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كانت الخطوط األولى لهذا العدد مرسومة على نهج قيمنا، فمع انطالقة قيمنا 
خالل  من  القيم  هذه  مّثلنا  التابعة،  وشركاتها  للمؤسسة  الجديدة  السبعة 
لقاءاتنا مع موظفينا. خصصنا في عددنا الرابع باب يعكس جزء من قيمنا لُنثبت 
كونها  أهميتها  عن  نغفل  ال  ولكي  القطاع  في  عملنا  أساس  هي  القيم  هذه  أن 

لمهنيتنا. األول  المرتكز 

تلك هي قيمنا، ولهذا نحُن "ذهبه"
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عبداهلل العجميقيادا

هو من الشخصيات النادرة التي تلتقي بها فترتك يف نفسك إنطباعاً ميزج بني هيبة 

القائد و رِفق الوالد، تلمع يف عينيه شعلة إرصار متقدة تطمح فتحقق، تخطط 

منها  تستسقي  حكاية رسدها جميل  هو  العجمي  فهاد  عبدالله  السيد  فتؤدي. 

املتعة  و دروس حياتية مهمة يف مياديٍن شتى.

مسيرة علمية مهنية
عمل  ثم   1988 عام  الكهربائية  الهندسة  شهادة  عىل  العجمي  عبدالله  حصل 

إىل  وتدرج   .1989 سنة  الكويتية  الوطنية  البرتول  رشكة  يف  مبتدئ  مهندس 

يقول  البيئي.  الوقود  دائرة مرشوع  يف  البيئي  الوقود  مدير مرشوع  أصبح  أن 

العجمي: يف طريق تحقيق األحالم، يبني اإلنسان ذاته، فريتقي سلّم النجاح.

كيف صنع شخصيته
الحياة،  يف  مثمراً  إنساناً  يكون  بأن  يطمح  شخص  أي  القراءة،  "القراءة 

يقرأ". أن  البد 

عاشقاً  كان  ألنه  الحروف،  مع  العجمي  رحلة  بدأت  ابتدايئ  الثاين  مرحلة  منذ 

البداية  فكانت  يومياً،  الجرائد  أخبارها يف  يتابع  بأن  القدم، وكان شغوفاً  لكرة 

ملامرسة القراءة كام يقول. وذلك ساهم بتقوية لغته العربية يف املدرسة حيث 

أن  منه  فطلب  العربية،  اللغة  بتمكن يف حصة  للقراءة  إيجاده  معلمه  الحظ 

يقدم الربنامج اإلذاعي يف املدرسة. كانت البدايات صعبة بالنسبة له إىل أن متكن 

من التحدث أمام جموع الطلبة واملعلمني،  "ومن هنا رزقت ملكة التحدث". 

استمرت املطالعة معه منذ ذلك الحني، فبدأ مبتابعة ملحق مجلة العريب )العريب 

الصغري ( والذي ساهم يف توسعة معرفته ومداركه. ويضيف العجمي: ما أحاول 

فعله يف حيايت األبوية هو أن أكون األب الذي يغرس يف أبنائه حب القراءة.

حلم منذ الصغر
حقيقية،  وبصمة  كبري  عطاء  فيه  فريى  العجمي،  عبدالله  يبهر  املعلم  كان 

له، فكان حلمه أن يصبح مثله، لكن  الطلبة  وقيادة فعالة، ويعجبه استامع 

مجرى  إىل  ميوله  أخذه  حتى  الثانوية  املرحلة  إىل  الحياة  به  وصلت  إن  ما 

طابع  أن  وجدت  عندما  مهندساً،  نفيس  أرى  أصبحت  العجمي:  يقول  آخر. 

وأنا بطبيعتي أحب الوظيفة املعطاءة، فرست بكفاح  الحياة يحتاج مهندساً 

. يف هذا الطريق دراسًة وتطبيقاً 

هواياته 
هوايات عبدالله العجمي متعددة، فهو هاو للسباحة، رياضة امليش، والقراءة. 

يف  نجاحه  ليحقق  اإلنسان  تغذي  والنشاطات  الهوايات  هذه  مامرسة  ويعترب 

كامل حياته مبا فيها عمله.

القيادي .. اإلنسان
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عبداهلل العجمي أثناء 
الغزو العراقي 

يحدثنا العجمي عن أكرث حدث مؤثر يف حياته، فيقول: الغزو العراقي الغاشم.. 

كان كارثة ! 

"كنا نرى األحداث السيئة التي تحصل يف البلدان األخرى، و كان أمر بعيد جداً 

واألمان،  السلم  من  عقود  الكويت. عشنا  يف  يحدث  بأن  به  التفكري  مجرد  عن 

فقد كانت صدمة كبرية، حني عدت من شهر العسل يف تاريخ 1 أغسطس 1990، 

أي قبل الذكرى األليمة بسويعات، فكان أسوء حدث عارصته وعشته يف حيايت.

كان العجمي كأي مواطن كويتي يغار عىل وطنه، حاول أن يسهم بتحرير بلده 

من أيدي املعتدين، فأخذ والدته وأهله إىل الرياض، ومن هناك التحق عن طريق 

السفارة الكويتية مع املتطوعني، واشرتك مع الجيش األمرييك ليوظفوه يف الرشطة 

العسكرية  حيث كلف مبسؤولية استجواب األرسى العراقيني ورصد بياناتهم و 

معاملتهم وفق اتفاقية جنيف الخاصة مبعاملة أرسى الحرب وقد شهد املعاملة 

الجيدة التي كان يتلقاها األرسى. 

أفضل و أسوأ قرار
الوطنية  البرتول  رشكة  يف  بالعمل  التحاقي  هو  به  وأعتز  اتخذته  قرار  "أجمل 

الكويتية والذي حدد مالمح مسار حيايت التي أميض وفقاً له إىل اآلن." 

أما عن أسوأ قرار اتخذه يف حياته، يقول العجمي أن كفالته لشخص خذله رغم 

أنه كان زميله لفرتة طويلة هو أسوأ قرار. كان الرجل يف حاجة ماسة، فأعطاه 

الحادثة  عن  العجمي  يخربنا  البالد.  خارج  هرب  ثم  سيارة،  لرشاء  وكفله  الثقة 

فيقول "تعلمت من هذا املوقف أن الثقة عملة صعبة وغالية، و البد من وزن 

األشخاص مبيزان دقيق جداً قبل إعطاء الثقة، ومن اآلخر.. ال تكفلون أحد".

المثل األعلى 
يعد العجمي رسولنا الكريم صىل الله عليه وسلم مثله األعىل، إال أنه من الصعب 

تعرفه عىل  أن  القراءة  استطاعت  أخرى  ناحية  يقول. ومن  بلوغنا مستواه كام 

للتاريخ  قراءيت  من  العجمي:  يقول  كثرياً.  به  أثرت  وناجحة  عظيمة  شخصيات 

اإلسالمي، و قراءيت لسرية الخلفاء الراشدين، رأيت أن رحلة حياة كل شخص فيهم 

هي بأكملها سرية عطرة يستلهم اإلنسان منها خطاه.

أما عىل املستوى العائيل، يعترب العجمي والده هو ملهمه األول، فعىل الرغم من 

أن والده ال يقرأ وال يكتب، إال أنه كان يهتم جداً بتعليم أبنائه ويشجعهم ويحث 

عىل تعليم الفتيات، حيث أنه مل يتأثر بالعادات والتقاليد يف ذلك الوقت. 

أكبر التحديات 
النجاح يف مرشوع صعب وشاق  اليوم هو  يرى العجمي أن التحدي الرئييس 

دراية  تتطلب  التحدي  هذا  ومواجهة  الخارجية  الجهات  من  الدعم  ويحتاج 

الثقة  بناء  إىل  باإلضافة  املناسبة،  واألوقات  الجهات  هذه  بأوضاع  ومعرفة 

بينهم. فيام 

الحياة والعمل
 العجمي متزوج من معلمة رياضيات، ُرزق بـ 8 أبناء، 5 بنات و 3 أوالد، وهو 

يحرص دامئاً عىل اجتامع يومي مع زوجته وأبنائه، فيقول: نضع هواتفنا جانبا 

ونتبادل أطراف الحديث واألحداث اليومية،  وأحياناً نقرأ أحاديث نبوية وآيات 

الديني يف هذه الجلسة. وال يغفل العجمي عن الجانب  الوازع  قرآنية فنغرس 

الرتفيهي، فهو يأخذ بناته بني الحني واآلخر إىل حديقة الشعب أو املركز العلمي، 

إضافة إىل زيارته اليومية لوالدته. 

مواصفات القيادي الناجح
تقديم  والقدرة عىل  الثقة  الخلق،  العمل، حسن  مبهام  اإلملام  الراقية،  السامت 

عبدالله  منظور  من  ناجح  قيادي  القيادي  من  تجعل  ما  والتواضع هي  النصح 

القيادي نفسه بأصحاب  العجمي. ويضيف يف هذا األمر قائالً: ال بد أن يحيط 

الخربة ليك يستشريهم لتقويم خطأه، كذلك ال بد من الفصل بني العمل والحياة 

بعد ساعات العمل، فيجب أن يعيش حياته خارج نطاق العمل وأن ال يستهلك 

نفسه يف العمل ليالً نهاراً. 

وعن كيفية تعامله مع املوظفني، يقول العجمي " قد يتضايق مني البعض إن 

مل يحصل عىل ترقية ما، فإنني يف هذه الحالة أكون رصيحاً معهم وأوضح لهم 

بأن القرار ليس فردي إمنا قرار اختيار اللجان واملقابالت، فالبعض يتقبل والبعض 

أنا أشعر بأن 97% ممن أعمل معهم راضني عني  اآلخر ال يتقبل، ولكن عموماً 

وأنا راض عنهم.

نصيحة
ممتلئة  الحياة  "ألن  فيقول  الشباب،  العجمي  ينصح  اللقاء  نهاية  يف 

وسلم:  عليه  الله  صل  الرسول  حديث  هي  الذهبية  فنصيحتي  بالتحديات، 

واستشارة  عميق  بتفكري  املستقبيل  مسارك  حدد  تخف،  ال  توكل.  و  اعقلها 

الثقة، وانطلق بطموحك وعملك، وإذا كنت طالباً، أعط دراستك حقها  أهل 

وابذل كل ما يف وسعك". 
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عبد الناصر الفليج
اتباع الشفافية والمصداقية في 

العمل يعزز الثقة بين فريق العمل

الكويت مليئة بالنامذج املرشفة املحبة للوطن والتي تعمل بجد 

النفظي  القطاع  ويف  بالوطن،  النهوض  أجل  من  واتقان  واجتهاد 

هناك العديد والعديد من هذه النامذج التي نحرص دامئاً عىل 

تجاربهم،  من  ويستفيد  بهم  اآلخرين  ليعلم  عليها  الضوء  إلقاء 

ومن بني تلك النامذج شخصية تعمل بإبداع وكفاءة ومهارة عالية 

قائاًل:  ذهبه  مجلة  مع  حديثه   بدأ  الذي  الفليج  نارص  املهندس 

والجد  العمل  وعلينا  مستحيل  هناك  ليس  أنه  األبناء  "ليعلم 

لتحقيق أهدافنا، فالحياة ليست بالسهلة". تلك الكلامت النابعة 

من صدق املشاعر واإلخالص يف النصيحة. 

 وعن مسريته املهنية يف القطاع النفطي وحياته. كان اللقاء كتايل:

• بعد 	 المهنية  مسيرتك  عن  حدثنا 

تخرجك ؟
من  واملاجستري  البرتول  هندسة  بكالوريوس  عىل  حصويل  بعد 

يف  للعمل  الحبيب  وطني  إىل  عدت  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

رشكة نفط الكويت§ كمهندس برتول لعدة سنوات ثم انتقلت بعد 

ذلك إىل مؤسسة البرتول الكويتية وقد عملت  فيها لثالث سنوات، 

البرتولية  لالستكشافات  الكويتية  الرشكة  إىل  انتقلت  ثم  ومن 

اآلن،   حتى   2001 عام  منذ  بها  اعمل  والتي  )كوفبك(،  الخارجية 

وقد تدرجت فيها بالعديد من املناصب إىل أن وصلت إىل منصب 

.business Development  نائب الرئيس لتطوير املشاريع

• ما هي التحديات التي واجهتك 	

المهنية؟ مسيرتك  خالل 
ال يخلو أي عمل من الصعوبات والتحديات ولكن املهم هو كيفية 

واجهتني  التي  التحديات  عن  أما  الصعوبات،  هذه  عىل  التغلب 

خالل مسرييت املهنية أتذكر أكرب التحديات كان إصالح اآلبار املعطلة 

التي نجمت عن تفجريات اآلبار إبان الغزو العراقي الغاشم لوطننا 

الغايل، وكنت حينها يف بداية عميل برشكة نفط الكويت، وكانت 

حيث  باملخاطر،  ومحفوفة  مضطربة  العمل  وبيئة  األجواء صعبة 

التفجريات.  وانقاض  والقنابل  األلغام  وسط  العمل  وفرق  عملت 

وعىل الرغم من صعوبة هذه املرحلة إال أنها كانت ممتعة. 

لطبيعة  فنظراً  كوفبك،  يف رشكة  عميل  أثناء  كان  اآلخر  والتحدي 

عمل الرشكة، والتي تعمل مع رشكات عاملية حيث املنافسة عىل 

والتزامات  قيود  وجود  إىل  باإلضافة  العاملية،  االسوق  يف  أشدها 

دولية تختلف عن الرشكات األخرى كان البد من تبني ديناميكية 

عمل مختلفة تتميز بالرسعة. 
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• برأيك ما هي مواصفات القيادي الناجح؟	
ينعزل  الواحد، وال  العمل  فريق  نظرية  ويطبق  يؤمن  الناجح هو من  القيادي 

بالعمل عن زمالئه سواء كانوا يف نفس املستوى الوظيفي أو أقل، مع اتباع نهج 

عىل  عالوة  الفريق،  أفراد  بني  الثقة  يعزز  مام  العمل  يف  واملصداقية  الشفافية 

تحديد املسؤوليات واألولويات لفريق العمل منذ البداية، األمر الذي يساعد عىل 

االبداع وبروز الكفاءات. 

• إنتهاء ساعات العمل، كيف تقضي 	 بعد 

العمل؟ لتخفيف ضغط  يومك 
الحمد لله، اعترب نفيس من األشخاص الذين لديهم القدرة عىل الفصل بني العمل 

والحياة الخاصة، فبمجرد خروجي من مكتبي الساعة 3 مساًء، تبدأ حيايت وحياة 

العائلة مع تخصيص وقت للرياضة والزيارات العائلية ولقاء األصدقاء. 

• إتخذتهما 	 قرار  وأسوء  قرار  أفضل  ما 

حياتك؟ في 
الخارجية  البرتولية  لالستكشافات  الكويتية  الرشكة  إىل  قدومي  كان  قرار  أفضل 

)كوفبك( يف مجال أحبه، حيث هناك فرصة لالطالع عىل الخربات املختلفة نتيجة 

التعامل مع الرشكات االجنبية العمالقة.

أما فيام يخص أسوء قرار اتخذته عندما كنت يف رشكة نفط الكويت، حيث كنت 

أعمل بشكل متواصل حتى يف االجازات، ومل ادرك رسعة مرور الوقت، األمر الذي 

اثر عىل حيايت الخاصة، إذ مل أمتكن من االستمتاع مبراحل طفولة ابني الثاين إال 

بعد مرور سنة من عمره. عقب هذه املرحلة وضعت حداً فاصالً للتوفيق بني 

العمل والحياة األرسية.

• ماذا أضاف لك التعامل مع الشركات األجنبية 	

من الناحية العملية؟
اكتسبت عدة مميزات منها تغيري منط التفكري وطريقة اتخاذ القرارات وكيفية 

ميكن  ال  الخربات  هذه  املشاريع.  ودراسة  املفاوضات  وإجراء  فريق  مع  العمل 

اكتسابها إال من خالل العمل مع رشكة كوفبك. 

• ما هو الحدث األكثر تأثيرًا في حياتك؟	
الغزو العراقي للكويت والتحرير، حيث تعلمت منه الكثري من التحديات وأن 

هناك أشياء موجودة قد نخرسها يف لحظة، وأن ال نجعل األمور الصغرية تؤثر 

علينا وتؤخرنا عن تحقيق أهدافنا.

• تأثيرًا في حياتك؟	 ما الشخصية األكثر 
مستوى  فعىل  والعميل،  الشخيص  املستوى  عىل  أشخاص  عدة  حيايت  يف  أثر 

حياتهم  عن  الحديث  دائم  كان  الذي  عليه،  الله  رحمة  الوالد  كان  الشخيص، 

الصعبة قبل اكتشاف النفط يف الكويت.

أما عىل مستوى العمل، هناك الكثري ممن أسسوا الرشكات، وهم ال ميلكون املال، 

ونجحوا بفضل استخدام عقولهم ومثابرتهم مثل ستيف جوبز وبيل جيتس. 

• الشباب؟	 تنصح  بما 
أنصح الشباب بالتأين والتمهل، لألسف الشباب اآلن أصبحوا عىل عجلة من أمرهم  

فيجب عليهم العمل واالجتهاد لتحقيق ما يصبوا إليه. إضافة إىل رضورة االطالع 

والقراءة، فأنا حريص عىل دفع ابنايئ للقراءة، فمن خاللها  تتسع االفاق واملدارك، 

اهدافنا،  لتحقيق  والجد  العمل  وعلينا  مستحيل  هناك  ليس  أنه  االبناء  ليعلم 

فالحياة ليست بالسهلة.  
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من قيمنا
في هذا الباب شخصيات تعكس جزء من قيمنا التي تتمثل في التميز، 

التحفيز، والتفكير المؤسسي. 

- هند العيسى                            خبير  أول - الموارد البشرية والتدريب  

- فريق الزور                                 فريق عمل مشروع مصفاة الزور     

- عبد الرحمن الفيلكاوي         رجل إطفاء

- محمد القالف                           رجل إطفاء

 

) شركة البترول الكويتية العالمية (

) لشركة البترول الوطنية الكويتية (

) شركة نفط الكويت (

) شركة نفط الكويت (
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االستجابة للمتغيرات، تقبل التغيير واالبتكار

التعامل بانفتاح وعلى أساس من الثقة واالحترام والعدالة 
والشفافية والصدق، مع االلتزام بأسمى أخالقيات العمل والمهنية 

وتحمل المسئولية.

مستوى عال لألداء ، التميز التشغيلي ، التطور المستمر ، 
تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ، االهتمام بتلبية 

احتياجات العمالء.

بالصحة والسالمة والبيئة واالمن والمجتمع 
- االلتزام بحماية البيئة وتوفير مكان عمل آمن وصحي

- االلتزام بالمسئولية االجتماعية في دولة الكويت والمجتمعات 
االخرى المحتضنة ألنشطة المؤسسة.

اإلهتمام المشترك بقضايا المؤسسة لتحقيق المصلحة 
العامة للمؤسسة ككل وليس جزء منها.

توفير بيئة عمل يسودها الوالء والتعاون وروح الفريق 
الواحد والتميز في االداء.

بناء والمحافظة على شراكات بعيدة المدى ، وذات قيمة 
مضافة لدعم النمو وتعزيز التميز التشغيلي.
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تجربة الغربة أحد امتحانات الحياة الصعبة التي تبني املعدن الحقيقي للشخص 

لتصقله وتخرج مكامن قدراته، ويف فيتنام أثبتت  هند العيىس، خبري أول – 

املوارد البرشية والتدريب أنها ذات معدن أصيل، يحمل وطنه أمانة عىل كتفه 

ومصلحة العمل تسبق مصلحتها الشخصية بأميال. امرأة كويتية تحتم عليك أن 

تسطّر بعد أسمها مجموعة من الصفات مثل " الشجاعة" " املغامرة" " املحبة 

للحياة" إاّل أن صفة " امللتزمة يف عملها تأيت يف مقدمة تلك الصفات دامئاً.

بدايتها مع  القطاع النفطي كانت يف عام 1993 ، تحديداً مع مؤسسة البرتول 

الكويتية، حيث قضت فيها ما يقارب 11 عاماً انتقلت بعدها إىل رشكة البرتول 

سون  نغي  مجمع  يف  العمل  عليها  عرض  خاللها  من  والتي  العاملية،  الكويتية 

أول  كخبري  هانوي  الفيتنامية  العاصمة  يف    "NSRP" والبرتوكيامويات  للتكرير 

للموارد البرشية والتدريب، األمر الذي تعتربه هند نقطة فاصلة يف حياتها املهنية 

التفوق  عىل  وإرصار  القرار  اتخاذ  يف  شجاعة  تطلبت  تحديات  من  تحمله  ملا 

عىل النفس، ويف هذا تقول :" أفتخر بكوين الكويتية األوىل التي عملت يف هذا 

املرشوع ، وأشعر من خالل هذه التجربة بقدريت عىل تحقيق أهدايف العملية" 

راجية أن تكون نقطة انطالق لنساء و فتيات الكويت للعمل هناك.

مبا أن هذا املرشوع هو رشكة جديدة بدأت عملياتها من الصفر، فقد شاركت 

لنظام  التحتية  والبنية  البرشية،  املوارد  وإجراءات  سياسات  وضع  يف  العيىس 

خرباتها  من  االستفادة  خالل  من  وذلك  البرشية،  باملوارد  الخاص  املعلومات 

أفضل  تطبيق  عىل  الرشكة  ملساعدة  البرشية  املوارد  إدارة  مجال  يف  الواسعة 

وأحدث املامرسات من أجل ضامن عمل ناجح ومستمر، ولتصبح إحدى الرشكات 

الرائدة يف فيتنام. 

يف  جديدة  حياة  يف  "البدء  العيىس:  تخربنا  واجتها،  التي  التحديات  أنواع  وعن 

هانوي، والبحث عن مكان لالستقرار، وكذلك االعتياد عىل البيئة الجديدة وبدء 

الرشكات  مع  التعامل  إىل  باإلضافة  هذا  صعبة،  أموًرا  كانت  جديدة  صداقات 

اليابانية والفيتنامية يف املرشوع، وكان حاجز اللغة أصعب تحدي بالنسبة يل"، 

لكن ما ساعدها عىل تخطي تلك التحديات هو حبها لتجربة كل جديد وشغفها 

الدائم يف  انشغالها  باإلضافة إىل  املختلفة،  ثقافات جديدة ومطابخها  باكتشاف 

عملها الذي سّهل عليها  التكيّف مع وضعها الجديد.

ومن جميع الذكريات التي ولدتها التجربة، ال تزال أيامها األوىل هي املطبوعة 

يف مخيلتها حيث مشهد األلوان الزاخرة يف هانوي وهواءها املنعش، والدراجات 

النارية الكبرية التي عاقت تحركاتها يف الشوارع وسببت لها بعض التوتر إىل أن 

أصبحت "خبرية" عىل حد ما تصف نفسها.

تحتفي هند العيىس بهذه التجربة عىل الصعيد املهني وعىل الصعيد الشخيص، 

ثقافة جديدة  ذات أخالقيات عمل عالية  التعايش مع  أبواب  لها  فقد فتحت 

الكويتية من  البيئة  بينها وبني  التشابه  تصقل من يعايشها، و أن تالمس أوجه 

الذي  الصحي  النظام  تطبيق  تستفيد من  أن  و  األرسية،  الروابط  محافظة عىل 

يجمع بني الحركة  واألكل الغذايئ النظيف الذي ميتاز به الفيتناميون.

وعىل الرغم من أنها تفتقد الكويت وعائلتها بشكل كبري، إال أن هند تؤكد أن 

فرصة عملها يف  مجمع نغي سون  "علمتني كيف أعتمد عىل نفيس كلياً، وكيف 

أمثل بلدي بأفضل طريقة ممكنة".

هند العيسى
ال حدود للشجاعة واإللتزام مع 
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َمن وراء مصفاة الزور؟
ال تهدأ أبداً األخبار عن مرشوع مصفاة الزور بشكل يومي بأبعاده االقتصادية والسياسية، 

القامئني  العمل  فريق  إىل جهود  التطرق  الكبري، دون  املرشوع  ومدى ضخامة حجم هذا 

عليه. وألن ذهبه تتناول الجوانب األخرى من حياة العاملني يف القطاع النفطي حاورت 

فريق العمل حول ما مييزهم ودوافعهم إلنجاح هذا املرشوع الضخم.  

منا
ن قي

م
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تستطيع املصفاة تكرير أنواع مختلفة من النفط الخام الكويتي، وذلك حسب 

تصميمها، عالوة عىل كونها داعم رئييس ملحطات توليد الطاقة لتزويدها بزيت 

الوقود ذو املحتوى الكربيتي املنخفض مبا يعادل 225 ألف برميل يومياً. 

كام أن مرشوع مصفاة الزور سيكون صديق للبيئة ومنفذاً اقتصادياً اسرتاتيجياً 

املصفاة  املصفاة، كام ستقوم  تكريره يف  الثقيل من خالل  الكويتي  للنفط  أكرب 

بإنتاج منتجات عالية الجودة للتصدير.

• ما الذي يدفعكم للعمل؟	
رغبتنا يف تقديم مستوى عايل من األداء والتميز والتطور املستمر لخدمة دولتنا 

الكويتية، هي  الوطنية  البرتول  الكامل واملطلق لرشكة  الكويت والوالء  الحبيبة 

دافعنا للعمل. 

• ما الذي يميز فريق عمل مصفاة الزور؟	
التعاون وروح الفريق الواحد والتميز باألداء والرغبة يف املحافظة عىل الفريق 

عىل املدى البعيد لدعم وتعزيز التميز التشغييل.

ويرتكز ذلك كله عىل أساس التعامل بانفتاح والثقة واالحرتام والشفافية وااللتزام 

بأخالقيات العمل واملهنية والتحفيز املستمر التي حرصت عليه إدارة املرشوع 

لجميع العاملني فيه.

• ما هي التحديات التي واجهتكم كفريق 	
واحد؟ وكيف تغلبتم عليها؟

عديدة،  تحديات  فيه  توجد  الزور  مصفاة  بحجم مرشوع  بأن مرشوع  شك  ال 

وقد مر بفرتات عصيبة وخصوصاً يف مرحلة طرح املناقصات الكبرية والرئيسية 

منها  وما صاحبه من تجاذبات سياسية واقتصادية مرت عىل البالد مام كاد أن 

القطاع  يف  الحكيمة  القيادات  بفضل  أنه  إال  اإللغاء،  هاوية  املرشوع يف  يجعل 

له،  حاجتها  ومدى  للدولة  أهميته  إظهار  عىل  املرشوع  فريق  وإرصار  النفطي 

تلقى املرشوع كل الدعم و أصبح أهم وأكرب مرشوع يف خطة التنمية يف الكويت، 

وعىل صعيد التنفيذ، فإن من أهم  التحديات  هو استصالح أرض املرشوع و التي 

تبلغ مساحته الشاسعة  16 كيلو مرت مربع والتي تتصف بأرض سبخة وضعيفة، 

وكان من املهم أن  تكون  هذه األرض جاهزة لتنفيذ املرشوع، ولله الحمد واملنه 

تم التغلب عىل هذا التحدي بوضع خطة فريدة من نوعها وألول مرة يف تاريخ 

ومقاول  الفريق  أعضاء  بني  والتكامل  وبالتكاتف  االستصالح،  لطريقة  الكويت 

اإلنجاز  نسبة  وتجاوز  الصحيح  الطريق  عىل  العمل   وضع  من  متكنا  املرشوع 

موعد  قبل  إصالحها  املراد  املناطق  كافة  استصالح  من  اإلنتهاء  متوقعني   ،%60

انتهاء العقد.

• إلى جانب العمل على مصفاة الزور، هل 	
تجمعكم عالقة خارج محيط العمل؟

طبيعة  بحكم  العمل  إطار  خارج  االجتامعية  العالقات  بعض  توجد  بالطبع 

املجتمع الكويتي، الذي جبل عليها منذ القدم أهل الكويت من محبة ومودة 

فيام بينهم.

• هل باإلمكان  حصر أعضاء فريق عمل 	
مشروع مصفاة الزور؟

أعضاء الفريق هم مجموعة كبرية يصعب ذكرهم جميعا ولكن بإيجاز منهم:

خالد أنور العويض – مدير مشاريع الزور

مروان محمد مدوه – رئيس فريق هندسة املرشوع

محامس املطريي – رئيس فريق املالية والخدمات

عيل الهاشمي – رئيس فريق تنسيق املشاريع املجموعة الثانية

أحمد املاجد – رئيس فريق التصنيع

مروان النصف – رئيس فريق مراقبة املرشوع

نواف األحمد – رئيس فريق تنسيق املشاريع املجوعة الثالثة

فهد السنان – منسق مشاريع الزور

• نود منكم التعريف بمشروع مصفاة الزور 	
بصورة مختصرة؟

يعترب مرشوع مصفاة الزور أحد أهم مشاريع خطة التنمية لدولة الكويت وأحد 

الركائز للخطة االسرتاتيجية ملؤسسة البرتول الكويتية 2030، والذي تنفذه رشكة 

البرتول الوطنية الكويتية.

 ويعد املرشوع أكرب مصفاة تكرير نفط يف العامل بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف 

برميل يومياً، تبنى من مرحلة واحدة.

خالد العوضي
مدير مشروع المصفاة الجديدة

• ما الذي اختلف في عملكم مع فرق عمل 	
مشاريع أخرى ومشروع مصفاة الزور؟

روح الفريق الواحد والبيئة الصحية املشجعة للعمل ناهيك عن حجم املرشوع 

عىل  الضخم  اإلنجاز  هذا  من  جزًء  يكون  بأن  شخص  كل  يتمنى  الذي  الكبري، 

املستوى املحيل أو اإلقليمي.

• برأيكم، إلى أي مدى يعتمد نجاح المشروع 	
على تعاون الفريق القائم عليه؟ 

يحتاج أي مرشوع إىل تعاون أعضاء الفريق كافة مع بعضهم البعض للوصول إىل 

الهدف املنشود وإنجاز املرشوع حسب الجدول الزمني املقرر وبجودة عالية.

• هل تودون إضافة كلمة أخيرة؟	
املرشوع  دعموا  الذين  القياديني  جميع  نشكر  أن  إال  يسعنا  ال  النهاية،  يف 

مجلس  رئيس  الوزير  معايل  من  بدأً  الكويتية  البرتول  مؤسسة  يف  سواء 

نزار  السيد  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونائب  املؤسسة  إدارة 

البرتول  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  املطريي  غازي  محمد  والسيد  العدساين 

القياديني،  اإلدارات وجميع  العويض و أعضاء مجالس  الوطنية والسيد حاتم 

الضوء  بتسليط  لنا  الفرصة  إلتاحة  ذهبه  مجلة  عىل  والقامئني  نشكركم  وكام 

والسداد. التوفيق  للجميع  متمنني  الزور،  عىل مرشوع مصفاة 

رؤساء فرق عمل مشروع مصفاة الزور
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قىض عبدالرحمن الفيلكاوي 13 عام يف هذا املجال، و10 سنوات ملحمد القالف، 

حيث كانت املهام الشاقة واملغامرات واملحافظة عىل الصحة البدنية اهتامماتهم 

منذ الصغر، فوجدا أن اإلطفاء هو املكان املناسب لهام كمهنة وشغف حياة يف 

الوقت ذاته. 

بدى الرتكيز عىل هدف واحد أمراً مهم جداً يف حياة هذان الشابان اللذان ال ميالن 

التدريبات املتواصلة والتامرين الشاقة ليكسبا قوة تؤهلهام للحصول عىل مراكز 

مهمة يف البطوالت واملسابقات الدولية الخاصة باإلطفاء. 

كانت البطولة الثانية التي يشارك فيها أبطال رشكة نفط الكويت، ففي البطولة 

األوىل شاركا يف الكويت يف يوم رجل اإلطفاء العاملي حيث حصال عىل املركز األول، 

املركز  ليحصلوا عىل  األمريكية  كانت يف والية فريجينيا  فقد  الثانية  البطولة  أما 

الخامس يف تنافس بني 34 دولة و227 فريق. 

فريق اإلطفاء
أبطال شركة نفط الكويت..

 يتحدون العالم

قصة نجاح
أمريكية  بطولة  يف  باملشاركة  الشابان  بادر  عندما  هذه  النجاح  قصة  بدأت 

املبادرة  كانت  العامل.  حول  اإلطفاء  رجال  من  كبري  عدد  فيها  يشرتك  هامة، 

العالية  الهمم  أصحاب  من  أنهم  إذ  بالعمل،  لها  عالقة  ال  شخيص  لغرض 

إىل  جديداً  رقامً  املسابقة  هذه  تُضيف  أن  فأحبوا  الالمحدود،  والطموح 

حياتهم، ونجاحاً جديداً يدفع بطموحهم إىل األمام. وبعد أن تقدموا بطلب 

صدد  يف  أنهم  حيث  اإلجازة  بسبب  مسؤوليهم  علِم  الغرض،  لهذا  إجازة 

عىل  بطولة  تكون  أن  من  البادرة  هذه  فانتقلت  كبرية.  بطولة  يف  املشاركة 

عاملياً. الكويت ورفع السمها  نفط  متثيالً لرشكة  لتكون  الشخيص،  املستوى 

هذه  تعد  لماذا 
صعبة؟ البطولة 

يقول  للمسابقة"،  األخرية  املراحل  يف  أرجلنا  تقطع  سكاكني  وكأن  "نشعر 

التي  البطولة  امتام مراحل هذه  أبداً  السهل  ليس من  الفيلكاوي.  عبدالرحمن 

املستوى.  عالية  واستعدادات  هائلة  قوة  تتطلب  حيث  عاملياً،  الثانية  تُصنف 

ابتداًء من الزي الذي يجب أن يلتزم به املشارك والذي يصل وزنه تقريباً إىل 10 

كيلو جرام، باإلضافة إىل أنبوبة جهاز التنفس الني تزن 12 كيلو جرام، ويف بداية 

املراحل يقوم رجل اإلطفاء بحمل خرطوم مياه وزنه 20 كيلو جرام ليخوض بهذا 

الوزن الثقيل 7 مراحل ليست هينة أبداً.

أولها الصعود مسافة خمسة طوابق، ويُنزل الخرطوم إىل األسفل ليعيد سحبة 

مرة أخرة إىل األعىل مع وزن إضايف 20 كيلو جرام. ينتقل املشارك إىل املرحلة 

التالية حيث يقوم بطرق وزن 20 كيلو جرام مبطرقة تزن 15 كيلو جرام ملسافة 

مرت ونصف. ومن ثم ينتقل إىل الركض الرسيع بطريقة متعرجة مسافة 30 مرت. 

وبعد ذلك يقوم املشارك بسحب خرطوم مضغوط ضغط كامل باملياه عىل الكتف 

مسافة 30 مرت.

تدريب متواصل
مل يكن النجاح سهالً أبداً، ومل يأيت بني عشية وضحاها، فقد تحتاج مثل هذه األرقام 

القياسية إىل تدريب شاق ميتد ألعوام، باإلضافة إىل االلتزام التام بنظام غذايئ متقن 

وحياة صحية متزنة. "ال نجعل للراحة مكان يف حياتنا، فالتدريبات متواصلة وال 

نتوقف عن التمرينات أبداً". 

الدعم 
وكان جزءاً هاماً من هذا النجاح الدعم الذي تلقياه األبطال، حيث أنهم حصال 

هاشم  هاشم  الكويت  نفط  لرشكة  التنفيذي  الرئيس  من  التام  التشجيع  عىل 

وجميع املسؤولني. ورسعان ما تم عمل الرتتيبات الالزمة لتكون رحلتهم مهمة 

الرشكة.  باسم  رسمية 

"أحاول أن أدعم الشباب بكل ما أستطيع من جهد ملا تفتضيه مصلحتهم ومصلحة 

عمل الرشكة، فال بد أن نحتضن مثل هذه الطاقات، فمن الجميل أن نرى هذه 

هذه  مثل  يف  للمشاركة  الخاص  وقتهم  من  يأخذوا  أن  أرادو  شباب  من  البادرة 

يف رشكة  اإلطفاء  عمليات  مدير  البريمي  عيل  بهم".  فخور  وأنا  املرشفة،  البطولة 

نفط الكويت.

ألن املبادر هو من يحظى بالوصول للمراكز األوىل، وألن املثابرة واالجتهاد، أياً 

يأتيان دامئاً مبستقبل مثمر ومميز، استطاع كل من عبدالرحمن  كان نوعيهام 

مركزاً  يحصدوا  أن  الكويت  نفط  رشكة  إطفاء  من  القالف  ومحمد  الفيلكاوي 

املتحدة  بالواليات  تقام  التي  اإلطفاء  لرجال  العاملية  البطولة  يف  متقدما 

األمريكية، فريجينيا.

محمد القالفعبد الرحمن الفيلكاوي

منا
ن قي

م
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تحت المجهر
في هذا الباب نتعرف على المسيرة المهنية والحياتية لمجموعة 

من الموظفين المرموقين في القطاع النفطي.

- ندى العسعوسي         محلل أول تقنية معلومات 

- عبداهلل الكندري          فني أول تكييف وتبريد  

- يوسف السالم               محلل التعويضات 

) مؤسسة البترول الكويتية (

) مؤسسة البترول الكويتية (

) مؤسسة البترول الكويتية (
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يف  مطروح  غري  أنه  حيث  فيه  التخصص  أستطع  مل  الخارج  يف  للدراسة  أهيل 

جامعة الكويت آنذاك، وكان األقرب إليه هو تخصص الهندسة املدنية، وكذلك مل 

أستطع ألتحق به، توجهت لتخصص هندسة الكمبيوتر، ووجدت نفيس يف مجال 

الشبكات رغم النظرة السلبية له أنها غري مناسبة للفتاة ألنها تتطلب البقاء يف 

العمل بعد خروج املوظفني و تأخري يف العودة، إال أنني أحمد الله عىل تخصيص 

وعميل ألنني اآلن أجد فيه نفيس.

عنها  تتحدث  إنجازات  وراؤە  الهادئ  حضورها  املثابرة،  ملعنى  تفسري  هي 
بصخب، ندى العسعويس محلل أول يف دائرة تقنية املعلومات، يقودها  حب 

العمل والوطن فينقلها من إنجاٍز آلخر. 

? IT كيف اكتشفت ندى أنها تحب ال•	
الرسم  ملادة  الثانوية وجدت يف نفيس حب  املرحلة  ففي  كانت محض صدفة، 

الهنديس،  فعرفت أين أريد أن أتخصص الهندسة املعامرية ! ولكن وبسبب رفض 

وقدومك• باكرًا• صباح• كل• استيقاظك• عند• •	
الذي  ما   .. الزحام  من  الرغم  على  العمل  إلى 

؟  العمل  إلى  يدفعك 
العمل  النشاط وحب  املثابرة والعمل فورثت جينات  ترعرعت يف أرسة تحب 

الخاص، أمي ربة منزل  منها، والدي رغم كرب سنه كان والزال يعمل يف عمله 

ولكنها تعشق أن تعمل كل يشء بيديها، وأنا بالرغم من كوين مسؤول أول  ولدي 

ما أحرض باكراً وقبل الوقت  من يساعدين فأنا أحب أعمل عميل بيدي ودامئاً 

أحيانا، وعندما يحتاج عميل يف يوم ما أن أكون متواجدة أكرث من 8 ساعات ال 

أتردد أبداً.

؟ تحبينه•في•وظيفتك• ما• أكثر• ما• •	
أكرث ما أحبه يف وظيفتي هو ما يسمى بال troubleshoot، أنه عندما تكون 

هناك مشكلة وأتتبع أسبابها وحلولها، أحياناً تأخذ هذه العملية من الوقت 15 

دقيقة ويف أحيان أخرى تصل إىل أسبوع، و ما أحبه يف قسمي أن كل األقسام 

تعتمد علينا وإذا وجدت مشكلة يف الشبكة يكون حلها عرب قسمنا ومبساعدتنا . 

؟• الشخصية• حياتك• على• عملك• يؤثر• هل• •	
كثرياً ما يتضايق أهيل عندما يتطلب عميل أحياناً أن أستمر متواجدة فيه إىل 

التاسعة مساءاً، ويف أحيان أخرى أحتاج بأن أعمل يف نهايات األسبوع  أو باألعياد  

أو يف العطل الرسمية  ولكن شخصياً ال يزعجني األمر، وأعوضهم عند جلويس 

معهم مبشاركتهم مواضيع وقصص ممتعة . 

؟ العسعوسي• ندى• إنجازات• أبرز• •	
أجمل ما حدث يل أن كل القطاع النفطي وباألخص يف اإلدارة املالية وإدارات 

وكيف  العسعويس  ندى  تكون  من  تعييني  من  فرتة قصرية  عرفوا يف    IT الـ  

هو أداؤها و تفانيها بالعمل .أما عن املشاريع التي أفتخر بها، فهي كثرية ولله 

الحمد، أولهم تحسني وتطوير شبكة البوابات الخارجية واملبنى يف وقت قيايس.

  Lync الذي قدمناه إلدارة االستثامر وأيضاً برنامجي  Swift و كذلك مرشوع 

مكتبه   يف  وهو  زمالئه  مع  التواصل  للموظف  يتيحان  اللذان   Webex و 

ومشاركة املستندات وإقامة االجتامعات.

	•ما الذي يسبب لك الضغوطات وكيف تتغلبين عليها ؟ 
أكرث ما قد يضعني يف ضغط هو االنتقادات السلبية ومحاولة تثبيط الهمة، ومل 

أتوصل بعد إىل كيفية الفصل بني الحياة الوظيفية والحياة الخاصة، فيصاحبني 

الضغط إىل بيتي .

	•نقاط القوة عند ندى العسعوسي : 
يف  وأحياناً  وأعتذر،  بالخطأ  أعرتف  بأن  نفيس  عزة  تأخذين  فال  باالعتذار،  أبادر 

العمل حتى وإن كان املخطئ هو الطرف اآلخر فإنني أتسامح ليك يستمر العمل 

بطريقة طبيعية.

كذلك أرى من نقاط قويت شخصيتي الهادئة واألناة يف التعامل مع املشكالت، 

باإلضافة إىل حبي للمساعدة.

	•ما الذي يلهم ندى ؟
أخطايئ، أي خطأ يقع فيه االنسان ويستطيع التغلب عليه وال يقف يف نقطة 

معينة بعده تجعل حياته ترتكز عليه وعىل ذكراه، هو إلهام بالنسبة يل. أرى أن 

أخطايئ هي األلوان التي ترسم مالمح مسار جديد متسلحة فيه بحكمة التعلم 

من الخطأ. 

كام أن كلامت التشجيع والثقة التي يضعها فيني أهيل ومسؤوليني هي دافع 

قوي لالستمرار و العطاء.

ندى• تقضي• كيف• العمل،• عن• بعيدًا• •	
وقتها؟ العسعوسي 

أنا إنسانة "بيتوتية"  للغاية، أحب أن أجلس مع أهيل وأتحدث معهم، فأنا أحرص 

عىل الزيارات العائلية حيث أحس بالدفئ بالقرب منهم. إىل جانب ذلك فإين من 

عشاق مشاهدة أفالم الخيال العلمي والفضاء الخارجي.

ما هي الحكمة التي تؤمنين بها؟ •	
“ ال تُرمى إال الشجرة املثمرة”.

الجدد؟  للموظفين  نصيحتك  •	
أحبوا عملكم، ألنه متى ما أحب املوظف عمله أبدع فيه وقدم أفضل ما يستطيع 

أن يفعله، وال تأيت للعمل فقط لهدف الحضور والراتب، بل لتحقق ذاتك  وتخدم 

وطنك الذي أعطانا الكثري. 

كلمة أخيرة •	
آرائك  عىل  صدرك،  رحابة  عىل  شكراً   .. الجوهر  عادل  للسيد  شكراً"   أقول"  

التي كنت تعطيني إياها ودامئاً ما كانت تثمر بعميل، شكراً لتوجيهك الدائم يل 

للطريق الصحيح.
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ندى العسعوسي
مثابرة من العيار الثقيل
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الخالصة يف  التفاؤل وال تفارق محّياە، يجد متعته  ابتسامة تدعو إىل  صاحب 

بداياته  بإتقان يريض ضمريە قبل مسؤوليه،  منذ  بها  املناط  أداء املسؤوليات 

عبدالله  املوظف  اجتهاد  اثنان حول  يختلف  ال   ، عام 2008  املؤسسة يف  مع 

الكندري- فني أول تكييف و تربيد- و حرصه عىل االرتقاء بالعمل من خالل 

األفكار و املقرتحات التي يطرحها. 

عبدالله ورغم الضغط الكبري الذي يتكبده يومياً من خالل العمل مع عدد كبري 

آرائهم  بني  تنسيق  دقيقة   متابعة دورية   األمر من  يتطلب  وما  املقاولني  من 

املختلفة للوصول إىل رأٍي أمثل، باإلضافة إىل ما يحتمه عليه دوره من التنقل بني 

مبنى املؤسسة الرئييس بأدواره املختلفة ومبنى املخازن، إال أن نظرته اإليجابية 

دروس  اآلراء  باختالف  أن  يرى  فهو  الضغط،  هذا  عىل  يتغلب  تجعله  لألمور 

مستفادة و يف التنقل حركة و رياضة مفيدة للجسد.

املحفزة  األمور  "من  الكندري  يقول  الروح،  بهذه  عمله  عىل  اإلقبال  رس  وعن 

الواحد والروح املهنية واألخوية املوجودة بالقسم  الفريق  للذهاب للعمل هو 

وطبيعة عميل التي تقوم عىل أساس راحة املوظفني ومساعدتهم من خالل توفري 

لهم الجو املناسب للعمل"، كام أن عمله يصب يف املجال الذي يفضله، أال وهو 

العمل الفني و الحريف الذي كان سبباً أساسيا يف اختيار تخصصه الدرايس ومن 

ثم وظيفته يف قسم الخدمات ومراقبة العمل.

 ومن السهل جداً أن تستدل عىل حبه لعمله، فهو حقاً يرى يف مؤسسة البرتول 

أدائه،  األمر عىل  ينعكس  ذاته حتى  تطوير  يرغب يف  و  له،  ثاين  بيتاً  الكويتية 

لذا طموحه يكمن يف أن يكمل دراسته يف مجال الهندسة امليكانيكية، كام أنه 

ال يكف عن التجديد يف األفكار، خاصة و بأنه- بحسب وصفه-  ميتاز " بالعقل 

الفني.  أما عن أهم إنجازاته يخربنا عبدالله " أعمل حالياً يف لجنة املباين الخرضاء 

للموظفني  ومريحة  صحية  بيئة  بتوفري  الخدمات  دائرة  خاللها  من  تقوم  التي 

باملؤسسة وهي شهادة عاملية".

محب  شاب  و  البنتيه،  محب  أب  الكندري  عبدالله  الشخيص،  الصعيد  عىل 

الحرف  إىل  باإلضافة  ورماية،  تخييم  من  املختلفة  بأنواعها  الخارجية  لألنشطة 

اليدوية، وهو إنسان مؤمن كل اإلميان مبقولة ابن القيم الجوزية "أن تفعل ما 

ينبغي كام ينبغي يف الوقت الذي ينبغي"،  التي تتفق مع حديث الرسول عليه 

الصالة و السالم " إن الله تعاىل يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه" فهو يراها 

نهج حياة يضمن ملن اتبعها الجودة يف كل أمور الحياة، العميل منها أو الشخيص.

عبداهلل الكندري

العمل الفني حرفة 
متقنة في حياة...
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من هو
 يوسف السالم؟

• ما الذي يدفعك للذهاب للعمل كل صباح؟	
للعمل  للذهاب  كبري  دافع  يعطيني  متميزة  مبؤسسة  أعمل  أنني  شعوري 

أن  الشعور  ذلك  وأحب  قسمي،  ومسئوليات  مهام  أحب  أنني  كام  يوميا، 

وجودي بني زماليئ يف القسم مهم بالنسبة لهم كام هو بالنسبة  يل، فزماليئ 

وكذا مسؤوليني. رائعون،  أناس 

• صف لنا يومك، كيف تقضي يوم عملك 	
الطبيعي؟

يومي  بهام  أبدئ  مهمني  أمرين  زماليئ  التحية عىل  إلقاء  الوقت،  يف  الوصول 

خلقت  فقد  مكتبي  يف  أما  لعميل.  واالنتامء  بالراحة  يشعراين  حيث  العميل، 

املطلوبة مني برتتيب معني  املهام  معيناً حيث أستعرض جميع  لنفيس روتيناً 

الـ  تقارير  بتشغيل  عميل  فأبدأ  عميل.  من  يشء  يفوتني  ال  حتى  يوم  كل 

من  تبقى  ما  أستعرض  ثم  اإللكرتوين،  بريدي  مبعاينة  أقوم  ثم   ،Oracle
بها  املكلف  املواضيع  بإنجاز  بعدها  أقوم  وهكذا.  وجد،  إن  األمس  عمل 

النقاش واالستفسارات مع زماليئ  أيضاً  بدءا باألهم فاملهم. كام يتخلل يومي 

املواضيع. بعض  الفريق حيال  ورئيس 

 

• ما أكثر ما تفضله في عملك؟	
أحب يف عميل مجموعة أمور. أولها أن موظفي املؤسسة هم نخبة من حيث 

بأنني  أشعر  لكوين  ممتاز  أمر  وهذا  والعميل،  العلمي  ومستواهم  أخالقهم 

واملسار  املستقرة  اإلدارية  الهياكل  وجود  أن  كام  متجانسة.  عمل  بيئة  يف 

الوظيفي الواضح يشعرين باالطمئنان الوظيفي. يعجبني أيضاً حرص املؤسسة 

آفاقهم،  ويوسع  نشاطهم  يجدد  الذي  األمر  ملوظفيها  املستمر  التدريب  عىل 

بالتقدير من كافة زماليئ ومسؤوليني،  الدعم املعنوي وشعوري  كام يسعدين 

فمثال كان الختياري مع بعض املوظفني املتميزين لفعالية "قهوة مع الرئيس 

واإلنجاز. العطاء  الستمرار  حقيقية  دفعة  التنفيذي" 

 

• ما هو أكبر مصدر/مصادر قوتك؟	
الجامعية  دراستي  من  اكتسبتها  مهارات  منها  بها  أمتتع  قوة  نقاط  هناك 

كالقدرة عىل التحليل وكتابة التقارير والعمل بروح الفريق الواحد. كام أرى 

أن أحد أبرز مصادر القوة لدي هو الدقة يف العمل، وكذلك إنجاز املواضيع 

استيفاء  من  التأكد  بعد  إال  موضوع  أي  تسليم  عدم  من  والتأكد  بأول،  أوالً 

الله مخلصا يف إنجاز العمل. املوضوع لجميع جوانبه. كام أرى نفيس بفضل 

• ما هو أكبر إنجاز تفتخر به؟	
قبويل  أن  كام  به.  أفتخر  إنجاز  الجامعة  من  دفعتي  عىل  األول  تخرجي 

تهتم  املؤسسة  بأن  رسالة  يل  حمل  ألنه  أسعدين  املؤسسة  يف  العمل  يف 

املتميزين. بتوظيف 

• يُلهمك؟	 من 
يف  ونصائحهام  املعنوي  دعمهام  عن  االستغناء  ميكنني  ال  ووالديت،  والدي 

حيايت وال ميكن أن أكرب عن توجيهاتهم يل.

• تقدمها 	 أن  تحب  التي  النصيحة  ماهي 
يكونوا  أن  يريدون  الذين  للموظفين 

تحفزًا؟ أكثر 
املهام  إىل  ينظر  ال  وأن  تجاه عمله،  إيجابية حقيقية  روح  املوظف  يتبنى  أن 

ونحن يف  والتزام،  بل كمسؤولية  منها،  ينتهي  أن  يريد  أعامل  قامئة  أنها  عىل 

بيئة عمل تهتم و متيز ما بني املؤدي وما بني املبادر امللتزم يف عمله وتكافئ 

كالً عىل طموحه.

• ما هي كلمتك المفضلة ؟  أو إقتباسك 	
ولماذا؟ المفضل 

عشه".  هنا،  الحارض  له.  جهز  أمامك،  املستقبل  منه.  تعلم  خلفك،  "املايض 

بشكل  الحياة  مع  اإلنسان  تعامل  لكيفية  املثالية  اآللية  يخترص  املثل  هذا 

املستطاع تطبيقها يف حيايت.  عام، وأحاول قدر 

يوسف السامل، محلل التعويضات صاحب حضور هادئ وشخصية متزنة 

متنحه للوهلة األوىل انطباع ال يوفيه حقه، رغم صغر سنه متكن يف فرتة 

وجيزة من عمله يف مؤسسة البرتول الكويتية أن يرتك بصمة خاصة فيه 

وأن يكون أحدث و أصغر منتسبي مرشوع 6 سيجام.

جهر
م

ت ال
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ت
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تجربة العمر
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.

- عبدالوهاب الهاشمي     عميد إطفاء متقاعد                           ) شركة نفط الكويت (             

- شيماء أمين                        محلل أول لألعمال الدولية               ) شركة البترول الكويتية العالمية (
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استدار بكرسيه قليالً إىل اليمني يك ال ينظر إلينا مبارشة، وبدأ حديثه دون رسد 

للمقدمات:

كنا قد اعتدنا أن يكون هناك بالغ عن حادثة ما، لكن هذه املرة كان الحادث 

األمر. وبدى كل يشء غريب، مل تكن حركة  ما  نعلم  أن  مجهول، فذهبنا دون 

األشياء عىل طبيعتها، حتى الطيور، كانت تتقلب يف السامء مييناً وشامالً متصادمة 

عىل غري عادتها وكأن شيئاً ما أفزعها. طائرات حربية يف األجواء، سيارات تسري 

بشكل غري مستقر وأخرى عكس اتجاه السري، املشهد باعث للقلق. 

بعد هول ما وقع علينا من نكبة، مل منلك سوى أن نتوجه للعمل، حتى وإن كان 

هناك خطر عىل أرواحنا. 

عبدالوهاب الهاشمي

يوم لن أنساه أبدًا

َ

قصة أثرت بنا جميعاً، علمتنا املعنى الحقيقي للعطاء، وأن ال يكون هناك دافع 
أكرب من حب هذه األرض ليلهمنا تقديم املزيد من الخري، بل وأفضل ما لدينا 
دون مقابل أو حتى دون السعي للحصول عىل هذا املقابل. هكذا كانت نربة 
التفاين يف صوت عبدالوهاب الهاشمي ، كبري آمري اإلطفاء - عميد إطفاء متقاعد 
يف رشكة نفط الكويت، الذي ُيفيش مدى حبه لوطنه، فكان يف حديثه املغزى 

الصادق للبذل بدافع الحب، وال ألي يشء دون ذلك. 

مر
ع

ة ال
جرب

ت

وقع ذلك يف أول يوم من أيام الغزو العراقي الغاشم عىل دولة الكويت، فبينام 

نحن نكافح حريق كبري يف محطة تعزيز الغاز رقم 140، استلمت رسالة السلكية 

تفيد بسقوط طائرة عسكرية من نوع هيليوكوبرت يف حقل املقوع وعىل أنبوب 

برئ نفط يغذي مركز تجميع النفط رقم 10 من جهة الغرب، فتوجهت أنا وزميل 

يل إىل ذلك املوقع، وقد كانت الطائرة قد تحطمت مبن فيها، حيث أشالء الجثث 

تحرتق، فأخذت مطفأة حريق من سياريت وقمت بإطفاء النار. ومل نتعرف عىل 

الطائرة  كانت  إذا  أو حتى  املكان،  لقوا حتفهم يف هذا  الذين  األشخاص  هوية 

كويتية أو عراقية. لكنها تحمل علم الكويت، فقلت يف نفيس البد أنها كويتية. 

من  أن  إال  الطائرة،  وقوع  مكان  ذاته،  املكان  يف  الجثث  دفن  يتم  أن  ففضلت 

إىل  األشالء  نقل  باستحالة  فأخربتهم  املستشفى  إىل  نقلهم  يتم  أن  حبذوا  معي 

املستشفى، وعندما تفقدت بقايا حطام الطائرة وجثث من كانوا عليها، الحظت 

تابعة  وأخرى  دقائق،  خمس  إال  السادسة  عىل  عقاربها  تقف  يد  ساعة  وجود 

للطائرة تشري عقاربها إىل الوقت ذاته، السادسة إال خمس دقائق، فعلمت أنها 

لحظة سقوط الطائرة . 

ومضت األيام بعد هذه الحادثة، وتحررت الكويت بحمد الله، وعدت إىل مكان 

سقوط الطائرة ذاته. وعلمت حينها من عقيد يف سالح الطريان وجدته بالصدفة 

يف منطقة الشويخ الصناعية أن الطائرة التي سقطت آنذاك كانت طائرة كويتية، 

ومن كانوا عليها هم من منتسبي سالح الجو الكويتي ومن بينهم كان الشهيد 

املقدم ضياء الصايغ !! 

من هو ضياء الصايغ ؟
عىل  جداً  عزيز  فهو  الشخص،  هذا  التقيت  الذي  اليوم  رائحة  أشم  مازلت 

الشهيد  املقدم  برفقتي  كان  الغاشم،  العراقي  الغزو  من  سنة   12 قبل  قلبي. 

ملدة  اإلطفاء  لقسم  تعريفية  زيارة  يف  الطريان  سالح  من  عليه  الله  رحمة 

فيه  سقطت  الذي  املوقع  ذات  ويف  النفطية  املواقع  يف  نتجول  أيام  خمسة 

سقوط  حال  يف  تتبعونها  التي  اإلجراءات  هي  ما  حينها:  سألني  الطائرة، 

نتبع  له:  فقلت  والخزانات؟  واآلبار  النفطية  املنشآت  هذه  فوق  طائرة 

عمليات  ملركز  فوراً  الحادث  عن  باإلبالغ  وذلك  والسالمة  األمن  إجراءات 

ونقلهم  املصابني  وإسعاف  وإنقاذ  الحريق  بإطفاء  ونقوم  لدينا  اإلطفاء 

مثل  يف  االحرتازية  وإجراءاتكم  ترتيباتكم  إن  فقال:  املستشفى.  إىل 

وممتازة. متطورة  الحوادث  هذه 

باحتاملية  تنبأ  الذي  الصايغ  عبدالحميد  ضياء  املقدم  الشهيد  هو  ذلك  كان 

سقوط الطائرة يف هذا املكان، وهو من تعرض للحادث ذاته وهو يقود الطائرة 

ليكون هو يومه األخري هنا. لقد تأثرت كثرياً بهذا الحدث، حيث وجدت ابنته 

بعد أكرث من عرشين عام عىل الحادثة ألبلغها بأين أحرتم والدها الشهيد جداً 

وإين التقيته لفرتة وجيزة، لكن ما قاله عن موقع الحادث الذي تويف فيه ترك يف 

نفيس أثر كبري حتى هذه اللحظة. 

رحم الله شهداء الكويت، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. 
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• هاّل قدمت لنا نفسك وخبرتك العملية..	
اسمي شيامء أمني، وأحب أن أفكر بنفيس كأنثى دخلت مجاال ً يطغى عليه 

تواجد الرجال )صناعة النفط والغاز(، وأنا أشعر بالفخر عندما أقول أنه ميثل 

 Colorado School of املجتمع والثقافة الكويتية. تخرجت من جامعة 

النفط  اقتصاديات  يف  بتخصص  البرتول  هندسة  يف  علمية  بدرجة   Mines
 ،Geoquest باستخدام  الكويت  يف  شلمربجر  يف  العمل  وبدأت  والغاز. 

أن  أريد  أين  إذا  فيام  أفكر  بدأت  ثم  االقتصاد  برامج  مع  تعاملت  حيث 

أردت  لكنني  تقدمها،  التي  الكبرية  القيمة  رغم  خدمات،  رشكة  يف  أعمل 

إضافة قيمة يف هيئة حكومية يعمل يف كل من االستكشاف واإلنتاج النفطي 

هناك  أعمل  زلت  وال  لكوفبك  االنضامم  قررت  لذا،  فحسب.  تخدميهام  ال 

ثم  برتول،  وأفريقيا كمهندسة  األوسط  الرشق  منطقة  2001. وبدأت يف  منذ 

يف  الدولية  للمشاريع  أول  محلل   ً حاليا  وأنا  األعامل،  تطوير  لقسم  انتقلت 

وحدة تطوير األعامل.

• ماذا كان شعورك عندما علمت بمهمتك التي 	
تدوم لسنتين في أوبك؟  هل كان من المرهب 

العمل على هذه الفرصة الجديدة؟
لطاملا  ألنني  نفطية  صناعة  كمحلل  بأوبك  وظيفة  يف  للعمل  أقدم  أن  أردت 

ألنه  قدرايت،  من  املزيد  واستكشاف  آفاقي  وتوسعة  نفيس،  تطوير  يف  رغبت 

بعد فرتة معينة، يصبح عملك سهال ً وتحتاج أن تطور من نفسك، لكن هناك 

انضممت  لذا  بحق  فيها  رغبت  فرصة  وكانت هذه  ذلك.  لفعل  مجال صغري 

ألوبك ملدة سنتني يف 2013.

وكانت هذه التجربة صعبة بالفعل، خصوصا ً أن لدي ابنا ً بعمر 8 سنوات، 

بالسهلة. ومن  ليست  تجربة  كان  أجنبي  بلد  لكلينا يف  بحياة جديدة  والبدء 

يف  كنت  عندما  به  قمت  الذي  العمل  ألن  مثرية  تجربة  كانت  آخر،  جانب 

شعرت  فقد  أخرى،  وبعبارة  لذا،  بكوفبك.  مقارنة   ً متاما   ً مختلفا  كان  أوبك 

بالتوتر، لكنه كان جيدا ً ألنني أقدمت عىل تحد ٍجديد.

ماذا كان رأيك بأوبك قبل عملك هناك وكيف تغير 
بعد ذلك؟

برصاحة، كنت وال زلت أكن احرتاما ً كبريا ً ألوبك ألنها منظمة تخضع العامل لها. 

واحد وهو  لتحقيق هدف  يعملون  األعضاء  الدول  كل  فيها  تجد  منظمة  فهي 

مساعدة صناعة النفط والغاز. ولدي احرتام من نوع آخر لهم اآلن ألنني مل أدرك 

أبدا ً كمية العمل عىل مطبوعاتهم واملعلومات التي يشاركونها مع العامل وكذلك 

شفافيتهم.

خالل  واجهتيها  التي  التحديات  بعض  هي  ما 
في  خبرتك  حضرتك  وكيف  أوبك،  في  عملك 

القطاع النفطي لمواجهتها؟
تتعلق التحديات التي واجهتها بحقيقة كوين شخصاً خبرياً  باالستكشاف والتنقيب 

فهم  عليك  أوبك،  يف  ولكن  والتسويق.  التكرير  نشاطات  مع   ً أبدا  أتعامل  ومل 

كليهام وتعلم كيفية القيام بعدة أعامل يف وقت واحد. وستدرك أنك تحتاج ألن 

تكون قادرا ً عىل القيام بعدة أدوار، وهذا كان رائعا ً بالنسبة يل ألنه ساعدين يف 

تطوير نفيس ويف أن أصبح فردا ً بخربات جمة ومتنوعة.

كذلك، كانت األمومة والعمل يف بلد جديد مهمة صعبة أحيانا ً. فال بد لك من 

تنظيم الوقت وإال فإن األمور لن تسري عىل ما يرام.

• كيف ساعدتك هذه التجربة الفريدة في 	
عملك في كوبك بعد عودتك؟

لطاملا ظننت أنها ستساعدين عىل التطور، والحصول عىل مزيد من الثقة والنمو، 

وكان ذلك صحيحا ً. ومع ذلك، كان التغري الحقيقي عندما رأيت كيف أن زماليئ 

يف كوفبك بدؤوا ميدحون كيفية تغريي بعد عوديت، وأظن أن ذلك يعود لعميل يف 

أوبك ولقايئ بوفود رفيعة ومتثييل لبلدي. كام علمتني كيفية التعامل مع التوتر 

وإدارة وقتي بصورة أفضل.

• ما هي أفضل الذكريات أو الدروس التي 	
تعلمتها أثناء إقامتك بفيينا؟

لتقريري األول والذي وزع عىل 13 دولة من  املهني، كان نرشي  املستوى  عىل 

األعضاء. وقد أحسست بأين أنجزت شيئاً  عظيامً  ألنني لست بكاتبة، ونرش أوبك 

لعمل قمت بكتابته وتلقيه بصورة جيدة كان بحق لحظة تبعث عىل االعتزاز. 

وقد كانت هناك اوقات شككت أثناءها بنفيس وقدرايت، لكن كان من الرائع رؤية 

ما أقدر عىل تحقيقه.

االقتصادي،  للمجلس  عرش  الثالث  االستثنايئ  لالجتامع   ً مخصصا  تقريري  كان 

والذي عقد يف فيينا، النمسا بحضور كافة ممثيل أعضاء أوبك الثالثة عرش، وكان 

بشكل  الدراسة  هذه  ركزت  وقد  أفريقيا".  ي  النفط  صناعة  "تطورات  بعنوان 

رئييس عىل احتامليات الغاز يف رشق أفريقيا، وكذلك التطور التاريخي للمنطقة 

األفريقية من حيث االحتياطيات واإلنتاج. وباإلضافة لهذا، ناقش التقرير نزعات 

الصناعة  شهية  إلظهار  األخرية  األعوام  خالل  أفريقيا  يف  واالستحواذ  االندماج 

ً لعمليات االستكشاف الناجحة املتلقة  للتوسع والتطور يف أفريقيا، وذلك نظرا 

باستكشافات جديدة يف املناطق الرشقية والغربية يف ذلك الوقت.  

أفريقيا،  الغاز يف رشق  احتامليات وجود  إىل  أعمق  نظرة  الدراسة  ناقشت  كام 

مستقبيل  بتحليل  الدراسة  اختتمت  كذلك،  وتنزانيا.  موزمبيق  يف  وبالتحديد 

وتصور تقديرات ملستقبل أفريقيا والسنوات املقبلة.

وقد حاولت هذه الدراسة الرتكيز عىل الدول غري األعضاء يف أوبك، وطرح اآلراء 

اختيار  تم  لذلك،  وكنتيجة  أفريقيا.  حول  والغاز  النفط  صناعة  ضمن  املختلفة 

تظهر  والتي  الغربية،  املنطقة  بدالً  مركزية  كمنطقة  الرشقية  اإلفريقية  املنطقة 

أيضاً  نتائج مبرشة للنمو املستقبيل يف قطاع النفط، يف حني أنها أثبتت أن املنطقة 

الرشقية لديها احتامليات غاز أعىل.

الثلج  ابني  فيها  رأى  التي  اللحظة  تلك  كانت  فقد  الشخيص،  املستوى  أما عىل 

آخر  سعيد  طفل  مع  يلعب  لرؤيته  يوصف  ال  شعوراً  كان  وقد  األوىل،  للمرة 

لساعات. وكذلك عندما أتقن ابني العزف عىل الكامن يف فرقة املدرسة املوسيقية، 

وهي هواية ال أزال أشجعه عىل مامرستها هنا يف الكويت.

• ما أكثر شيء إفتقدته في الكويت؟	
ونحن  أبداً.  يعوضه  يشء  هناك  ليس  النهاية،  ويف  موطني،  هي  الكويت 

افتقدنا  العائلة. وقد  الكويتي يتمحور حول  لكون مجتمعنا  محظوظون جداً 

عائلية  بروابط  ابني  احتفاظ  وكذلك  األسبوعية،  العائلية  اجتامعاتنا   ً كثريا 

عند  بها  أقوم  التي  الرئيسية  األمور  فمن  البحر.  افتقدت  أنني  كام  قوية. 

فقد  األمواج.  أصوات  وسامع  البحر  بجانب  الجلوس  هي  بالتوتر  شعوري 

فيينا. يف  للبحر  بحنني  شعرت 

• إن أتيحت لك الفرصة للعودة إلى أوبك في 	
المستقبل، فهل ستقبلين، وما السبب؟

لكن  تحدياتها،  بكل  عملية  فرصة  أي  أبداً  أرفض  لن  فإنني  الحقيقة،  يف 

عىل  الحصول  فإن  ذلك،  ومع  بإبني.  يتعلق  فاألمر  املامنعة  بعض  سيكون 

يشء  وهو  مختلفة،  بصورة  يطورين  قد  مجدداً  هناك  إىل  الذهاب  فرصة 

بالتأكيد. االعتبار  بعني  سأضعه 

شيماء أمين 
تَلوّح بنجاح حاكته 

بشجاعتها...
ُُ

ذاتها  لُتثبت  بإرصار  تعمل  للتحدي،  محبة  بالقوة،  تتسم  إمرأة 
وتتحقق من قدراتها التي انطوت تحت رحلة صعبة خاضتها بنجاح 
من خالل االجتهاد وتنظيم الوقت. وألن التحدي يخلق شخصية قوية، 
استطاعت شيامء أمني، محلل أول لألعامل الدولية، أن تتميز يف عملها 
وأن تحمل يف جعبتها قصة ملهمة تثري حافز العمل واملثابرة لدى كل 

شخص منا.
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مـواهب
   وهـوايــات

نتحدث في هذا الباب عن مالمح أخرى للشخصية تتشكل على هيئة 
ممارسات محببة إلى القلب يسميها المرء موهبة أو هواية.

- هيثم الغريب             كبير مراقبي اإلدارة                                       ) شركة نفط الكويت ( 

- حسن عبدال               كبير آمري وسائط إعالمية                           ) شركة نفط الكويت ( 
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صانع الصوت العذب 
واللحن الجميل

هيثم الغريب

ليس عازفاً فقط، إمنا هو صانع ألداة عزف أساسية، طاملا بدت جميلة 

الشكل  ويحفر  مبهارة،  األوتار  َيزن  يحملها.  من  يدي  بني  وأنيقة 

كان  اإلدارة  مراقبي  كبري  الغريب  هيثم  بدأ  عندما  وحرفية.  بإتقان 

الكامن املكسور،  هاو للعزف ليس إال، لكن ليس بعد أن جذبه شكل 

إصالحه.  محاولة  نحو  موهبته  وأخذته 

شيء من الشيء
10 أيام من العزلة جعلته يصنع يشء من ال يشء، يقول الغريب: يف البداية، 

كنت لست متأكداً من أين سأكمل ما بدأت به، وكنت أخجل من البوح عن 

هيثم  خطى  عندما  مألوف.  أمر  ليس  فهو  طويلة،  لفرتات  انشغايل  سبب 

املنزل،  األدوات من عدة  املجال يف عام 2000، كانت  األوىل يف هذا  خطوته 

خشب بسيط محيل، وطاولة متواضعة يعمل عليها وسط "حوش" بيته. امتهان 

لحرفة  واتقانه  أدائه  عىل  بالغ  أثر  له  كان  السفن  لصناعة  وأجداده  والده 

كامن  قطعة  أول  من  انتهى  أن  فبعد  املنتج.  اختلف  وإن  حتى  الصناعة، 

وكأنه  متناسق  اآللة  شكل  وأن  بل  جداً،  جيداً  األمر  بدى  بيده،  يصنعها 

تلقاء  أنه عمل من  إال  تُصنع،  أن  لها  ينبغي  قياسات وصنعها كام  قد أخذ 

نفسه دون أي إرشادات.

اكتساب خربة بسيطة، فقد كان  الذي صنعته بعد  املتقن األول  الكامن  بصوت 

صوته مميز" يقول هيثم الغريب. ورغم أن أصوات الكامن تختلف من آلة إىل 

أخرى، إال أن لكامنه لحن مميز وغريب، له تأثري جميل عىل النفس، ويُعجب به 

سامعه قبل عازف الكامن. 

حرفة من ذهب 
أليادي من ذهب

يحلم الغريب بأن أن يكون مدرباً لهذه الحرفة الفريدة خاصة يف الكويت، وال 

يخلو محيطه من الراغبني يف تعلم صناعة الكامن من يده التي أخرجت كامن 

مميز جداً. فهناك العديد من األشخاص الذين قاموا بزيارته يف ورشته املتواضعة 

يف املنزل، إال أنه يحلم أن تكون ورشته التدريبية عىل نطاق أوسع وأكرب. 

اإلفراط بالشيء يُذهبه
نستخرج  وأن  الذات  مكامن  يف  نبحث  أن  املهم  من  أنه  الغريب  هيثم  يرى 

ال  يقول:  كام  إنسان  كل  بداخل  ما  مكان  يف  موجودة  املوهبة  فإن  مواهبنا، 

أن  بد أن ينظر املرء إىل طاقاته ويوجهها للطريق اإليجايب". ولكنه يرى أيضاً 

مبزاولة  فإفراطه  لشغفه،  مامرسته  يف  يعتدل  أن  بد  ال  املوهوب  أو  الهاوي 

عن  أيضاً  تُبعده  وقد  حياته،  يف  األخرى  الجوانب  أهمية  ينسيه  قد  هوايته 

سوف  بالهواية  أفرطت  إن  حديثه:  نهاية  يف  الغريب  يقول  كلياً.  هوايته 

تفقدها، فال بد من االعتدال.

من البساطة إلى الحرفية
وجد الغريب أن األمر ممتع جداً كام يقول "أن تخرج من عزلتك لساعات وأيام ورمبا 

شهور طويلة بعد انهامك وتركيز تام وبيدك يشء من صنعك لهو أمر مبهر حقاً". فبدأ 

يف رحلة البحث عن كيفية اتقان صنع هذه اآللة وفقاً للمعايري، قرأ كتب عديدة يف هذا 

املجال، وشارك يف منتديات للمهتمني يف صناعة آلة الكامن، وتحدث إىل صانعي كامن 

من مختلف أرجاء العامل، كام وأنه قام بعدة زيارات ألشهر صانعي الكامن منهم " نيل 

كرستوفر ارتز" ليأخذ من خربته ويستفيد من تقنيته يف الصنع، ثم انتقل إىل حرفية أوسع 

من خالل رشاء مواد تصنيع اآللة عرب االنرتنت. اجتهد الغريب وقدم لنفسه صورة أكرب 

عن هذا الفن ليكون بذلك قادراً عىل أن يحيك أسلوبه الخاص يف صناعة هذه اآللة، " 

بطريقتي الكالسيكية، وبأسلويب الخاص أصنع كامين".

نغمة مؤثرة
مل تكن لديه فكرة واضحة عن مستقبل منتجاته ذوات األصوات الجميلة، فلم يحط رحاله 

يف ميناء يريض به من حوله من عشاق صوت كامنه. يف صنع الكامن، أدق التفاصيل يف 

تشكيل الخشب تعني الكثري إلخراج نغمة مبهرة، والجميل يف تقنية هيثم هو أن اسلوبه 

الخاص لصناعة الكامن له أثر واضح عىل األنغام التي تصدر من آالته. "اندهش أصدقايئ 
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مخرج األفالم األول 
في القطاع النفطي

حسن عبدال

• عالم 	 في  البداية  كانت  كيف 
إلى  جذبك  الذي  وما  اإلخراج 

العالم؟ هذا 
بأنواعه  التصوير  يحب  كان  عبدال  يوسف  والدي   

وتوثيق اللحظات العائلية، فال تخلو رحلة أو سفرة 

إال وكانت معنا إحدى كامرياته، والزلت أذكر عندما 

أيب  ب"بابا  يصورنا  عندما  دامئا  عليه  ألح  كنت 

أشوف"، وكنت أريد أن أحمل الكامريا وأصور بنفيس، 

وأحيانا أخرى كان يجعلنا نتقمص بعض الشخصيات 

الكرتونية املحببة لنا ويصورنا وكأننا ممثلني يف مشهد 

معي،  الهواية  تلك  وكربت  السنني  مرت  سيناميئ، 

وأنتجنا أول فيلم سيناميئ "فرصة أخرى" الذي أصدر 

يف 2008 يف دور العرض السينامئية، وحاز عىل جائزة 

هنا  ومن  السيناميئ،  اإلخراج  يف  التشجيعية  الدولة 

وكانت  الفني  لإلنتاج  موفيز"  "عبدال  رشكة  أسسنا 

بداية املسرية. 

• كيف تصف لنا أسلوبك في اإلخراج؟	
أعتمد البساطة والتناغم، وأميل للغة الصورة، بعيداً 

عن الكالم والحوارات املطولة، والتوازن بني التشويق 

والغموض والكوميديا لجذب املشاهد وامتاعه، ومن 

املهم جداً ألخذ يف الحسبان ذكاء املشاهد وتقديم 

ماال يقل عن مستوى توقعاته. 

• تحب 	 معينة  مواضيع  هناك  هل 
أن تركز عليها في أعمالك؟

ال يوجد موضوع معني، لكن أحب معالجة ما أختاره 

حيث  الظاهرة،  هذه  لتعالج  الفريق  فكرة  أتت 

يف  والبهجة  املرح  إدخال  فلسفة  عىل  اعتمدنا 

تلك  تصوير  طريق  عن  للموظف  اليومية  الحياة 

وإرشادات  نصائح  وتضمني  الكوميدية  املقاطع 

التواصل  خالل  ومن  ملسنا  وفعال  هادفة،  توعوية 

ردود  واإلدارة،  املوظفني  مع  املبارش  وغري  املبارش 

أخبار  تصلنا  كام  توقعاتنا،  فاقت  إيجابية  أفعال 

األفالم  تلك  خلقتها  التي  التغيريات  عن  كثرية 

مثارها.  الجهود  آتت  حيث  العمل  أثناء  للموظف 

يف  لألفضل  وتطويرها  املبادرة   مبواصلة  ونأمل 

ككل.  املجتمع  لتشمل  املستقبل 

• هل كان لإلخراج دور في تغيير نظرتك لألمور؟	
بل نظريت لألمور هي "اإلخراج"، وليس اإلخراج إال رؤية املخرج لألشياء بطبيعة الحال، 

فهو يرتجم ما يرى إىل صورة وحدث، كراوي قصة يحكيها ملستمعيه. 

• ما الذي يلهم حسن عبدال؟	
األمور. أبسط  من  األفكار  تأيت  كثرية  وأحيانا  يشء،  كل 

• ما هو المستوى الذي تطمح للوصول إليه؟	
التوسع مبنطقة الخليج والرشق األوسط ، لكن وبسبب ما  بداية هدفنا كان 

العامل عىل  وانفتاح  املسافات  تقريب  االجتامعي من  التواصل  تلعبه وسائل 

لتحقيقه.  نطمح  ما  نطاق  العاملي ضمن  التوسع  أصبح  بعضه، 

• من برأيك أفضل مخرجي وقتنا الحالي؟	
ومن  تورنتينو،  وكوينتني  جاكسون،  وبيرت  بريج،  سبيل  ستيفن  أفالم  تعجبني 

العرص الذهبي، فرانسيس كوبوال، و مارتن سكورسيزي. 

• هل لديك هوايات أخرى؟	
لعبت يف صغري رياضة التنس األريض، لكني هويت لعبة كرة القدم بشكل كبري. 

وما زلت أمارسها، ومؤخرا لعب فريقنا املكون من موظفي فريق اإلعالم برشكة 

نفط الكويت يف بطولة مجموعة معاينة اآلبار لكرة القدم وفزنا باملركز األول. 

من مواضيع بأسلوب غري مبارش، ومن رؤية مختلفة 

عن املتداول بشكل عام. 

• حدّثنا عن أهم أعمالك	
فيلم "فرصة أخرى" 2008، حيث كان نقطة تحول كبرية 

يف مسريتنا خاصة بعد حصولنا عىل جائزة الدولة يف 

اإلخراج السيناميئ، وفيلم "ساحة حرب" والذي حصدنا 

االمتياز يف مهرجان  فيه  جائزة أفضل ممثل وجائزة 

لوس أنجلوس لألفالم السينامئية، وحاليا نقوم بإنتاج 

وتسويق أول مسلسل كرتوين تلفزيوين لـ"عبدال موفيز" 

وهو "مغامرات الكابنت عبدوول" والذي يالقي إعجاباً 

جامهريياً كبرياً، وتوقعات ممتازة من املتخصصني يف 

الصعيد  وعىل  املنطقة.  يف  املتحركة  الرسوم  مجال 

املهني، قمنا بتأسيس فريق "فن أهيد" يف رشكة نفط 

املقاطع  من  بها  بأس  ال  مجموعة  وأنتجنا  الكويت 

استحسان  القى  سلس  كوميدي  بأسلوب  التوعوية 

ومتابعة من الجميع. 

• 	 Fun ahead حدثنا قليال عن فريق
كيف نشأت فكرته وما الدافع؟

ال يخفى عىل أي موظف بشكل عام أو من يعمل 

والكم  الحجم  خاص  بشكل  النفطي  القطاع  يف 

تحت  املوظفني  تضع  التي  املسؤوليات  من  الهائل 

العمل،  أجواء  يف  التوتر  من  نوع  وأحياناً  ضغوط 

تدين  إىل  الحاالت  بعض  يف  يسهم  قد  الذي  األمر 

السلبي  التأثري  وبالتايل  املوظف  إنتاجية  مستوى 

هنا  من  والرشكات.  املؤسسات  تلك  عىل  يعود 

إخراجية  أن هناك عني  الدهشة  ما ننىس يف لحظة من  غالباً  الصورة،  املريئ وجاذبية  اإلبهار  يف عامل 

امللكة  تلك  أصحاب  أحد  مع  اليوم  نتحدث  األنفاس.  يأرس  مشهد  إىل  وحولته  عابر  هو  ما  التقطت 

يف  يجمع  الذي  الكويت،  نفط  رشكة  يف  إعالمية  وسائط  آمري  كبري  عبدال،  حسن  املخرج  الفنية، 

شخصه بني ذكاء عاٍل وروح من الفكاهة ميزته يف حضوره الشخيص وأنتجت مخرجات إعالمية ذات 

بالسطوع.  نجم مستقبله ميلء  تشهد عىل  قيم ومعاين سامية 
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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.

- فريق GO GREEN        فريق تطوعي صديق للبيئة                                                ) شركة نفط الكويت (

- نفيسة العامر              مسؤولة في قسم التمريض - مستشفى األحمدي  ) شركة نفط الكويت (
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لبيئـة أجمـل .. 
صنـعوا

Go Green 

محمد عباس:
Go Green تحويل 

 الى أسلوب و نظام حياة

حمد الشيرازي:
 الدعم المادي والمعنوي 

من أكبر التحديات

بشاير دشتي:
 حب الفكرة واإلهتمام 

هو الدافع للنجاح

أمينة عبد الملك:
 أهم تحدي يواجه الفريق 

هو الوقت

بدأت هذه الفكرة بالنمو بعد أن سلّم وليد الخميس )رئيس فريق النفط الثقيل 

حاليا( دفّة القيادة لزميله محمد عباس قائد الفريق حالياً و )كبري جيولوجيني( 

بادرة بدأها وأطلق عليها اسم "Go Green "، "خرّض حياتك"،  له يف  خلفاً 

نظراً  مستهلك  املفهوم  هذا  أن  ورغم  البادرة.  اسم  من  املقصود  املعنى  وهو 

كام  االستمرارية،  يف  القوة  لكن  النفطي،  القطاع  يف  مبادرات  عدة  لتطبيقه يف 

يقول محمد عباس. ويهدف الفريق إىل نرش  Go Green يف العمل والحياة 

اليومية وتحويلها إىل أسلوب ونظام حياة.

البيئة الخ.(، قسم محيل،  املقابالت، Recycling ومدى االستفادة منها، قسم 

ملراسالت املوظفني والتواصل لطرح أفكار وموضوعات جديدة. 

ومن الفريق أيضاً زميلتهم أمينة عبد امللك، )مهندسة برتول( تحدثت إلينا عن 

الفعاليات التي ينظمها فريق Go Green ومن بينها أسبوع الصحة للتوعية 

بالصحة والتربع بالدم. باإلضافة إىل مشاركة الفريق كام تقول يف فعاليات خارج 

القطاع النفطي، مثل املشاركة يف فعالية تنظيف الشواطئ مع السفارة اليابانية 

بجوار مبنى مؤسسة البرتول الكويتية. 

يواجه  تحدي  أهم  أن  أمينة:  تقول  تحديات،  يواجه  أن  بد  ال  عمل  كل  وألن 

مضاعف  فالضغط  التزامات،  ولدينا  موظفني  لكوننا  ذلك  الوقت،  هو  الفريق 

إلنجاز العمل الرسمي ونرش املبادرة. األمر الذي دفعنا إىل رضورة التنسيق بني 

عملنا األسايس يف الرشكة والعمل عىل نرش املبادرة. 

أما التحدي اآلخر بالنسبة لهم فهو الدعم املايل، حيث تواجههم بعض الصعوبات 

املالية، إذ ال توجد ميزانية مالية مخصصة للمرشوع. يقول حمد الشريازي: نحن 

مطالبني بإتباع بعض اإلجراءات الروتينية من أجل إمتام أي عمل نود القيام به 

وأيضاً هنالك عوائق مادية ومعنوية تشكل حاجز وتحدي لنا.

وحول الدافع إلنجاح مبادرة Go Green، تقول بشاير دشتي، إحدى عضوات 

الفريق و)مهندسة برتول(  أن االهتامم وحب الفكرة هو الدافع. وتضيف أنه ما 

يدعم هذا النجاح هو التعاون يف العمل بني أعضاء الفريق، إىل جانب املشاركة 

يف الفعاليات واألنشطة والندوات يف املدارس. ومن املميز يف طريقة عمل هذا 

عىل  للحصول  الكويت  خارج  إجازاتهم  يستغلون  الفريق  أعضاء  أن  الفريق 

موضوعات جديدة تتعلق باملرشوع لنرشها داخل املجلة.

انضم عباس إىل الفريق بعد أن طلب منه قائد الفريق السابق وليد الخميس، 

يعمل  إذ  قادة،  الجميع  وأن  للفريق،  واحد  قائد  يوجد  ال  أنه  مبدأ  معه  تاركاً 

محمد  فحرص  اآلراء.  وتبادل  التعاون  مبدأ  عىل  الفريق  بروح  جميعاً  األعضاء 

عىل طرح الفكرة بشكل مختلف، وأن يتم تطبيقها بدافع الرغبة من األشخاص 

أنفسهم، وليس بصورة قواعد وقوانني حتى يضمن استمراريتها. 

"Go Green  ليست أول املبادرات التي طرحت داخل القطاع النفطي، فقد 

سبقتها مبادرات مختلفة لرتشيد الطاقة، واألمن والسالمة. عالوة عىل تحويل أدوات 

العمل من ورقية إىل إلكرتونية، وتبني فكرة إعادة تدوير املواد Recycling. ومن 

هذا املنطلق، ميكن القول إن مبادرة Go Green تحولت من فكرة نرش األخرض 

البيئة سواء  لتشمل يف طياتها عدة موضوعات منها األمن وتوفري الطاقة وحامية 

بالتخضري أو بإعادة تدوير املواد" يقول محمد عباس.

كانت أول خطوات العمل متمثلة بتوزيع لوحة عىل جميع املوظفني، ليكتبوا فيها 

انطباعهم عن مفهوم Go Green وتم وضع اللوحة يف مدخل القسم. ومن 

ثم تم تنظيم معرض ومسابقة لألعامل الفنية املصنعة من مواد معاد تدويرها 

نجاح  بعد  حرفية  بصورة  العمل  وليكتمل  وللموظفني.  لألطفال   Recycled
نرش  بهدف  للموظفني  إلكرتونية  مجلة  إلصدار  عمل  خطة  وضع  تم  املعرض، 

املبادرة ودعم توجهها. واختار الفريق اسم "السدرة" للمجلة اإللكرتونية، وكان 

سبب اختيار هذا االسم نابع من تراث البيئة الكويتية.

يقول حمد الشريازي، أحد أعضاء الفريق ومراقب موارد برشية: إصدار املجلة 

يتم بالتعاون بني أعضاء الفريق، ومصمم املجلة هو الزميل محمد عباس، بعد 

مع  إعدادها،  املراد  املوضوعات  حول  األفكار  ووضع  للتباحث  الفريق  جمع 

مراعاة أن تحتوي املجلة عىل عدة أقسام متنوعة: قسم عاملي )الطاقة البديلة – 

فريق مكون من أربعة متطوعني، محمد عباس، حمد الشريازي، أمينة عبدامللك، 

وبشاير دشتي، من موظفي رشكة نفط الكويت، صنعوا "Go Green"، البادرة 

التي تضم يف إطارها عدة أهداف بيئية، بدافع من الحب والشغف. يعملون 

دون كلل أو ملل يف سبيل إخراج مجهود مرشف للرشكة، وللقطاع النفطي، وبكل 

تأكيد للكويت.

مبادرون
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قيا

عىل الرغم من أن التمريض من املهن الشاقة التي تحمل يف طياتها العديد 
الجميع  املجتمع واإلنسانية وتعمل عىل راحة  التي تخدم  النبيلة  القيم  من 
والصعوبات  باملتاعب  مليئة  شاقة  مهنة  انها  إال  وآالمهم،  همومهم  وإزالة 
رسالة »مالئكة  فإن  فيها، ورغم كل هذا  العامالت  تواجه  التي  والتحديات 
الغربية  املجتمعات  من  الكثري  يف  عليهن  يطلق  أن  يفضلن  كام  الرحمة« 
والعربية لها دور فاعل وإيجايب يقدم من خالل مهنة إنسانية راقية ال ميكن 
املستشفى  باب  من  دخولك  فعند  األسباب،  كانت  مهام  عنها  االستغناء 
وجه  يف  يبتسمن  دامئاً  أنهن  وتالحظ  عملهن  تالحظ  الصحية  املراكز  أو 
التمريض  مهنة  عىل  الضوء  إللقاء  العاجل.  بالشفاء  له  ويدعون  املريض 
جاءت  التي  عامر   نفيسة  املمرضة   مع  اللقاء  ذهبة  مجلة  لفريق  كان 
يف  فتاة  وهي  الكويت  إىل  الشقيقة  العربية  مرص  جمهورية   دولة  من  
وقد  وافتتاحها  العدان  مستشفى  تجهيز  يف  لتشارك  عمرها  من  العرشين 
عملت فيها ملدة مثاين سنوات، قبل أن تلتحق بالعمل يف رشكة نفط الكويت 
داخل  السكري  عيادة  بتجهيز  قام  من  أول  لتكن  التمريض،  فريق  ضمن 
التي  املهنة  يف  املعامل،  واضحة  بصامتها  ولديها   ، كذلك  الرشكة  مستشفى 

التفاصيل: فإىل  وتحبها،  تعشقها 

• بنفسك؟	 البداية عرفينا  في 
نفط  رشكة  مستشفى  يف  متريض  امرة  أعمل  الجنسية،  مرصية  عامر  نفيسة   

الكويت  منذ عام 1988 حتى اآلن، وقد حصلت عىل الجنسية الكويتية. وقبل 

قدومي إىل الكويت عملت يف مرص ممرضة ملدة مثان سنوات. حيث أتيت إىل 

الكويت وعمري ثالثة وعرشون عاماً.

•  كيف بدأت مشوارك المهني في الكويت؟	
 كانت بديات األوىل العمل يف مستشفى العدان، حيث كانت غري مجهزة وقد 

شاركت زماليئ يف تجهيز االرسة واألعداد الفتتاحها. كام كنت من أول املمرضات 

املسؤولة  أصبحت  حتى  العمل  يف  ترقيت  ان  إىل  مريض،  أول  استقبلن  الاليت 

لاللتحاق برشكة  اتركها  ان  قبل  8 سنوات  ملدة  املستشفى  أجنحة  الثانية ألحد 

نفط الكويت ضمن فريق التمريض مبستشفاها عام 1988 .

حيايت  من  مهمة  مرحلة  بدأت  االحمدي   مستشفي  الكويت  نفط  ويف رشكة   

العملية، حيث حصلت عىل فرصة للسفر إىل إيرلندا، وذلك أثناء عميل يف جناح 

5 باملستشفى، إذ طلب أن يكون هناك ممرضة مالزمة لطبيب معالج وممرضة 

أجانب مختصني مبرىض السكري ملدة أسبوع، وهنا جاءت تلك الدعوة لحضور 

دورة تدريبية يف إيرلندا لعالج مرىض السكري بدعم من رئيستي يف القسم يف 

إيرلندا  بعد عوديت من  أيضاً. ومن  الجنسية  ايرلندية  كانت  والتي  الوقت  ذلك 

 ،Diabetes Education clinic السكري  لعيادة  التجهيز  عملية  بدأت 

عام  1996حتى  عام  من  بها  عملت  الزمالء،  حيث  أحد  مع  بالتعاون  وذلك 

عنه  مسؤولة  كنت  الذي  األنابيب  أطفال  جناح  يف  عميل  جانب  ايل    2002

ملدة أربع سنوات.

 كام انه يف 2002 طلبت مني مسؤولة التمريض السيدة صفية الرشاح العودة 

، حيث  عام 2005  الجناح حتي  للعمل يف جناح 5 وكنت مسؤولة  أخرى  مرة 

منسق صبحت  أ ن  أ ىل  إ ظيفي  لو ا لسلم  ا يف  رج  لتد ا ستكملت  ا

 Medical Equipment and supplier Coordinator ، ومسؤولة 
عن التعامالت بني الهيئة التمريضية ,قسم املخازن الطبية 

• هل باإلمكان اطالعنا أنشطتك؟	
وتثقيف  التوعية  أهمية  أدركت  ايرلندا،  يف  التدريبية  الدورة  من  عوديت  منذ 

املجتمع مبرض السكري وكيفية التعامل معه فقمت بعدة زيارات توعوية ملرىض 

السكري  يف املدارس، والجمعيات التعاونية، ومراكز خدمة املجتمع. عالوة عىل 

نفيسة العامر 
تعطي بال حدود

ُ

ذلك فقد عقدت العديد من املحارضات التوعوية سواء للعاملني بالقطاع النفطي 

أو للمهتمني يف هذا الشأن، حيث كانت تعقد املحارضات يف خارج املستشفى 

أو يف الوحدة الطبية. ونتيجة لتلك الجهود املبذولة فقد حصلنا عىل جوائز عدة 

ألحسن عمل عىل مستوى KOC من ضمن الجوائز جائزة رئيس مجلس االدارة، 

كام  قمت بإصدار كتيبات إرشادية ملرىض السكري.

•  وما الذي دفعك للتخصص في مرض السكري؟	
ايرلندا، حيث  بدأ اهتاممي بهذا التخصص عندما سافرت للدورة التدريبية يف 

لتخدم  عيادة  الوقت  ذلك  يف  يكن  ومل  هناك،  السكر  مبرض  االهتامم  رأيت 

والتاقلم  األحيان  من  كثري  يف  نفسه  عيل  االعتامد  لتعليمه  السكري  مريض 

 )Clinic) Diabetic Education مع الحياة اليوميية كمريض سكري 

القلب  للخارج إلجراء جراحة  بإدارة ممرضات فقط، إضافة إىل سفر زوجي 

التمريض  قسم  من  ملتابعة  عيادة  أيضاً  هنا  تكن  مل  عودته  وعند  املفتوح، 

املرىض إلعطائهم النصائح واالرشادات، ومن هذا  املنطلق بدأت العمل عىل 

واالنجليزية،  العربية  باللغة  املفتوح  القلب  مرىض  إلرشادات  كتيب  كتابة 

وكتيبات ملريض السكري للمدرسني يف املدارس وللحوامل إىل جانب التواصل 

ملريض  وكتيبات  حالياً،  والتليفون  السابق  يف  البيجر  طريق  عن  املرىض  مع 

السكري اثناء فرتة الحج ورمضان، يحتوى عىل نصائح للحياة اليومية وكيفية 

التعامل مع هبوط او ارتفاع السكر بالدم.

• هل كان هناك مراجعات لهذه الكتيبات 	
من قبل مسؤول؟

بالطبع هناك مراجعات، ففي البداية كنت الجأ يف كل كتيب لطبيب ملراجعته 

وإدخال التعديالت عليه حسب رؤيته لكن تطبع باسمي عالوة عىل إتباع الطرق 

الرسمية يف الطباعة من اخذ موافقات من املسؤولني داخل املستشفى. ومازالت 

أحتفظ بأول نسخة من الكتيبات االرشادية.

• العمل؟	 ماهي اهتماماتك وهواياتك غير 
تلك  يوجد وقت ملامرسة  ال  أصبح  واألعامل  املشاغل  كرثة  ومع  القراءة،  أحب 

الهواية، حيث لدي6 أحفاد والسابع يف الطريق من ثالث أبناء. وأبنتي تسكن 

معي بأبنائها فيأخذ أحفادي كل وقتي. 

التي  بالكتابة إلحدى املجالت  بالسابق  الكتابة، حيث قمت  أيضا  ومن هويايت 

تصدر عن جمعية مرشف. 

• الكتاب؟	 ولمن تقرئين من 
أنيس  الكبريان  الكاتبان  يل  بالنسبة  الكتاب  أهم  ومن  الروايات،  قراءة  احب 

منصور ونزار قباين.

•  ما هو افضل كتاب قراءتيه؟	
ال يوجد كتاب مفضل لدي، إمنا أحب قراءة الكتب التي بها معلومات لالستفادة، 

وكتاب أخري قراته عن حياة الطاغية صدام حسني والنظام السيايس العراقي، كتبه 

أحد أصدقاء عدي ابن صدام حسني، ولكنني ال اتذكر اسم كاتبه.

• الذي يميز مصر 	 لنا ما  هل يمكن أن تذكري 
والكويت؟

كام أرشت يف السابق أنا يف الكويت منذ كان عمري ثالثة وعرشون عاماً، لذلك 

أشعر أنها بلدي الثاين بالرغم من وجود اكرث من بيت يل يف مرص ووجود عائلتي 

وذكريات الطفولة. لكني احب  بلدي الكويت وبيتي هنا، حيث أشعر بالراحة 

وذكريات الزواج واألبناء والعمل، وعندما أمر عىل عيادة السكري ينتابني شعور 

بالفخر ألين اول من بدأ بتجهيزها، ألتمس فيمن حويل االحرتام والتقدير واملودة.

• هل تودي إضافة كلمة أخيرة؟	
اللوايت  الرحمة  مالئكة  ملجهودات  تقدير  عن  تعرب  ألنها  باملقابلة،  جدا  سعيدة 

يقمن بعملهن عىل أكمل وجه لراحة املرىض، ويف حاجة إىل التشجيع والتحفيز 

عىل العطاء والتي مثلت يل اجمل مكافاة معنوية. وأشكركم شكراً جزيال.

مبادرون
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جزء منهم
في هذا القسم نعرفكم على المميزين من أقارب موظفينا، 

فنحن نفخر بهم، تمامًا كما نفخر بأبناء القطاع. 

- هاشم هاشم     مدير دائرة الهندسة المؤسسية والسالمة الشاملة
                                   ) شركة صناعة الكيماويات البترولية ( 

- سارة هاشم        مراقب اإلتصاالت الخارجية  ) شركة البترول الوطنية الكويتية ( 
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اإلبنة سر أبيها

سارة:
 إسمي سارة هاشم. وأنا موظفة يف رشكة البرتول الوطنية منذ حوايل 7 سنوات. 

انضممت،  وحاملا  زلت.  وال  املؤسيس  االتصال  لقسم  مبارشة  انضممت  وقد 

 ،CSR أعطيت يل مسؤولية العمل عىل استدامة املسؤولية املجتمعية املؤسسية

وكربت معها.

• ما الذي يجعل القيادة ناجحة؟	
متفهامً  يكون  وأن  يدعمك  متامسكاً  فريقاً  متتلك  أن  يجب  الفريق،  هاشم: 
متاماً لدوره، ويجب أن يكون النجاح جهداً مشرتكاً بني جميع أفراده. فالنجاح 

الفردي ليس هو الهدف، بل تحقيق النجاح كقسم كامل هو اإلنجاز الحقيقي 

ألن ذلك يتطلب التزاماً  واجتهاداً  وعمالً  دؤوباً من الجميع. وأعتقد أنه لتحقيق 

وأعضاء  جديدة  أفكار  مع  شابة  مواهب  امتالك  عليك  أي مرشوع،  يف  النجاح 

فريق ميتلكون خصاالً  قيادية. وكونك مديراً يعني أن تعطي أعضاء فريقك الثقة 

دامئاً  واضحاً  تكون  وأن  التفوق يف عملهم،  يشجعانهم عىل  اللذان  واالطمئنان 

حول ما تتوقعه من كل منهم بصورة فردية وجامعية كذلك. يجب عليك تشجيع 

أعضاء فريقك عىل أن يكملوا بعضهم ال أن يتنافسوا.

هاشم:
 إسمي هاشم حسن هاشم. خدمت رشكة صناعة الكيامويات البرتولية يف مناصب 

متنوعة ألكرث من ثالثة عقود، وساهمت بشكل كبري يف منوها من خالل مشاريع 

رأساملية يف الكويت، وكذلك عرب العمل عىل العديد من رشاكاتها االسرتاتيجية 

العامل. وقد قدت تطوير أهدافها يف االستدامة لعام 2017، وهي مبادرة  حول 

طموحة متتد لخمس سنوات تساعدها يف تطوير التزامها باملسؤولية املجتمعية 

جهود  تطوير  يف  القيادي  دور  لعب  يف  مستمر  وأنا  البيئة.  وحامية  املؤسسية 

الرشكة يف االستدامة، مبا يف ذلك تطوير تقرير الرشكة السنوي حول االستدامة. 

سابقاً ، لعبت دوراً  جوهرياً  لعقدين من الزمن يف مشاريع تتعلق بالبوليربوبيلني 

والعطريات واألمونيا واليوريا. وانضممت للرشكة بعد أن حزت عىل درجة علمية 

South Dakota يف الواليات املتحدة  يف الهندسة امليكانيكية من جامعة 

عام 1983.  

م
منه

جزء 

مرة بعد أخرى، نسمع عن تأثري اآلباء عىل بناتهم. فقد أصبح من املعروف أن 

بإمكان اآلباء إحداث فرق هائل عندما يتعلق األمر برتبية امرأة قوية مصممة 

بأمور كبرية. وجلوسنا مع  القيام  بها وتجرؤ عىل  الخاصة  الحدود  اختبار  عىل 

مدير الهندسة املؤسسية والصحة والسالمة والبيئة يف رشكة صناعات الكيامويات 

البرتولية هاشم هاشم ومراقب االتصاالت الخارجية يف رشكة البرتول الوطنية 

ً فحسب، بل أظهر  الكويتية سارة هاشم مل يجعل هذه الفكرة واضحة متاما 

لنا كيف ميكن لألب أن يؤثر عىل ابنته ببساطة عرب تجسيد الخصال الحقيقية 

أن  الواضح  من  كان  األوىل،  البدايات  ومنذ   .ً عظيام   ً وأبا   ً قائدا  تكّون  التي 

هاشم هاشم وضع معياراً  وحيداً  ألبنائه: أن يكونوا األفضل وأن يبذلوا قصارى 

التي  الحدود  كل  يختربوا  وأن  جنسهم،  عن  النظر  بغض  كانوا  أينام  جهدهم 

أمامهم ال ليثبتوا نقطة ما، بل لتحقيق غاياتهم.

و
هاشم هاشم

سارة هاشم

ومع أن املقابلة كانت لكليهام، فإنه بإمكاننا عندما نقرأ كلامتهم عىل حدة أن نرى بوضوح أن األبناء يكربون ليصبحوا شبيهني بآبائهم. وعندما سألنا موظفني وقادة 

ينتمون للقطاع النفطي عن هاشم هاشم، شهد الجميع له باالستقامة واملهنية وااللتزام كقائد، وهي خصال يراها جميع من عمل مع سارة كذلك.

هال قدمتام نفسيكام:
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• ما هي أهم نقاط القوة لديكما؟	
ً ما  أمرا  أنني سأجعل  الجد، فإن قلت  أنا آخذ وعودي عىل محمل  هاشم: 
ً عىل  سلبيا  تؤثر  تنازالت  أقدم  ال  فإنني  كقائد،  فإنه سيحدث. وحتى  يحدث، 

الناس الذين أعمل معهم، أو القيم التي أؤمن بها أو الوعود التي قطعتها. فام 

تراه هو ما ستحصل عليه معي.

سارة: أنا عنيدة. العديد من األشخاص يخربونني بذلك بطريقة سلبية. لكنني 
أول  وأنا  التعلم،  أحب  أنا  سابقاً،  قلت  فكام  النقد.  إىل  أميل  ألنني  عنيدة 

من يطرح أسئلة. وأنا أعلم أن عندي أوجه قصور، وأعرف أين ال أعلم أموراً 

من  وهي  جديداً.  شيئاً  أكتسب  فإين  ما  أمر  عن  سألت  كلام  لكن  معينة. 

استيقظ  كان  وأنا طفلة،  رأيته  فقد  والدي.  يّف  التي غرسها  العمل  أخالقيات 

وكان أول من يصل إىل املكتب وآخر من يغادره، كام  يف وقت محدد دوماً 

إياه:  علمني  ما  وهذا  صادقاً.  كان  وطاملا  يحدث،  ومبا  مبوظفيه  اهتم  أنه 

ليس هناك حاجة إىل التوسل أو التجاوز أو إبطاء زمالئك لتتقدمي. بل كوين 

بهذا  التزمت  وقد  تريدينه،  ما  عىل  وستحصلني  نفسك  مع  وصادقة  أمينة 

اليوم، أعتقد بصدق أن عميل سيتحدث عني. حرفيا ً. وحتى 

هاشم: أحياناً أذهب إىل رشكة البرتول الوطنية الكويتية، ويقول أشخاص يل 
أن ابنتك عنيدة، فأقول لهم: "إنكم تعرفونني منذ حوايل عقدين، فهل تغريت؟" 

فيجاوبونني بالنفي، فأرد قائالً: "التفاحة ال تقع بعيدا ً عن شجرتها."

• كيف تشعر عندما ترى تفوق سارة في عملها؟	
هاشم: أشعربالفخر الشديد. فاملرء مييض كل حياته كأب يعلم أبناءه أهمية 
بالتفوق  يبدؤون  أنباؤك  ترى  عندما  نجحت  أنك  تعرف  ولكنك  الجاد  العمل 

• من يلهمك؟	
هاشم: أمي وجدي. فقد علمني جدي أهمية أن تكون بجانب عائلتك دوماً، 

وعلمتني أمي أن أكون قوياً ألنها الصخرة التي استند عليها.

سارة: أيب. هو شخص من النوع الصارم، وميتلك أفضل أخالقيات العمل التي 
الناس  ويتوقع من  ويتعلم  مبتغاه،  يعرف  فهو  بسمكة قرش،  أشبه  فهو  رأيتها. 

الذين يعملون لديه أنهم ليسوا أقل منه. واستمراره بذلك لثالثني عاماً أمر يبعث 

اإللهام. أما الشخص اآلخر هو ابني. فهو يلهمني بطرق ال أستطيع صياغتها. وهو 

بالتأكيد الشخص املفضل لدي يف هذا العامل وأنا أعلم أنه يجعلني إنسانة أفضل 

كل يوم. 

• كيف تمأل أوقات فراغك؟	
سارة: برتبية ابني )تقول ضاحكة(. أنا مدمنة عىل الربامج التلفزيونية. وأحب 
التواصل مع عائلتي وأصدقايئ. كام أقوم حاليا ً بتأليف كتاب يدور محوره حول 

والقرار  إبني  تربية  الغزو، وصعوبة  وتجربتي خالل  مختلفة،  ثقافات  يف  نشأيت 

الذي اتخذته بأن أربيه لوحدي.

فريق  مباريات  ومشاهدة  حفيدي  مع  الوقت  متضية  أحب  هاشم: 
يونايتد. مانشسرت 

• كلمة أخيرة؟	
سارة: أود فقط ان أقول أن إختياركم يل أمر يجعلني أشعر بالتواضع الشديد. 
فهي شهادة لكل من دعمني، خصوصاً  مدرايئ وعائلتي. ومقابلتكم يل إىل جانب 

شخص رائع مثل أيب يرشفني.

هاشم: أمتنى األفضل ملؤسسة البرتول الكويتية والرشكات النفطية الكويتية.

• ما الذي يدفعك للتوجه إلى عملك كل صباح؟	
سارة: عميل! أعلم أن كالمي هذا يبدو مصطنعاً لكن عندما تحب عملك، فإن 
املجتمعية  املسؤولية  تقرير  كتابة  ومن خالل  توجهك.  التي  القوة  يصبح  ذلك 

املؤسسية، فإنك تتعلم الكثري عن الرشكة وما نقوم به، وعن املصايف والبيئة. فكل 

يوم مختلف عن اليوم الذي سبقه، وأنا أتعلم أمرا ً جديدا ً كل يوم.

الذي  والنهاية  البداية  شعور  أحب  حاميس.  تثري  الجديدة  املشاريع  هاشم: 
مينحك إياه مرشوع جديد، وألن للمرشوع بداية ونهاية شبيهة بغروب الشمس، 

فإن ذلك يجعلك تتطلع قدماً  ملرشوع جديد )رشوق الشمس(. أحب التحديات 

ألنها متنح مجاال ً للنمو والتغري.

• هل تظنان أن دراستكما في الواليات المتحدة 	
أضافت شيئًاً  ألخالقياتكما في العمل؟

ً ألنه  ٍ باملسؤولية وأن تكون مستقال  هاشم: إنها تدفعك المتالك حس عال 
ينبغي أن تهتم بنفسك هناك. كام أنني تعلمت أيضاً أهمية العمل مع فريق ألن 

معظم عملنا كان مشاريع جامعية، لذا تتعلم أن تستمع وتقدر أناساً  من جميع 

مجاالت الحياة. كام أنها تعلمك أن تتقبل األفكار واملفاهيم املختلفة. 

أمريكية  أمي  الكويت.  يف  األمريكية  املدرسة  يف  درست  لقد  طبعاً!  سارة: 
بالنسبة يل، فقد نشأت عىل كال الجانبني  وأيب كويتي وقد ولدت ونشأت هنا. 

يف  للجامعة  توجهت  عندما  لكن  كبري،  بشكل  عائلتي  رعتني  هنا،  والثقافتني. 

أمريكا كان عيل أن أكون عىل قدر املسؤولية. وبعد عوديت إىل الكويت، مل أكن 

لدي شعور باالستحقاق مبعنى "إنها رشكة كويتية حكومية، وأنا كويتية وبالتأكيد 

سأحصل عىل عمل". بل أتيت وأنا أرى أن عيل أن أثبت جداريت مبكاين.

بيئة  فقد دخلت سارة يف  الثالثة.  أبنايئ  ناحية جميع  عليك. هذا شعوري من 

فهي  استطاعتها.  بكل  وعملت  الكويتية  الوطنية  البرتول  عمل صعبة يف رشكة 

ً. وابنتي األخرى مريم تعمل يف بنك الكويت  ً سهال  أم تعمل وهذا ليس أمرا 

ليس  كذلك  وهذا  كامل،  بدوام  عملها  أثناء  املاجستري  درجة  وأكملت  الوطني 

باملهمة السهلة، بينام يدرس ابني مشاري االقتصاد يف الجامعة وهو يعمل بجد 

دامئاً ليحصل عىل أفضل الدرجات.

• ما هو اإلنجاز الذي يشكل أكبر مصدر للفخر 	
بالنسبة لك؟

هاشم: أن يكون يل أبناء من عمر صغري. فقد تزوجت بعد تخرجي مبارشة 
ولطاملا وددت أن أكرب مع أبنايئ. كام أنني فخور جدا ً بانضاممي لرشكة صناعة 

بااللتزام  أؤمن  ألنني  الرشكة  ترك  إغراء  عن  واالبتعاد  البرتولية  الكيامويات 

السابقني  الرشكة  إدارة  مجلس  رئيس  نواب  أحد  قبل  من  سألني  فقد  والوفاء. 

إىل متى سأبقى ملتزماً بالعمل فيها وكان ردي: "طاملا استمرت الرشكة يف منحي 

التحديات"، فقال: "أي نوع من التحديات؟"، فجاوبته: "أي يشء عالق عندك". 

الفريق وأنا  لذا، وملدة 24 سنة، كان اسمي موجوداً يف كل مرشوع كجزء من 

محظوظ جداً ألنني منحت هذه الثقة.

سارة: شخصياً، ابني مشاري الذي يبلغ من العمر 4 سنوات. فكوين أماً  والقيام 
ً.فهو  جدا   ٍ مرض  أمر  هو  عليه  سيكون  ما  ليصبح  يكرب  وهو  ورؤيته  برتبيته 

متعة حيايت والغرض الوحيد منها. عىل الصعيد املهني، تقرير االستدامة. فنحن 

املجتمعية  املسؤولية  تقرير  تنرش  الخليجي  التعاون  مجلس  يف  رشكة  أول 

السابق،  بذلك مستشارون يف  قام  ثالثة. وقد  تدققه جهة  أن  بعد  املؤسسية 

وبعد مغادرتهم، كان عيل كتابة تقرير ثان ٍ فجأة. وقد حصلنا عىل تصنيف 

التي  بالصورة  التقرير  والعمل عىل  بكثري.  أكرث   ً وتقديرا  باألول  مقارنة  أعىل 

قمت بها هو أمر مرشف يف تاريخي املهني.

• بالعمل على مشروع كبير؟ هل 	 كيف تبدئين 
لديك نظام معين؟

الذهني. وأقوم  العصف  يف  أنا جيدة جداًً  )تقول ضاحكة(.  نعم، لدي طقوس 

باالتصال باملوظفني من أقسام مختلفة، وليس أصدقايئ أو الناس الذين أتعامل 

أفضل  تظهر  االعتيادي،  املكتب  دامئة، وعندما تخرجهم من جو  معهم بصورة 

األفكار الخاصة بحمالتنا وفعالياتنا وتقاريرنا.

م
منه

جزء 
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اجتمعنا... 
رغم اختالفنـا
على قدر تنوع ثقافاتنا واختالفنا، استطعنـا أن نجتمع 

بحب في مكان واحد.

- ريجو ماثيو              مهندس نظم                                        ) شركة نفط الكويت ( 

- شاين جوي               مساعد إداري  فريق التوظيف          ) شركة نفط الكويت (

- سمر نعيم               سكرتيرة المالية                                  ) مؤسسة البترول الكويتية (
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واالستشارات  الرسمية  الشهادات  مبنح  بالقيام  الرشف  وكان يل  4 سنوات. 

علمتني  والتي  الرشكة،  مجموعات  كافة  من  املوظفني  آالف  وتدريب 

لبناء  مكاناً  كانت  أنها  البداية  منذ  وأدركت  القيمة،  الدروس  من  الكثري 

النجاح. تحقيق  فيه  ميكن  الطيبة  العالقات 

الرشكة  ضمن  والتقنية  العلمي  البحث  ملجموعة  إنضممت   ،2014 يوليو  يف 

كمهندس نظم، وأنا استمتع بالعمل الذي أقوم به، وتفاعيل مع زماليئ الخرباء 

السيد جامل  له هو وجود مدير ممتاز،  أنا ممنت  ما  العامل. وأكرث  أنحاء  من 

الحمود، وقادة فرق استثنائيني، السيد بدر املطر والسيد جاسم الكندري يف 

الجيدون  فالقادة  لنا.  قدوة  ويشكلون  اإلبداع  يشجعون  والذين  مجموعتنا، 

كان  وقد  منظمة.  أي  نجاح  خلف  الرس  وهم  نادرة،  كرمية  بأحجار  أشبه 

بالنسبة يل ترشيحي ألكون ممثالً للرشكة عن مجموعة  مدعاة للفخر والتأثر 

بها ممثلون  يتواجد  والتي  والتنقيب،  االستكشاف  بعمليات  الخاصة  االتصال 

الخارجية  البرتولية  لالستكشافات  الكويتية  والرشكة  الكويت،  نفط  من رشكة 

القيم  مشاركة  مهمة  إلينا  أوكل  وقد  الخليج،  لنفط  الكويتية  والرشكة 

رشكتنا.  ضمن  املؤسسية 

ألربعة  بإخالص  والكويت  الكويتية  النفطية  الرشكات  عائلتي  خدمت 

الدفاع عام هو صحيح، والتميز يف عميل  اتباع خطاهم يف  أجيال، وأنا أنوي 

ومسؤوليايت. أدعو أن يبارك الله موظفي الرشكات النفطية الكويتية وشعب 

وحكومة  العهد  وويل  البالد  أمري  السمو  صاحب  يبارك  أن  وأدعو  الكويت. 

مختلف  عاملوا  أنهم  حيث  الكويتية،  النفطية  الرشكات  وقيادات  الكويت 

خاص  بشكل  الكويتية  النفطية  الرشكات  ضمن  الجنسيات 

وكرامة. بإحسان  عام  بشكل  والكويت 

توماس،  جي  إم  السيد  والدي  عم  كان  عائلتي  من  للكويت  وصل  فرد  أول 

كمرشف/مشغل  وتقاعد   1947 من  الكويت  نفط  رشكة  يف  عمل  والذي 

جدي  وبدأ  السبعينات،  يف  للكويت  جداي  ووصل   .1972 يف  أول  كمبيوتر 

 1976 من  الكويتية  الوطنية  البرتول  رشكة  يف  العمل  ماثيو  يس  يب  السيد 

ماثيو،  يب  راجي  السيد  أيب،  أما    .1989 يف  وفاته  حتى  أول  مخزن  كأمني 

يف  يعمل  يزال  وال   ،1985 عام  الكويتية  الوطنية  البرتول  رشكة  يف  بدأ  فقد 

ألمي،  وبالنسبة  مشرتيات.  كمرشف  الرئييس  الرشكة  مكتب  يف  التوريد  قسم 

الوطنية  البرتول  رشكة  يف  فني  كمساعد  عملت  فقد  ماثيو،  مارياما  السيدة 

مع  والحقاً  الخارجية  البرتولية  لالستكشافات  الكويتية  والرشكة  الكويتية 

رشكة نفط الكويت من 1995 إىل 2011. وإىل جانب ذلك، عمل العديد من 

أخوة جداي وأعاممي وخااليت يف الرشكات النفطية الكويتية والكويت خالل 

مختلفة. زمنية  فرتات  السابقة يف  العقود 

يف  إليها  عائلتنا  وعادت   1992 عام  الكويت  يف  ليعمل  أيب  عاد  الغزو،  بعد 

كافح  الصعوبات،  ورغم  الصفر  من  حياتنا  بناء  إعادة  علينا  كان   .1995

وخالل  عليه.  نحصل  أن  ميكن  تعليم  أفضل  عىل  أخويت  مع  ألحصل  والداي 

السنوات  خالل   ً خصوصا  برسعة  تطورت  كيف  رأيت  الكويت،  يف  نشأيت 

الخمس عرشة األخرية.

أن  بعد  وذلك   ،2010 عام  نوفمرب  يف  الكويت  نفط  لرشكة  انضممت 

الهندسة.  يف  اإلجازة  عىل  حصويل  بعد  سنة  ملدة  والهند  ماليزيا  يف  عملت 

يف  عضواً  كنت  أن  بعد  الوظيفي  عميل  تطور  الكويت،  نفط  رشكة  ويف 

وقد  للرشكة.   EBEAMS / Maximo 7.1 مرشوع  نفذ  الذي  الفريق 

لحوايل  الرشكة  ملوظفي  ومدرباً  للتغيري  إدارياً  مستشاراً  بكوين  استمتعت 
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أربعة أجيال من 
العطاء 

ريـجـو ماثيـو

يف منتصف تلك الليلة املشؤومة، أذكر والداي وهام يهرعان يب 

النفجار  سامعنا  بعد  شقتنا،  درج  أسفل  إىل  الرضيعة  وبأختي 

لألبد  حياتنا  تغريت  وقد   1990 صيف  يف  ذلك  كان  منا.  مسافة  عىل  قنابل 

الكويت  يف  بقينا  املساملة.  الكويت  دولة  الغاشم عىل  العراقي  الغزو  بسبب 

الجنود  قبل  من  مرات  عدة  منزلنا  نهب  تم  وقد  شهور،   3 من  يقرب  ملا 

عاىن  النهار،  يف  بسالحهم.  عائلتي  مع  بعضهم  هددين  حني  يف  العراقيني، 

أعيننا،  نغمض  أن  نخاف  كنا  الليل  ويف  الطعام،  لرشاء  وأقربايئ  والداي 

الحكومة  قامت  أن  بعد  حياتنا  الله  حمى  يحدث.  أن  ميكن  مام  خائفني 

املرور مبحنة عصيبة وخسارة كل ما منلكه. بعد  بإجالئنا من عامن  الهندية 

نفطية،  كويتية  رشكة  يف  الرابع  الجيل  من  موظف  أنني  بالقول  فخور  أنا 

ونشأت يف  ولدت   .1947 منذ  الكويتية  النفطية  الرشكات  عائلتي يف  وبعمل 

الكويت خالل أغلب فرتات حيايت. وكان أمرا ً مربكا ً يل كطفل عندما كنت 

يف  ولد  كشخص  الناس  رآين  للهند،  ذهبت  وعندما  الكويت  يف   ً أجنبيا  أعترب 

الخارج. كان األمر وكأين أنتمي لعاملني مختلفني. رغم اضطراب الهوية خالل 

الكويت،  ولد يف  أنني مواطن هندي  بالقول  أنا فخور  األوىل،  سنوات حيايت 

مع  باالرتياح  أحس  وأنا  دولية،  قرية  العامل  اعتبار  عىل  ذلك  ساعدين  وقد 

مختلفة.  وجنسيات  ثقافات  من  أناس 
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سمر نعيمشـايـن جـوي
الكويت جعلتني 
ما أنا عليه اليوم

صاحبة الرقم 19

أنا من بانغالور يف جنوب الهند، وأتيت إىل الكويت يف 1995. ومنذ 

تلك الفرتة حتى وقتنا الحايل تضمنت مسرييت املهنية العمل يف عدة رشكات.

يف البداية، قمت بتعليم تطبيقات الكمبيوتر يف رشكة خاصة ملدة سنتني. وهناك 

علمت وقابلت عدة أشخاص  من جنسيات وثقافات متنوعة من الكويت، الهند، 

أثيوبيا، أمريكا و غريها تراوحت أعامرهم بني 8 و60 عام، ثم تحولت إىل أعامل 

اإلدارة املكتبية. 

واللوازم يف مستشفى  الصيدلة  للتزويد يف قسم  فقد عملت كمسؤول مساعد 

األحمدي التابع لرشكة نفط الكويت ملدة سنة ونصف، وال أنىس الفضل الكبري 

الذي أدينه ملديريت أثناءها والتي بذلت جل ما يف وسعها إلعدادي جيداً يف مجال 

الهند  بلدي  إىل  والعودة  الراحة  من  فرتة  أخذ  قررت  بعدها،  املكتبية.  اإلدارة 

لحوايل 4 سنوات.

التوظيف  قسم  يف  بالتحديد  الكويت  نفط  رشكة  وإىل  الكويت  إىل  عدت  ثم 

كمساعد إداري. ومنذ عوديت قبل سنة ونصف غمرين الرتحيب واملعاملة املميزة 

كان يل الحظ والرشف أن تكون بدايات رحلتي املهنية وعمري 

يف  وذلك  املايل،  بالقطاع  الكويتية  البرتول  مؤسسة  يف  عاماً   19

كوين  بالفخر  أشعر  املوظفني،  واختيار  تأسيسها  بدايات  يف  أي   ،1981 عام 

 .19 الوظيفي  الرقم  أحمل 

واملودة  األرسي  الجو  هو  الكويتية  البرتول  مؤسسة  يف  العمل  مييز  ما  أهم 

واالحرتام من مدرايئ عىل  الدعم  إال  أجد  فلم  املوظفني،  بني  املتبادل  واالحرتام 

املناصب إىل أن وصلت ملنصب سكرترية  السابقة، وتدرجت يف  السنوات  مدار 

نائب العضو املنتدب للاملية. كام شاهدت مراحل تطور املؤسسة وازدهارها، إذ 

مل تكن التكنولوجيا يف ذلك الوقت قد غزت حياتنا مثل األن، ال يوجد حواسيب 

وال ذاكرة للهواتف، فكان يتوجب علينا حفظ البيانات واألرقام. 

تعلمت يف املؤسسة الكثري، هناك كل يوم خربة جديدة خاصة مع تغري املدراء، 

األمر الذي يتطلب مواكبة هذا التغري والتكيف مع القرارات والطباع الجديدة. 

للخارج،  السفر  فرصة  كرمية،  بحياة  التمتع  املؤسسة  داخل  عميل  يل  وأتاح 

واالطالع عىل الثقافات املختلفة.  

أشعر بالسعادة عندما أخرج كل يوم من بيتي للذهاب للمؤسسة، حيث النشاط 

للموظفني وتنوع الثقافات والجنسيات وسيادة روح األخّوة واألرسة الواحدة يف 

الرشكة، ومن املواقف التي عززت لدي هذا الشعور أنه يف إحدى املرات كلفني 

املدير مبهمة إال أنه أدى الجزء األكرب منها، مع ذلك مل ينىس أن يشكرين و عندما 

أخربته أنني مل أعمل يشء أكد يل أننا فريق واحد والعمل مهام كان بسيطاً إال 

أنه يصنع الفرق، كان األمر دفعة قوية يل ألبذل أفضل ما لدي يف سبيل الرشكة.

ملدير  وكذلك  نفيس،  إثبات  فرصة  ملنحي  لإلدارة  الجزيل  شكري  وأوجه 

املوارد  ومحليل  األوائل  واملحللني  واملساعدين  األول  واملسؤول  فريقي، 

عيل  يبخلوا  ومل  أخطايئ  من  التعلم  عىل  ساعدوين  الذين  واملدققني  البرشية 

أدايئ. ترفع من مستوى  بنصيحة 

وأشكر الكويت التي هي وطني الثاين، خاصةأنها جعلتني الشخص 

الذي أنا عليه اليوم.

والديناميكية يف العمل، عىل عكس الكثريين أشعر بامللل أثناء اإلجازات وأنتظر 

بشغف العودة للعمل.

مواقف ال تنسى
يل  املؤسسة  دعوة  منها  باملؤسسة،  عميل  خالل  تنىس  ال  التي  املواقف  تتعدد 

وقتها يف  وكنت  بطلبي شخصياً  قاموا  إذ  الكويت،  تحرير  بعد  للعمل  بالعودة 

سوريا وارسلوا يل تأشرية الدخول وسهلوا اجراءات العودة للعمل مرة أخرى.

السيدة  من  كانت  حيايت  طوال  أنساها  ال  والتي  انسانية  املواقف  أكرث  ومن 

شهرزاد الهاجري والعاملني معها عندما علموا بخرب وفاة أخي، وكان وقتها إجازة 

أسبوعية، حرضت للمؤسسة ليالً حتى تجهز أوراق الخروج ألمتكن من السفر، 

الدائرة والشؤون اإلدارية مع حادث وفاة  ونفس املوقف تكرر من زمياليت يف 

العيد لتجهيز أوراقي ليك  للدوام يف إجازة  الاليت حرضن   والدي، 

أسافر يف الصباح الباكر.
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شخصيــات  
            ملهـمـة

أن تمنح وقتك وجهدك لآلخرين بدافع اإلنسانية هو أكثر أنواع العطاء 
جوداًً. في هذا القسم نتعرف على مساهمات الموظفين خارج أروقة 

القطاع النفطي .

- رياض الربيعة              رئيس فريق التقييم الوظيفي         ) مؤسسة البترول الكويتية ( 

- جاتندرا شودري          محلل أول ألنظمة الكمبيوتر          ) مؤسسة البترول الكويتية (

- طارق اإلبراهيم          محلل التطوير والدعم المالي        ) مؤسسة البترول الكويتية (
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العمل التطوعي من 
قيمنا اإلسالمية

رياض الربيعة

نوع  من  متنفس  هناك  أن  إال  باملتاعب  وتكدسها  الحياة  مشاغل  من  بالرغم 
بحجة  الكثريون  يغفل  فقد  األرض،  هذه  عىل  اإلنسانية  قيمتك  يحقق  آخر، 
فريق  رئيس  الربيعة  رياض  جعله  الذي  التطوعي  العمل  عن  الوقت  ازدحام 
له  اآلن.  حتى  لتستمر  جداً  مبكر  عمر  منذ  أعينه  نصب   – الوظيفي  التقييم 
اآلن،  حتى  واستمرت  الصغر  منذ  بدأت  التطوعي  العمل  مع  مختلفة  تجربة 
ويجعله جزءاً ال يتجزأ من حياته، فهو يراە جزءاً من قيمنا اإلسالمية كام يقول 

الشيق معه. لقاءنا  يف 

• كيف كانت بداياتك مع العمل التطوعي؟	
 ،1985 سنة  ميامي  جامعة   - الهندسة  كلية  يف  طالباً  كنت  عندما  العمل  بدأت 
للجاليات  يقام  الذي  السنوي  باملعرض  الكويت  دولة  جناح  يف  اشرتكت  حيث 
عىل  تعرفت  خالله  من  والذي  به،  والتعريف  الثقايف  تراثها  لعرض  الجامعة،  يف 
للخدمات  التنفيذي  الرئيس  نائب   - عبدالله  اسامعيل  السيد  الجامعة  يف  زمييل 
سنوات  طوال  التطوعي  نشاطي  وواصلت  الكويت.  نفط  رشكة  يف  املساندة 

للكويت. العراقي  الغزو  بلغ ذروته مع  والذي  بالجامعة  دراستي 

• كيف أثر الغزو العراقي على نشاطك التطوعي؟ 	
األزمة  أوحت  للكويت، حيث  العراقي  الغزو  أثناء  التطوعي  للعمل  توجهي  زاد 
بفكرة لزماليئ يف ذلك الوقت وهم الدكتور أنور النقي، وهو حالياً أستاذ محارض 
الله  عبد  إسامعيل  والسيد  والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  يف 
للطلبة  موجه  الغاشم  والغزو  الكويت  حول  الجامعة  داخل  محارضات  بتنظيم 
انتباه  الذي حصل. ونجحنا بجذب  واملدرسني، حيث كان هناك سوء فهم للغزو 
التعاطف مع قضيتنا. وتوالت األفكار إىل أن تم إنشاء  املجتمع األمرييك وجلب 
 .DC جمعية مواطنني من أجل كويت حرة للدكتور حسن ابراهيم يف واشنطن 

• أن 	 علمنا  التطوعي  نشاطك  متابعة  خالل  من 
عالقتك بجامعة ميامي لم تنقطع بعد التخرج؟
عندما  املرة  هذه  مختلف  بشكل  لكن  الجامعة  مع  التواصل  عاد  بالفعل 
بالشرياتون  االمريكية  للجامعات  معرض  يف  للمشاركة  الكويت  إىل  جاءوا 
إىل  املعرض  تنظيم  يف  معهم  اشرتكت  البداية  يف  التعليمية،  برامجهم  لعرض 
وفوجئت   ،2003 سنة  ميامي  جامعة  خريجي  لجميع  ملتقى  إقامة  تم  أن 
للفخر  مدعاة  كان  مام  الكويت  يف  ميامي  جامعة  لطلبة  ممثل  باختياري 

والرشف. 

• كيف استمر نشاطك التطوعي في الكويت؟	
إىل  باإلضافة  ميامي  جامعة  مع  بالتعاون  استمريت  السابق  يف  أرشت  كام 
2003، ثم مؤمتر  السابع يف عام  الهنديس  الخليجي  امللتقى  اشرتايك يف تنظيم 
ومتطوع  الكويتية  املهندسني  بجمعية  لكوين عضوا   ،2009 البديلة يف  الطاقة 

بالجمعية.  العامة  العالقات  فريق  مع 

  " IOC"وتطوعت مع مؤسسة البرتول الكويتية يف عام 2009 يف تنظيم مؤمتر
تحت ارشاف السيدة سهام املرزوقي – وكيلة وزارة النفط حينها يف املرديان، 
مكتب  مدير  الشطي  محمد  السيد  قبل  من  سنوات  ثالث  قبل  كلفت  كام 

كبرياً.  اللواء رضا عديل، والقت نجاحاً  التنفيذي بعمل ندوة عن  الرئيس 

وحالياً أتعاون مع بيت الكويت لألعامل الوطنية منذ عام 2012، هذا البيت 
إىل  ويهدف  الغاشم،  العراقي  الغزو  فرتة  خاصة  الكويت  تاريخ  يجسد  الذي 

الوطنية. الوحدة  تكريس 

تم  حيث  التطوعية،  األنشطة  توالت  الوطنية  لألعامل  الكويت  بيت  رحم  ومن 
ثم رشحت  الكويت،  فرع  العربية  الصينية  الصداقة  لجنة  إىل  لإلنضامم  إختياري 
ومؤخراً  العامل،  شعوب  مع  والسالم  للصداقة  الكويت  لبيت  العام  األمني  ألكون 

الثورة.  الشباب املرصي بعد أحداث  إنضممت إىل مجموعة محبو مرص لدعم 
 

• ماذا يضيف لك العمل التطوعي؟	
العمل  الحرص،  وليس  اإليجاز  سبيل  عىل  التطوعي  نشاطي  عن  معكم  تحدثت 
قيمنا  من  جزء  وهذا  بالسعادة،  وأشعر  اإلنسانية  بقيمتي  يشعرين  التطوعي 
جمع  يف  ساهمت  ذكرت  ما  جانب  فإىل  التطوعية  أنشطتي  تعددت  اإلسالمية. 
التربعات لصندوق إعانة املرىض عام 1999، باإلضافة إىل حضوري بطولة رياضية 

البحرين. أقيمت يف  والتي  الكويتية،  املعاقني  نادي  ألبطال 
متثيل  عىل  الوطنية  لألعامل  الكويت  بيت  يف  التطوعي  العمل  فريق  ويحرص 
الكويت بأفضل صورة يف الخارج، وأن نكون سفراء لدولة الكويت برفع إسمها.

• هل تحاول ترسيخ قيم التطوع لدى أبنائك؟	
واملبادرة يف  التطوع  لديهم حافز  وتولد  املجال  أنا قدوة ألبنايئ يف هذا  بالطبع، 
إىل  يؤدي  التطوع  أن  ألبنايئ  إليصالها  أسعى  التي  فالرسالة  مجتمعهم.  خدمة 

باإلنسان. االرتقاء 

• ما أكثر موقف أثر فيك؟	
من املواقف التي ال أنساها عندما بدأت الحرب عىل الكويت وقرر أبناء الجالية 
الوطني،  بالعيد  االحتفال  طالب،   20 عددنا  وكان  ميامي  جامعة  يف  الكويتية 
وقناعتنا  الكويت  أبناء  شعور  وكان  فرباير،   26 بتاريخ  إال  املرسح  متاح  يكن  مل 
أثناء  الكويت  تحرير  خرب  وجاء  موجودة،  فهي  للغزو  الكويت  تعرضت  وإذ  أن 
بتغيري  قمنا  والدموع،  الفرح  بني  ما  غريب  شعور  فانتابنا  للفعالية  تجهيزنا 
ضخامة  ومن  الكويت.  تحرير  عيد  الوطني  اليوم  بجوار  وكتبنا  رسيعا  الالفتات 
وأرسهم  للطلبة  كثيفاً  حضوراً  وشهد  لتغطيته  واإلعالم  الصحافة  جاءت  الحدث 

الخليجيني.  زمالئنا  مبشاركة 

• هل تود اضافة شيء؟	
أشكركم عىل تسليط الضوء عىل جانب آخر من حياة املوظف. ومن خاللكم أود 
التطوعي يف املؤسسة ستطبق قريباً.  للفريق  أنني أحرض حاليا ملفاجئة  أن أعلن 
الغري  مساعدة  عىل  يحثنا  اإلسالمي  الدين  أن  مهمة  نقطة  إيصال  يف  أرغب  كام 
لخدمة  عمل  أنسب  هو  التطوعي  العمل  لذلك  األفضل،  منا  تستحق  والكويت 

الحبيبة. لدولتنا  الجميل  ورد  الناس 
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• الكويت؟	 في  تعيش  متى  منذ 
منذ 13 سنة.

• UPKAR؟	 إلى  لالنضمام  دفعك  الذي  ما 
العمل  نشاطات  من  العديد  يف  أشارك  كنت  أنني  هو  األول  سببان  هناك 

االجتامعي يف بلدي األم. أشعر أنه يجب أن نعطي للمجتمع، وقد وفرت يل 

UPKAR هذه الفرصة.
 ثانيا٫ً عندما وصلت إىل الكويت، كانت تلك تجربة مختلفة بالنسبة يل تقريباً. 

هنا يف  أما  واألصدقاء.  األهل  مع  املناسبات  بكل  نحتفل  أن  اعتدنا  الهند،  ففي 

الكويت، فقد اقترص األمر عىل عائلتي املبارشة. وقد علمنا بأمر UPKAR وزرنا 

ً. ولكن عىل عكس توقعاتنا، فقد استقبلنا  مقرهم وكانت توقعاتنا صغرية جدا 

أننا بعيدون عن وطننا األم.  UPKAR بحرارة ومل يجعلونا نشعر أبداً  أعضاء 

واآلن، أصبحت UPKAR من العائلة.

• رئيس 	 منصب  تشغل  وأنت  متى  منذ 
خالل  تحققه  أن  تأمل  الذي  وما   UPKAR

المنصب؟ لهذا  توليك  فترة 
كمتطوع  وخدمت  تقريباً  سنوات   10 لفرتة   UPKAR بـ  ارتباطي  امتد  لقد 

وعضو لجنة تنفيذية وسكرتري ثقايف يف السابق. وهذه هي املرة األوىل التي  تتاح 

.UPKAR يل فرصة الخدمة كرئيس لـ

عىل  الحالية(  رئاستي  فرتة  خالل  تحقيقها  سأحاول  )والتي  رؤيتي  وتنطوي 

توسعة آفاق خدمات مجتمعنا، والوصول ليس فقط إىل الجالية الهندية، بل 

النعم  الكثري من  بالحصول عىل  كنا محظوظني  األخرى كذلك. وقد  للجاليات 

لألشخاص  الوصول  واجبنا  ومن  الرائعة،  الكويت  أمة  يف  والسعادة  والغنى 

األقل حظاً يف املجتمع.  

لدينا مسؤوليات اجتامعية متساوية. وأود أن تشارك الرابطة يف نشاطات اجتامعية 

أكرث يف كافة أرجاء هذا الوطن، كالقيام بزيارات لدور األيتام، وقضاء الوقت مع 

األناس املعاقني جسدياً /عقلياً، وتوفري املساعدة املالية لألناس املحتاجني بشدة، 

وتوفري تدريب احرتايف ومشاركة الخربات لدعم األشخاص واملشاركة يف مبادرات 

حكومية أو مبادرات لرشكات خاصة متنوعة لنشاطات اجتامعية / بيئية عديدة. 

• هال ذكرت لنا بعض من أهم الفعاليات 	
الرابطة؟ التي عملت عليها 

الكوارث  املساعدة يف حاالت  أنواع  كل  قدمنا  الهند،  األم  وطننا  لنداء  إستجابة 

واألزمات وما إىل ذلك، وذلك بالتنسيق مع السفارة الهندية والروابط االجتامعية 

وهذه  املحتاجني.  لألشخاص  الالزمة  املساعدة  توفري  عىل  بجد  للعمل  األخرى 

إحدى النشاطات األساسية لرابطتنا، كام أننا ننظم أنشطة عديدة لننمي املواهب 

رسم  مسابقات  ننظم  فنحن  الشباب.  من  رابطتنا  ألعضاء  والرياضية  الفنية 

تزورنا  شهرية  شخصيات  مع  تعليمية/تثقيفية  نقاش  بجلسات  ونقوم  لألطفال، 

من الهند أو الخارج.

• الرابطة المسجلين؟	 كم عدد أعضاء 
حاليا ً، لدينا  أكرث  من 100 عائلة  مسجلة  ونحن نتطلع لزيادة العدد يف املستقبل  القريب.

رابطتكم؟ قوة  نقطة  هي  ما 
تنفيذية  لجنة  قراراتنا بشكل جامعي من خالل  عائلة كبرية. ونتخذ  نحن منثل 

يوفرون  فهم  قوتنا،  ونقاط  أصولنا  أهم   UPKAR وأعضاء  استشارية.  ولجنة 

حبهم واهتاممهم وتفانيهم والتزامهم لتحسني ورفع معايري املجتمع. ويف النهاية، 

فإن هدفنا الرئييس زرع ابتسامة عىل كل الوجوه.

• تواجهها 	 التي  والتحديات  المشاكل  ما 
؟ بطتكم ا ر

كام تعلم فإن UPKAR منظمة اجتامعية غري ربحية، لكننا ال نقبل التربعات 

املالية. بل نعتمد عىل اشرتاكات العضوية والدعم من رعاتنا الذين نثمن دورهم. 

لذا، فإن مواردنا محدودة جداً. ومع ازدياد عدد األعضاء ومؤرش التضخم، أصبح 

السعي وتحقيق أهدافنا املنشودة. لذلك، فنحن نتطلع قدماً  من الصعب حقاً 

ملبادرات الرشكات الخاصة أو الرشاكة يف حمالت املسؤولية االجتامعية لها، وذلك 

بحيث نتمكن من تحقيق أهدافنا وخدمة مجتمعنا عىل املدى الطويل.

وتدعم    .1988 يف  أنشئت  ربحية  غري  اجتامعية  منظمة  هي   UPKAR

بها  يساهم  التي  الرمزية  العضوية  رسوم  خالل  من  الرئيسية  نشاطاتها 

األعضاء سنوياً . وتحت عضوية UPKAR محرتفون وأصحاب أعامل وأطباء 

مع  نلتقي  الكويت.  يف  الهندي  املجتمع  أطياف  مختلف  من  وأكادمييون 

هذه  عن  املزيد  ملعرفة  الكمبيوتر  ألنظمة  أول  محلل  تشودري  جيتندرا 

.UPKAR املنظمة النبيلة، فضال عن دورە كرئيس للـ

حب العمل الجماعي

جـاتـندرا شودري
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طارق اإلبراهيم
أسس  مجتمع صغير يهتم 

بالقراءة والكتابة
أمثرت تجربة طارق اإلبراهيم عاملاً متكاماًل من الخدمة املجتمعية. فالكتب عوامل يف صفحات، 

فكيف إذا أحيت هذه العوامل مساحة خالية وأرففاً خاوية لتصبح مقراً ثقافياً تطوعياً؟ فقد 

استطاع شباب Q8bookstore  أن يجعلوا فكرة صغرية تخدم مجتمعا ً بأكمله، و أن يعززوا 

ما  كل  عن  يحدثنا  املايل،  والدعم  التطوير  محلل  طارق،  الكويت.  يف  القراءة  أهمية  فكرة 

يتعلق بهذه املكتبة التي أضحت مكاناً لكثري من الزوار القراء.

• تأسيس 	 فكرة  نشأت  كيف 
مكتبة Q8bookstore؟

بدأت الفكرة عندما طلبت مني زميلتي فجر املشورة 

حول مرشوع معني. فقد كانت تريد رشاء مكتبة يف 

إىل مكان  ونقلها  اإلغالق،  كانت عىل وشك  العاصمة 

باإلمكان  ويصبح  منه،  جزءاً  الشباب  يكون  أن  ميكن 

تكوين مجتمع صغري يهتم بالقراءة والكتابة. وقد رأيت 

دعمت  ثم  ومن  مبشاركتها،  وقمت  رائعة  فكرة  أنها 

املرشوع وحولته من فكرة إىل منظومة.

• هل حصلتم على الدعم في 	
البداية؟

داعمنا الرئييس هو بيت لوذان، والذي قدم لنا املكان 

مجاناً، وساعدنا خالل تجربتنا كام قدم لنا الدعم اإلداري 

عند الحاجة. ومل يكن باستطاعتنا القيام بهذا لوالهم 

ونحن نشكرهم عىل ما قدموه. كام أننا حصلنا كذلك 

عىل دعم هائل من أعضاء مجتمعنا، حيث تربع العديد 

هذا  أحب  وأنا  املكان.  بتجهيز  ساعدونا  و  بالكتب 

الجانب من املكتبة أنه أصبح مساحة ملجتمع ميكن أن 

يشارك الكل فيها.

• ما الصعوبات التي واجهتكم؟ 	
و كيف تغلبتم عليها؟

أننا  املكان، خصوصاً  تجهيز  األصعب هو  األمر  كان 

تم  وقد  مبقاول.  االستعانة  دون  بذلك  القيام  قررنا 

التجهيز بسواعد شباب كويتي متطوع. وقد واجهتنا 

لكننا  التجربة،  هذه  خالل  الصعوبات  من  العديد 

وأن  منظمة،  كل  يف  موجودة  املشاكل  أن  تفهمنا 

وتفكري  واضح  وتواصل  متفتحة  عقلية  الحفاظ عىل 

إبداعي سوف يحل كل املعوقات التي تواجهها. 

• كيف يتم اختيار البرامج 	
والفعاليات التي تقيمها 

المكتبة؟  و ما هي 
مشاريعكم  المستقبلية؟

أو  بأحداث  تتعلق  فرصة  أي  نرتك  أال  نحاول  نحن 

الفئات  لكل  والكتابة  القراءة  تشجع  فعاليات 

لألطفال،  القراءة  فعاليات  ذلك  ومن  العمرية. 

أننا  كام  الكتابة.  ومسابقات  املحليني  الكتاب  دعم 

مثل  األخرى  املنظامت  مع  وثيقة  بصورة  نعمل 

األقل  لألطفال  الكتب  لتوفري   OXAdventure
يف  مشاريع  عدة  بإمتام  قمنا  كام  العامل.  حول  حظاً 

ذلك،  إىل  باإلضافة  وغامبيا.  ورواندا  ونيبال  الهند 

دوماً  فستجدنا  فعاليات،  إلجراء  نتعاون  فنحن 

نعمل يدا ً بيد مع املنظامت غري الربحية األخرى أو 

الرشكات املحلية لنجري تغيرياً ونحدث فرقاً. فالدعم 

 Qcafe، Qout Market، The من  كان رائعاً 

 Foundry، Monstaraim، K’s Path،

عىل   Jadi Morgen و   WeLoveKuwait
سبيل املثال ال الحرص. فهناك عدد كبري من الداعمني 

ال أستطيع ذكرهم اآلن، فنحن نؤمن دوماً كمنظمة 

أنه  الكويت  يف  تغيري  إلحداث  تهدف  ربحية  غري 

ليس املهم من يقوم بذلك، بل املهم أن يحدث. لذا، 

نحن دوماً سعداء بالعمل مع املنظامت غري الربحية 

األخرى أو الرشكات املحلية.

• ما األثر الذي تركته المكتبة 	
في حياتك؟

لقد غريت يف الكثري وأصبحت كبيت ثانٍ  بالنسبة يل. 

فقد مكنتني من تكوين صداقات ولقاء العديد من 

األشخاص املختلفني والتعرف إليهم. كام أنها أضافت 

قيمة لحيايت بعد أن عرفت أن مبقدوري إحداث فرق 

وتشجيع اآلخرين عىل القراءة. 

شعوراً  يعطيني  مميزة  مجموعة  من  جزءاُ  كوين 

سباقاً  أكون  أن  فرصة  منحي  ذلك  أن  حيث   ً رائعا 

يف املجتمع، حتى لو كان الفرق الذي نحدثه صغرياً.

• هل تعتبر القراءة أحد 	
هواياتك؟ وكيف أثرت هذه 

الهواية على حياتك؟
بالنسبة يل أكرث من هواية  ال أعتربها كذلك، بل هي 

بكثري. فالقراءة هي أسلوب حياة، فنحن نقوم بها سواء 

فحسب.  للمتعة  أو  املدرسة  أو  العمل  يف  ذلك  كان 

شخصيا ً، أمتتع بقراءة الخيال العلمي والقصص املشوقة، 

لكنني أحاول االحتفاظ بعقلية متفتحة وقراءة يشء من 

كل يشء. وهناك العديد من الدراسات التي تظهر أن 

القراءة تزيد من قدرة الفرد عىل حل املشاكل وتجعله 

أكرث إبداعاً وسعادة بشكل عام. وأظن أن هذا سبب 

كاٍف ألي شخص ليبدأ بالقراءة.  

@q8bookstore 
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فريق تصوير ذهبة
وألن  صورة،  برفقة  إال  تكتمل  ال  الكلمة  وألن  كلمة،  بألف  الصورة  ألن 

الجامل يف "ذهبة" ال يكتمل إال بالصورة والكلمة معاً، عملنا مع مصورين 

استثنائيني، انتقيناهم من مختلف رشكات القطاع النفطي. مل يرتددوا أبداً 

"ذهبة"  أضفى عىل  تطوعي  تصوير  كفريق  مقابل  دون  معنا  العمل  يف 

الخاصة.  نكهتها 

عبدالعزيز بن ثاني
 بن ثاين هو مسؤول خدمة العمالء يف مجموعة التسويق املحيل يف رشكة البرتول الوطنية 

الكويتية، ويعمل يف الرشكة منذ 1991. بدأ عبدالعزيز التصوير منذ ثالثة سنوات تقريباً، 

ويحب التصوير الريايض بأنواعه خاصة بالراليات واملوتو كروس )السياكل(.
@sanyarq68

جعفر صادق
 يعمل كخبري إعالمي يف كوفبك، ويف حني أنه تعلم تعليامً 

ذاتياً، فهو مختص بالتصميم التفاعيل والعالمات التجارية. 

وهو يستقي من الطبيعة اإللهام الالزم يف عمله يف التصميم، 

وموضوعه املفضل للتصوير هو الطيور.

حامد المزيدي
املهندس حامد املزيدي منذ ثالثة سنوات يف رشكة نفط الكويت يف مجموعة األبحاث 

والتكنولوجيا يف املرافق السطحية. بدأ يف مجال التصوير يف 2006، ويقول أن مكانه 

املفضل للتصوير هو برج الحمرا يف وقت الغروب.

محمد الجيران
الجريان التحق برشكة ناقالت النفط الكويتية يف 1998، ويعمل يف شؤون موظفي 

األسطول. بدأ محمد رحلته مع التصوير منذ الثامنينات، واتجه لتعلم أساسيات 

التصوير يف سنة 2008. الطبيعة هي الوجهة التي تجذبه للتصوير، واملدن والقرى 

التاريخية، أماكن تواجد الطيور، واملناطق الجبلية. 
@sharpshooterm 

محمد رياض
مهندس يف رشكة البرتول الوطنية الكويتية ويعمل منذ عام 2000. 

مارس التصوير منذ الصغر إال أنه يف العمر 17 توقف عن التصوير 

بداعي الدراسة. يحب محمد رياض تصوير املنتزهات والحدائق. 

تامر جرجس
يعمل تامر يف مستشفى األحمدي منذ 2006 يف قسم الصيدلة واللوازم 

الطبية. وبدأ التصوير من 1992، واملباركية هي مكانه املفضل للتصوير 
@tamerhabib

فينكاتيسان كادفول
يعمل فنكات يف رشكة نفط الكويت من 16 عاماً كمهندس تخطيط يف 

مجموعة خدمات مساندة املشاريع. بدأ يف مجال التصوير منذ 20 سنة 

يف عام 1991. يستمتع بالتقاط صوره يف أماكن مختلفة للطبيعة وهو 

متخصص يف ذلك. ويستهويه التقاط صور لالحتفاالت كبرية.
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ال  أنه  إال  املجلة،  هذه  مثل  إصدار  يتطلبه  الذي  العمل  حجم  يعي  أحد  ال 

اللقاءات  تحضري  فرتة  خالل  العمل  فريق  تنتاب  التي  املتعة  كم  يضاهي 

واملقابالت والزيارات املكتبية وجلسات التصوير املتنوعة.

العطاء،  بصفة  يتسمون  أشخاص  الرحلة،  رافقنا يف هذه  من  فضل  ننىس  لن 

العام  الصالح  أي مهمة تخدم  انجاز  يتوانون عن  املشاركة، وال  يرتّددون يف  ال 

للقطاع النفطي.

خلف الكواليس


