك الدول.

قصة رحلة من الكويت 
إلى فيتنام

فيصل العتيقي
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كام أعجبت باهتامم الدولة يف التخضري والحدائق واملساحات الخرضاء التي تزخر 

التي  الخالبة  والطبيعة  الخرضاء  األرز  وحقول  مزارع  اىل  باإلضافة  العاصمة،  بها 

تشتهر بها فيتنام.

وقد واجهت يف بداية استقراري يف العاصمه بعض الصعوبات من حيث عامل اللغة 

واختالف العادات والتقاليد والثقافات، إال أن تعاون زماليئ يف العمل وتبادل اآلراء 

والخربات معهم ساهم يف حل العديد من املعضالت مام أسهم يف رسعة التأقلم مع 

الوضع الجديد.

البرشية،  املوارد  قسم  رئيس  كنائب  بالرشكة  الحالية  بوظيفتي  عميل  بداية  ويف 

فقد وجدت كل تشجيع ودعم من قبل إدارة الرشكة يف مهام عميل والتي ترتكز 

يف املرحلة الحالية يف متابعة استكامل التجهيزات املتعلقة ببدأ التشغيل الرسمي 

للمصفاة من حيث توافر الكوادر الوظيفية املناسبة وتهيئة البنية التحتية املتعلقة 

بأعامل قسم املوارد البرشية من حيث تطوير اللوائح والسياسات وإجراءات العمل 

وأنظمة الحاسب اآليل حيث ملست كل دعم وتشجيع من املسئولني وزمالء العمل 

للعديد من املبادرات التي تقدمت بها. 
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لم تكن الغربة يومًا أمرًا سهاًل، لكن في المقابل هناك تجربة مكتسبة ال تقدر بثمن .

- حيدر هندال             برنامج تطوير الكويتيين   ) شركة البترول الكويتية العالمية  (
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ألننا متفوقين في 
وظائفنا.. أتينا إلى هنا

الهندال

ة
غرب

ض ال
ن أر

م

رشكة  اختارتهم  الذين  الشباب  نجوم  أحد  هندال  حيدر  الزميل  يعد 

يف  الكويتيني  تطوير  برنامج  يف  للمشاركة  العاملية  الكويتية  البرتول 

الكويتيني  املوظفني  بتصنيف  ُيعنى  الذي  الربنامج  ذلك  »كيوايت«، 

الجدد وفقا لتخصصاتهم العلمية ويقوم بإرسالهم يف بعثات إىل وحدات 

لهندال  فرصة  هناك  كانت   2014 عام  ففي  العامل.   حول  التشغيل 

لالنضامم لرشكة »كيوايت« يف مدينة »انتوريب«  ببلجيكا نظرا لكفاءته 

ودرجته العلمية يف التسويق.
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فقد  الكويت  بلده  فيها هندال  التي ميثل  األوىل  املرة  ليست  الحقيقة هذه  يف 

شارك يف دورة تدريبية مدتها ثالثة أشهر بكلية األعامل للخريجني الجدد عندما 

كان موظفا يف رشكة البرتول الكويتية العاملية حيث تسنت له الفرصة للحصول 

عىل درجة املاجيستري يف إدارة األعامل من جامعة »إيرسموس » يف روتردام.

املقبولني  املرشحني  لكل  دامئة  عقود  بتوفري  وعدت  الرشكة  أن  هندال  ويقول 

للعمل يف وحدات تشغيل مختلفة حول العامل وذلك بعد إمتام الدورة التدريبية 

وقد تم قبوله يف الربنامج وتم توظيفه بالرشكة يف سبتمرب عام 2013.

لتمثيل  كبرية  مبسئولية  يشعر  أنه  عاما   28 العمر  من  البالغ  هندال  ويقول 

دولة الكويت يف بلد أجنبي ويؤكد انه لرشف كبري أن يحمل العلم الكويتي  

املهمة ليست  الكويت وشعبها بطريقة محرتمة وبشكل محرتف فهذه  وميثل 

سهلة عىل اإلطالق.

ويؤكد هندال أيضا أنه مل يكن يف البداية مستعدا لالنتقال والعيش يف بلد أجنبي 

بدون األرسة واألصدقاء فقد كانت األشهر األوىل صعبة جدا إذ كان لزاماً عليه 

أن يتعلم إدارة شؤونه الخاصة كلها بنفسه خصوصا األشياء التي كان معتاد أن 

يجدها جاهزة عندما يعود للبيت بدون حتى تحمل عناء التفكري يف تعلم كيف 

يتم تجهيز تلك األشياء؛ لكن األمور مختلفة متاما يف الغربة حيث يتوجب عىل 

الكويتيني هنا يف  الزمالء  كل  املثال  بنفسه. عىل سبيل  الشؤون  تلك  تدبر  املرء 

الطعام بشكل جيد وذلك طبعا بعد  بلجيكا وبال استثناء يستطيعون أن يطهو 

عدد ليس بقليل من املحاوالت الغري ناجحة يف البداية وينطق األمر ذاته عىل 

الغسيل والتنظيف إىل اخره من األعامل املنزلية.

ويضيف هندال أن االنتقال والعيش بعيدا عن األرسة واالصدقاء صعب يف حد 

املرء  عىل  مير  عيد  أول  مثل  مناسبات  بها  التي  األوقات  تلك  يف  ذاته خصوصا 

بعيدا عن األهل وكذلك أول مكاملة تليفونية تجرى مع الوالدة إذ ان تلك املكاملة 

تلك  يتجاوز  أن  املرء  ولكن عىل  تنىس   ال  التي  املشاعر  من  هائل  كم  احتوت 

اللحظات ويدرك أن مشاعر الحنني للوطن لن تغري من الواقع شيئا؛ لذلك عىل 

املرء قبول حقيقة أنه بعيدا عن األرسة واألصدقاء راجيا أن يعينه ذلك عىل الرتكيز 

عىل العمل الذي يعد السبب الرئييس لوجوده خارج البالد بعيدا عن األرسة.

»ولكن الجانب املرشق يف هذه الرحلة يتمثل يف أننا ذهبنا للعمل خارج البالد 

يف عرص تكنولوجيا االتصاالت وشبكات التواصل االجتامعي التي ساهمت بشكل 

داخل  واألصدقاء  األرسة  أخبار  ومتابعة  والتواصل  املسافات  تقريب  يف  كبري 

الكويت ويف أي مكان يف العامل يف أي وقت  بسهولة.«

ويشري هندال إىل أن أي فرصة عظيمة تأيت ومعها تحٍد ما ويوضح أن التحدي 

الحقيقي يف تلك املهمة يتمثل يف كسب ثقة الزمالء الغري كويتيني وكذلك القدرة 

عىل التوازان بني كونك مساهم يف مرشوع  ويف نفس الوقت زميل عمل يثق به 

كل األشخاص، وأضاف: »نحن نحتاج أن نثبت باستمرار أننا ما أتينا إىل هنا لكوننا 

كويتيني ولكن ألننا متفوقني يف وظائفنا.«

التي واجهته هناك يف  اللغة كان أيضا من املعوقات  ويضيف هندال أن عامل 

الهولندية  باللغة  تامة  أنه وأصدقائه مل يكونوا عىل دراية  بداية عمله خصوصا 

من قبل؛ ولكن بعد مرور القليل من الوقت متكنوا من اكتساب مهارات اللغة 

الهولندية التي تعينهم عىل تدبري أمورهم الحياتية اليومية والتعبري عن أنفسهم.

وبسؤاله عن أوجه التشابه واالختالف بني دولة الكويت وبلجيكا، أوضح هندال 

التشابه املحتمل بني الدولتني إذ أنك يف بلجيكا  أن الطقس املتغري يعترب عامل 

يف  يحدث  مثلام  متاما  واحد  يوم  يف  األربعة  السنة  فصول  تشاهد  أن  تستطيع 

الكويت ولكن أود أن اشري هنا إىل أن الثقافة والفردية واالستقاللية تعد من أهم 

أوجه االختالف بني الناس يف بلجيكا والكويت.

ويف نهاية حديثه قال هندال أنه ممنت جدا لتلك الفرصة العظيمة التي أتيحت 

التي مر  اللحظات  بالخارج وأنه ال يستطيع أن ينىس  الكويت  لتمثيل دولة  له 

بها منذ أن التحق مبكتب الرشكة ببلجيكا. كام أنه لن ينىس العروض التقدميية 

التي قدمها عن مهام العمل أمام عمالء وزمالء من حوايل 13 دولة مختلفة حوال 

العامل؛ متمنيا التوفيق والسداد لكل من ميثل دولة الكويت يف الخارج ويساهم 

يف رفعة مكانتها ورفع علمها خفاقا يف أي مكان يف العامل.
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ّ

تجربة العمر

- إيمان الدوب      محلل نظم معلومات          ) مؤسسة البترول الكويتية (

تسكن في ذاكرتنا أحداث و مشاهد كثيرة، صور ولحظات رّكبتها األيام لتعلق بالذاكرة. 
فلكل تجربة أثرها في أنفسنا وشخصياتنا، إال أنه ال بد أن تكون هناك تجربة تعد األكثر 
وقعًا على الذاكرة لما فيها من تفاصيل ال تنسى وأحداث غيرت مجرى حياتنا أو طريقة 

تفكيرنا ونظرتنا لألمور في القطاع النفطي.
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• دفعك 	 الذي  ما  و  الدوب؟  إيمان  هي  من 
دراستك؟ إلكمال 

 أنا مهندسة أعمل حالياً  يف قسم تقنية املعلومات يف مؤسسة البرتول الكويتية، وقد 

حصلت مؤخرا ً عىل شهادة املاجستري من الخارج عرب منحة من املؤسسة.

أما عن الدافع، فقدت كنت دامئًا أتطلع للحصول عىل درجة علمية أعىل، أردت 

دامئًا أن أوسع من معاريف وازداد علامً  يف آفاق جديدة ميكن أن تتيح يل املزيد من 

الفرص ومتنحني منظوراً  مختلفاً  للحكم عىل أمور الحياة، من هنا أىت قرار دراستي 

إدارة األعامل عىل وجه التحديد ألنتفع بهذا العلم عمليًا وشخصيًا.

• للدراسة؟	 برشلونة  اخترتِ  لما 
أمتتع بشخصية جسورة، تعشق التحديات و التجارب الجديدة إلمياين العميق بأنها 

تشّكل اإلنسان و تطوره، وعىل الرغم من الخيارات اآلمنة والواسعة املتاحة االنتشار 

أن أخوض غامر يشء  إال  أبيت  أنني  إال  املتحدة،  اململكة  أو  املتحدة  الواليات  يف 

ب  اإلنكليزية  تتحدث  ال  مدينة  يف  الدراسة  عرب  املخاطرة  وأردت  وفريد.  جديد 

وذات ثقافة ومنط حياة مختلفني عن املعتاد. ومبا أنني شغوفة جدا ً بإسبانيا وكل 

ما يتعلق بحضارتها ولغتها، فقد كانت اختياري األول.

ً يف  مرتبة  األعامل  إدارة  جامعات  أعىل  إحدى  الدراسة يف  أمامي هدف  وضعت 

بإدارة  الخاص  الدرايس  فربنامجهم  إسبانيا.  برشلونة،  Esade يف  اخرتت  لذا  العامل، 

ً. وكانت عملية التسجيل  ً يف أوروبا ويف املرتبة 19 عامليا  األعامل يصنف خامسا 

مرهقة جدا ً ويف غاية التنافسية. واعترب قبويل يف مثل هذا الربنامج إنجازا ً حيث 

يتم اختيار 150 طالباً  بعناية من ضمن آالف املتقدمني. وأنا فخورة بكوين أول فتاة 

كويتية تُقبل يف الجامعة.

كل  مدينة  ألنها   ً برشلونة خصوصا  اخرتت  فقد  األكادميية،  األسباب  إىل  باإلضافة 

ما بها مذهل: موقع رائع بالقرب من البحر تحيط بها الطبيعة والجبال، العامرة 

الفعاليات  كمية  الحديثة،  واملدنية  القدمية  البلدة  بني  ما  ترتاوح  التي  األخاذة 

الثقافية والفنية ومنط معيشة مفعم بالحياة. 

• بالذكر 	 جديرة  مميزة  تجربة  عن  أخبرينا 
هناك؟ بها  مررت 

املشاركة  عىل  حرصت  التجربة  تلك  من  القصوى  االستفادة  لتحقيق  مني  سعيًا 

بالعديد من النشاطات الرياضية والثقافية. 

 ،Mobile World Congress كانت  بها  شاركت  التي  الفعاليات  أبرز  من ضمن 

وقد  العامل.  يف  تقنية  فعالية  أكرب  ويعترب  برشلونة  تستضيفه  سنوي  مؤمتر  وهي 

تطوعت يف تنظيم الحضور عند البوابة وتعاملت معهم باإلسبانية واإلنكليزية. كام 

أتيحت يل الفرصة لحضور جلسة أسئلة وأجوبة يف صف املقاعد األول بجانب مارك 

زوكربرغ، مؤسس فيسبوك. ويف ذكر العامل التقني يجدر بالذكر أنه تم إدراج اسمي 

للعمل كمتدربة محتملة يف مقر غوغل بدبلن.

الطالبية  الهيئة  يل  سمحت  فقد  برشلونة،  ومهرجانات  الثقايف  الغنى  جانب  إىل 

الدولية التفاعل مع العديد من الجنسيات وفهم ثقافتهم من خالل التفاعل اليومي، 

العمل الجامعي والعديد من الفعاليات الثقافية، ومنها Gastrofest، وهي فعالية 

سنوية ينظمها الطالب لعرض املأكوالت من كل الدول املشاركة. وقد تعاونت مع 

زماليئ السعوديني لتمثيل الكويت، وارتدينا املالبس التقليدية وقمنا بتحضري األكل 

التقليدي. وبناء عليه، فزنا بـ 3 من 4 جوائز .

املميز  الجميلة والطقس  الطبيعة  كذلك، حاولت االستفادة ألكرث قدر ممكن من 

إيمان الدوب
تحقق ذاتها باجتهاد

هناك من يقول أن درب الحياة مكتوب وما عليك إال أن تسري ضمن ما كتب 
لك، لكن البعض يأىب إال أن يكون له يد يف كتابة قصة حياته، فيتأمل و يخطط 

و يتحدى حتى يصل لهدفه.
إميان الدوب املوظفة يف دائرة تقنية املعلومات يف مؤسسة البرتول الكويتية من 
التي متتد قصة حياتهم لفصول متنوعة من منطلق إرصارها  هؤالء األشخاص 

عىل أن تستفيد و تستمتع بكل ما تقدمه الحياة من ِنعم.
وهي هنا تحدثنا عن تجربة الدراسة يف برشلونة ، أو كام يحلو لها أن تسميها 

" تغيري تجربة حياة"
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للحصول عىل منط حياة نشط.  فقد شاركت يف العديد من النشاطات الرياضية يف 

ارتفاعها 500  يبلغ  تلة  والتجذيف، وتسلقت  األمواج  ومنها ركوب  الطلق،  الهواء 

الطائرة  لكرة  الجامعة  لفريق  انضممت  للجري. كام  سباقات  بعدة  مرت وشاركت 

لكن  الرياضية.  األعامل  إدارة  دورة  يف  شاركا  اللذان   ultimate Frisbee ورياضة 

يف  املدينة(  حول  كم   21( ماراثون  نصف  بنجاح  أكملت  عندما  كان  إنجاز  أهم 

محاولتي األوىل دون أي تدريب مسبق ملجرد التحدي وألثبت أن أي يشء ممكن 

عندما متتلك عزما ً.

• واجهتها 	 التي  الصعوبات  أو  التحديات  ما 
عليها؟ تغلبت  وكيف 

كنت فعلياً  امتلك مستوى متوسطاً  يف اللغة اإلسبانية عندما بدأت الدراسة، لكنني 

مل أمترن كفاية يف التعبري عن نفيس ومل أكن معتدة عىل لهجتهم. لذا كنت أدفع 

التواصل باإلسبانية حتى عندما كانوا يتحدثون اإلنكليزية ألمترن أكرث.  نفيس عىل 

كام كان عيل أن أتم كل أوراقي الحكومية باللغة اإلسبانية ألن العاملني مل يتحدثوا 

اإلنكليزية أو رفضوا التحدث بها. 

التي  ملحارضايت  فباإلضافة  التحديات.  أكرب  من  الوقت  إدارة  كانت  ذلك،  ومع 

ضغط  وكمية  املواد  طبيعة  فإن   ،ً مساء  السادسة  وحتى  الصباح  منذ  تستمر 

منا   ً مطلوبا  كان  الدراسية،  الوظائف  جانب  وإىل   .ً جدا  كثيفة  كانت  العمل 

يف  مادة  لكل  صفحة   20 قراءة  عرب  املواد  لكل  مسبق  بشكل  محارضاتنا  دراسة 

مواعيدنا  تنظيم  علينا   ً صعبا  كان  لذا  فرق،  يف  العمل  علينا  كان  كام  املتوسط. 

من  زاد  ومام  أخرى.  بواجبات  للقيام  الفراغ  أوقات  بعض  عىل  والحصول 

للوصول  القطار وامليش  ً عرب  يوميا  التنقل ملدة ساعة  كان علينا  أنه  صعوبة هذا 

التنقل. يف  وقتي  من   ً يوميا  الساعتني  عن  يزيد  ما  أفقد  جعلني  مام  للجامعة. 

• حياتك 	 على  التجربة  تركته  الذي  األثر  ما 
والعملية؟ الشخصية 

عىل  حزت  فقد  للربنامج،  املميز  التدريس  أسلوب  وبسبب  العميل،  الصعيد  عىل 

معرفة عملية يف تخصصات وصناعات متنوعة بإمكانها أن تفتح أبوابا ً جديدة من 

الفرص يف عميل. وقد أعطاين هذا األمر منظوراً  جديداً  لعامل األعامل. وأنا طموحة 

جدا ً ولدي إلهام عال ٍ فيام سأقوم به يف املستقبل.

أما شخصيا ً، فقد تعلمت كيف أدير وقتي بفعالية، والعمل تحت الضغط وزيادة 

إنتاجيتي، ومع ذلك إيجاد توازن يتيح يل القيام بنشاطات أخرى والتمتع بوقتي.

لكن أهم نتيجة هي أنني أستطيع التواصل بفعالية باللغة اإلسبانية وحصويل عىل 

أصدقاء ومعارف من كل أنحاء العامل.

• تعلمتها؟	 التي  الحياتية  الدروس  هي  ما 
تعلمت أنه مهام كانت اإلختالفات يف لغتنا وتربيتنا وحضارتنا، فإننا متشابهون 

البسيطة  باألشياء  االستمتاع  بإمكاين  أن  وتعلمت  النهاية.  يف  صعد  عدة  عىل 

كانت  مهام  وأحالمي  أهدايف  تحقيق  عىل  بجد  العمل  ذلك  ومع  الحياة  يف 

روتيننا  وكرس  فيها  نرتاح  التي  املناطق  من  نخرج  أن  علينا  وأن  الصعاب. 

االعتيادي لنجازف ونقوم بيشء مختلف أو فيه روح املغامرة. فال أحد يعلم ما 

الحياة.  لك  تقدمها  قد  التي  الجديدة  الفرص 

• ؟	 ختاماً  قوله  تودين  الذي  ما 
أود التعبري عن شكري لدائريت، وقسم البعثات وشؤون اإلجازات الدراسية وكذلك 

إدارة مؤسسة البرتول الكويتية إلتاحة هذه الفرصة يل والتي منحتني تجربة  غريت 

من حيايت. 
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شخصيات ملهمة
أن تمنح وقتك وجهدك لآلخرين بدافع اإلنسانية هو أكثر أنواع العطاء جوداًً. في هذا 

القسم نتعرف على مساهمات الموظفين خارج أروقة القطاع النفطي .

- عبدالرحمن الصالح        محلل أول مشاركة القطاع الخاص ومتابعة المشاركات  ) مؤسسة البترول الكويتية (
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" عاشق العمل اإلنساني "

عبدالرحمن الصالح
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وكان الوالد "رحمه الله" يحثنا عىل العمل التطوعي يف جميع املجاالت. وذلك 

ارضاء لله تعايل ولرسوله الكريم و لرد جميل دولة الكويت علينا. 

• في أي المجاالت التطوعية وجدت نفسك؟ 	
لماذا؟

هناك عدة أعامل تطوعية عملت بها. ولكن وجدت نفيس حب التطوع يف العمل 

اإلنساين. ويف سنة 1993 عند افتتاح مبني جمعية الهالل األحمر الكويتي. وآنذاك 

تم فتح باب التطوع ملن يرغب. وبالفعل تم االلتحاق بالجمعية مع مجموعه من 

الشباب منذ ذلك الحني ايل يومنا هذا. 

وعدم  الشفاف.  بالعمل  الكويتي  األحمر  الهالل  جمعية  امتازت  ولقد 

وتعترب  واضحه.  مبادئها  وكانت  واألعراق،  والطوائف  األديان  بني  التفرقة 

القوه  من  نوع  تعطيها  الدويل  األحمر  والهالل  الصليب  ملنظمة  تبعيتها 

يف  منارة  الكويتي  األحمر  الهالل  جمعية  وتعد  والوضوح.  التعامل  يف 

عيل  الجمعية  تقوم  رئيسية  مبادي  وهناك  االنساين.  التطوعي  العمل 

االستقالل   - الحياد   – التحيز  عدم   – اإلنسانية   -: للمتطوعني   ترسيخها 

الوحدة-العاملية.  – التطوعية  الخدمة   -

• النفطي، 	 القطــاع  في  العمليــة  الخبــرة 
؟ ر ختصا با

البرتول  / رشكة  النفطي  القطاع  ايل  االنضامم  يف  بدايايت  ،كانت   1995 سنة  يف 

مراقبة  قسم  والصيانة  الهندسة  دائرة  يف  الشعيبة  مصفاة  الكويتية/  الوطنية 

وانتقلت  املشرتيات.  قسم  التجارية  الدائرة  ايل  بعدها  تدرجت  ثم  املخزون. 

قسم مركز خدمة املوردين. التي يسهم يف تعزيز مشاركة دور القطاع الخاص 

يف القطاع النفطي ثم انضممت أخريا ايل مؤسسة البرتول الكويتية/دائرة تطوير 

مشاركة القطاع الخاص.     

• التطوعي 	 بالعمل  بدايتك  حدثنا عن 
باألعامل  مبشاركتنا  وذلك  املدارس  أيام  من  التطوعي  العمل  يف  البداية  كانت 

املدرسية كالنشاط الزراعي والنشاط الفني، وكذلك املشاركة يف النظام املدريس. 

ومن ثم التطوع بجمعية الهالل األحمر الكويتي.

• ما هو الدافع وراء العمل التطوعي ؟	
حبي للتطوع هو امتداد حب ابائنا واجدادنا يف هذه األعامل الخريية. وهي من 

العادات والتقاليد يف مجتمعنا الكويتي. ويعترب كذلك من أصول الدين اإلسالمي. 

كام أوىص عليه نبينا محمد صىل الله عليه وسلم.
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• ما هي الدول التي قمت بتوصيل 	
لها؟ وماهي أخطر  المساعدات اإلنسانية 

تلك الدول ؟
السودان،  ليبيا،  تركيا،  اليمن، مرص،  منها:  لدول عديدة،  التطوعي  أخذين عميل 

ايران، العراق، لبنان، سوريا، فلسطني، األردن، اندونيسيا، تايلند، تيمور الرشقية، 

باكستان، افريقيا.

"رحمه  الربجس  حمود  برجس  السيد/  السابق  الجمعية  رئيس  كان  ولقد 

التطوعي.  للعمل  حبي  صقل  من  وهو  معلم  وأفضل  صديق  خري  هو  الله" 

أعطي  الذي  الساير  هالل  الدكتور/  الحايل  الرئيس  دور  أنيس  ال  وكذلك 

التميز. من  نوع  اإلنساين  للعمل 
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وصقل  تنمية  يف  أسايس  وبشكل  يساهم  التطوعي  العمل  أن  ذلك  يف  مبعثي 

مواهب األطفال.

• ما هو اكثر موقف أثر فيك أثناء عملك 	
التطوعي؟

الزالزل، فوجدنا  الدول املترضرة من  أكرث موقف هو عند زيارتنا ملساعده أحد 

عائلة كاملة متوفيه تحت اإلنقاض ، ولديهم طفل صغري عىل قيد الحياة و عمرة 

ال يتجاوز 3 سنوات. 

فسبحان الله الذي أمد يف عمر الصغري وأخذ امانة ابوية وإخوانه.

• هل تري ان المجتمع الكويتي شعب محب 	
للتطوع

املجتمع الكويتي من املجتمعات النادرة يف حبها للعمل التطوعي يف كل امليادين. 

وكانت فرتة الغزو العراقي الغاشم أكرب دليل عىل ذلك.

• كلمة أخيره ؟	
اذا كان الشخص لدية وقت فراغ فال يحرم نفسة من التطوع حتي لو ساعه يف 

الشهر ، فال يدرك معني وقيمة العمل التطوعي اال من عمل فيه.

البالد  أمري  األحمد  صباح  الشيخ/  السمو  صاحب  مع  لقائنا  فعند  الحمد  ولله 

حفظه الله مبناسبة تقلده مسمي " قائد العمل اإلنساين" من قبل منظمة األمم 

األحمر  الهالل  لجمعية  وشكر،  وثناء  واضح  تقدير  سموه  من  ملسنا  املتحدة 

أثلج صدورنا  ايجابيا  أثرا  السمو  لكلمة صاحب  الكويتي ومنسوبيها. ولقد كان 

جميعا وشجعنا عىل بذل املزيد يف مجال عملنا يف جمعية الهالل األحمر الكويتي.

يف  العراق  تحرير  حرب  أثناء  هي  لها  ذهبنا  التي  اإلغاثة  رحالت  أخطر  ومن 

مارس 2003. وذلك عند قيام جمعية الهالل األحمر الكويتي بإرسال املساعدات 

تفتقر   البرصة  مدينة  وكانت  العراقية  األرايض  من  الجنويب  الجزء  ايل  الكويتية 

الجزء  عن  العراقية  القوات  رحيل  بعد  فويض  حالة  يف  والناس  والنظام،  لألمن 

العبوات  كافة  توزيع  تم  الله  بفضل  ولكن  العراقية.  الجمهورية  من  الجنويب 

الغذائية بطريقة منظمة.

• ما األثر الذي يتركه العمل التطوعي في 	
حياتك؟

من اآلثار العظيمة التي ملستها خالل زيارايت ايل الدول املنكوبة الفقرية وخصوصا 

الدول األفريقية هي استشعاري لنعمة اإلسالم  التي من الله بها علينا،  وان الله 

سبحانه وتعايل أنعم عىل دولتنا الحبيبة الكويت بخريات ونعم ال تعد وال تحيص 

.ومن أهمها نعمة األمن واألمان، حيث رأيت وشهدت عن قرب املعاناة الشديدة 

للمترضرين من الكوارث الطبيعية أو النزاعات املسلحة حيث يتقاتل الناس من 

أجل توفري أساسيات الحياة ولقمة العيش وتزيد تلك املعاناة عند وجود أطفال 

وكبار السن.

هو  نفيس  يف  التطوعي  العمل  يرتكها  الذي  املهمة  اآلثار  من  أخرى  جهة  من   

أهمية استغالل وقت الفراغ و احرتام وتقدير الوقت.

• هل تحاول ان ترسخ هذه القيم في أبنائك؟	
بعض  يف  وبالفعل  الصغر.  منذ  ابنايئ  يف  التطوع  قيم  برتسيخ  قمت   . بالطبع 

األحيان اذا كانت هناك فرصه ألخذ أحد ابنايئ يف األعامل التطوعية داخل الدولة 

حتي  أو  الشؤن  لوزارة  التابع  الرعاية  لدور  الزيارات  أو  املستشفيات  كزيارة 

املعاقني ، فال أتردد يف ذلك. 
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مبادرون
لو أن األرض خلت منهم لما تجددت حياتنا، و الستمرت على وتيرة واحدة دون أي إضافة أو 

تنوع. في هذا الباب من "ذهبه" نستضيف المبادرين الذين يقدمون أفكارًا جديدة وعطاءات 
فريدة ومميزة أثرت الكويت وخدمت مجتمعها.

- رائد الصفي        رئيس فريق عمل العالقات الحكومية والبرلمانية  ) شركة ناقالت النفط الكويتية (
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رائد الصفي
للتفاصيل جمال 

شعار الشركة
تتوج مشوار رائد الصفي اإلبداعي بتصميمه لشعار رشكة ناقالت النفط الكويتية و 

التي يقول أنها املشاركة والعمل األقرب عىل قلبي و أكرث ما يفخر به.

السابقة  أعامله  حصدتها  التي  اإليجابية  األصداء  من  رائد  اكتسبها  التي  فالثقة 

جعلته ينافس رشكات التصميم وال يرتدد باملشاركة منذ اللحظة األوىل التي رأى بها 

اإلعالن الصادر من الرشكة برغبتها بتغيري الشعار.

التابعة  البحرية  الوكالة  يف   1992 عام  النفطي  بالقطاع  عمله  الصفي  رائد  ابتدأ 

لرشكة ناقالت النفط الكويتية يف العمليات البحرية، وقد تدرج باملناصب الوظيفية 

يف القطاع حتى منصبه الحايل كرئيس فريق عمل العالقات الحكومية والربملانية. 

للصفي مام دفعه إلكامل  التفاصيل متثل شغًفا  أن  إال  أحياناً  التقني  ورغم عمله 

تعليمه الجامعي أثناء عمله، حيث أنه حائز عىل شهادة البكالوريوس بالتصميم 

الداخيل بتقدير امتياز مع مرتبة رشف من جامعة الكويت. 

وعن بداية عالقته بالتصميم، أخربنا رائد أنه ومنذ صغره كان مييل إىل كل الفنون 

مجاله  الختيار  به  أدى  الذي  األمر  العريب،  الخط  و  الرسم  وتحديداً   الجميلة 

الدرايس رغبًة منه يف صقل املواهب التي ميتلكها و يتعلم أساسياتها من منظور 

علمي وأكادميي. ويتذكر رائد تلك األيام بكل حنني، حيث كانوا يزاولون الجامل 

ويتعاملون مع األدوات بشكل يدوي.  مام جعلت منه شخص دقيق ينتبه ألبسط 

التفاصيل. وقد شاع خرب موهبته بني أهله و أصدقائه فام كان منهم إال أن يستغلوا 

تلك املوهبة وطلب تصاميم خاصة مبشاريعهم، والتي كان يؤديها رائد بكل رحابة 

وتطوير  الخربة  عىل  للحصول  فرصة  كونها  جانب  إىل  باملساعدة  منه  رغبًة  صدر 

عمله، خاصة أنه كان يرسم تلك الشعارات يدوياً إىل أن تطور الستخدام األجهزة 

الحديثة ليصل بالتصميم حد االتقان. 

الدراسة والعمل
ابتدأت قصة تطبيق دراسته يف عمله عندما طلب نائب العضو املنتدب استشارته 

مكتب  مع  بالتعاون  وذلك  الجديد  البحرية  الوكالة  لفرع  الداخيل  التصميم  يف 

األمر  الجميع،  استحسان  املبدئية  ورسامته  مالحظاته  والقت  هنديس،  استشاري 

الذي كان فاتحة خري عليه ورواج سمعة حسه اإلبداعي.

أما حكايته مع الشعارات الرسمية ابتدأت مع فرتة اليوبيل الذهبي الخاص بالرشكة، 

البحرين  مملكة  يف  وطباعتها  اإلعالمية  الحملة  تصاميم  عىل  رائد  أرشف  حيث 

بعنارصها املتكاملة بنفسه من دون االستعانة بجهة خارجية.

استمر رائد يف املشاركة بأعامله اإلبداعية، حيث حصل تصميمه لطوابع الصندوق 

الكويت للتنمية عىل املركز الثاين متفوقًا عىل 65  مشارك من الفنانني التشكيلني،  

كام صمم شعار اليوبيل الذهبي ملنظمة األوبك و التي حصد عىل املركز الخامس 

من بني آالف املشاركات.

أن تتميز بالحس الفني لهو باألمر الرائع، لكن أن تسّخر هذا الحس يف خدمة 

الغري لهو باألمر املميز. رائد الصفي من األشخاص التي تجد متعتها املحضة يف 

صنع الجامل، و ُيبحر يف بحور الفن عله يصل إىل مرفأ يستطيع فيه أن يعكس 

جامل العامل يف فنه.

مبادرون



34

يرى رائد أن الشعار هو كإرٍث له و استمرار لوجوده يف الرشكة و القطاع النفطي 

حتى بعد أن تنقيض األعوام ويتقاعد. و يتحدث ببهجة عن األثر الذي ولّده فوز 

شعاره " أبنايئ يفتخرون و يفرحون حني يشاهدوا تصاميمي منترشة يف الكويت، 

كام أصبحت أحصل عىل اتصاالت كثرية من أصدقاء و زمالء سابقني ما إن يشاهدون 

الشعار عند مرورهم بجانب الرشكة ليسألوا عن حايل و يقولوا يل ) مررنا بجانب 

الرشكة فتذكرناك("

مصادر تشجيع و إلهام
لرائد الصفي زمالء يدفعون به لالستمرار و العطاء يجعله يتغلب عىل أي إحباطات 

قد تواجهه مام خلق لديه إحساس بالتحدي و إثبات لآلخرين أن تلك التصاميم أكرث 

من مجرد ألوان، بل هو روح و صورة تختزل رسالة وهدف أي مؤسسة.

أما عن مصادر اإللهام، فيشدد رائد عىل أهمية املطالعة و مواكبة كل جديد يف هذا 

املجال الحيوي املستمر يف التطور هو رس القدرة عىل االستمرار، كام أنه من الناحية 

الشخصية يرى بالطبيعة أبرز مصادر إلهامه.


