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أحمد الدكروري ربيع السخن

بادر فندق ومنتجع شاطئ 
النخيل بتقدمي هدايا ملتابعي 
ومشتركي الصفحة اخلاصة 
بالفندق على موقعي فيسبوك 
وتويتر وذلك بعمل مسابقة 
أس����بوعية جلميع مشتركي 
ومتابعي الصفحة تتضمن 
أسئلة خاصة بفندق ومنتجع 
النخيل، وسيتم اختيار أحد 
الذي يقدم اإلجابة  املتابعني 
الصحيحة ومش����اركة هذه 
اإلجابة بالصفحة اخلاصة به 
مع أصدقائه ليحصل على اكبر 
عدد من اإلعجابات لإلجابة 
على األس����ئلة الت����ي تؤهله 

للفوز وسيقدم الفندق هدايا 
أسبوعية للمشتركني الفائزين 
الفندق  لالستمتاع بخدمات 

املتنوعة. وانتهز املدير العام 
ربيع الس����خن وطاقم إدارة 
الفندق هذه املناسبة لتقدمي 
الش����كر للمتابعني للصفحة 
اخلاصة بشاطئ النخيل على 
مشاركتهم الدائمة ومتابعتهم 
أخبار وأحداث الفندق، مرحبا 
باملش����تركني اجلدد.  وعقب 
إدارة  الدكروري مدير  أحمد 
املبيعات والتس����ويق قائال 
»إن صفحة الفندق اخلاصة 
بالفيسبوك وتويتر تعتبر 
إحدى الوسائل املهمة للتواصل 
مع عمالئنا الكرام ومشاركتهم 

كل جديد«

هدايا ملشتركي ومتابعي منتجع النخيل على »فيسبوك« و »تويتر«

»حتدي املدارس« في برنامج نبض لتعزيز الثقافة النفطية

جانب من مشاركة الطلبة

تنافس بني الطالبات املشاركات في املسابقة

»الوطن« يطلق »نبض« لتعزيز الثقافة الوطنية
أطلق تلفزيون الوطن يوم 
اجلمعة املاضي احللقة األولى 
من برنام����ج »نبض« الوطني 
الذي يهدف بدرجة أساس����ية 
إل����ى تعزيز الثقاف����ة النفطية 
بني الشباب الكويتي، وذلك من 
خالل مس����ابقة علمية نفطية، 
هي األولى من نوعها، بني طلبة 
املدارس. كما يسعى البرنامج 
إلى خلق جيل م����ن القياديني 
تتش����كل لديهم معرفة معمقة 
عن النفط، وأبعاده اإلنسانية 
واالجتماعية. فريق »النوير« 
من مدرسة حواء بنت يزيد من 
فرق امل����دارس الثانوية ال� 24 
التي تأهل����ت للمرحلة الثانية 
البرنامج، على مس����توى  من 
دولة الكوي����ت... توجهنا إلى 
املدرس����ة، والتقينا مبديرتها، 
وفري����ق »النوي����ر« املتمي����ز، 
وم.حنان القناعي من ش����ركة 
نفط الكويت بصفتها املشرفة 
على الفريق. تقول القناعي إن 
برنامج »نبض« من املسابقات 
الثري����ة الت����ي ش����هدت إقباال 
وتنافس����ا طالبيا كبيرا، وذلك 
بسبب احلوافز التي خصصتها 
الش����ركة للطلبة املش����اركني، 
البترول  خصوصا أن هندسة 
من املجاالت الهامة التي لها أثر 
في سوق العمل، إذ ميثل النفط 
عصب احلياة للمجتمع الكويتي.  
وأشارت إلى أن البرنامج كان له 
تفاعل ايجابي كبير، وتنافس 
شريف، وروح معنوية عالية 

بني أوساط الطالبات.
ان  القناع����ي:  وأضاف����ت 
البرنامج س����اهم ف����ي توعية 
الطالب����ات بتاريخ  وتثقي����ف 
شركة نفط الكويت، وقدم لهن 
مادة تراثية، ومعلومات ثقافية 
وعلمية مميزة من خالل كتب 
وزعت على الطالبات، ومناقشات 

جماعية مع املشرفة عليهن. 
البرنامج،  وحول مراح����ل 
أن املرحلة األولى  إلى  أشارت 
امتدت من 2 – 20 مارس وكانت 
إرش����ادية، إذ متحورت حول 
مناهج دراسية تفاعلية مصممة 
لتثقي����ف الطلبة ع����ن القطاع 
النفطي، بإشراف مرشدين من 
الكويت لضمان  ش����ركة نفط 

وصول املعلومات بدقة.
الثانية من  وفي املرحل����ة 
21 – 22 مارس، تنافس جميع 
الفرق في مسابقة ال مثيل لها 
من قبل، إذ انتقل نصف الفرق 
للمرحلة التالية في حني انتهت 
مسيرة النصف اآلخر عند هذه 
املرحلة. وفي املرحلة الثالثة من 
23 مارس – 26 ابريل، سيقدم 
كل فريق مشروع االرتقاء في 

الكويت بدعم من ش����ركة نفط 
الكويت، حيث تقوم جلنة حكام 
من الشركة وبرنامج البروتيجيز 
بتقييم املشاريع الختيار أفضل 
4 مشاريع. وفي املرحلة الرابعة 
من 11 – 16 مايو ستتم مكافأة 
الف����رق التي أثبت����ت كفاءتها 
للحصول على فرصة للمشاركة 
في أسبوع حافل باحملاضرات 
امليدانية  والدورات والزيارات 
لشركة نفط الكويت بالتعاون 
م����ن برنام����ج البروتيجي����ز، 
باإلضافة إلى السفر الى ابوظبي 
ملدينة مصدر ليش����هد الطلبة 
والطالبات نوعا آخر من قطاع 
الطاقة.  مديرة املدرسة، عليها 
رعاية الطالب����ات واختيارهن 
للمش����اركة ف����ي البرنامج ثم 
دعمهن وحثهن على مواصلة 
النجاح في البرنامج وحتفيزهن 
عل����ى تنمية االف����كار العلمية 
املتعلق����ة بالبرنامج واالطالع 
اخلارجي.وفي هذا اإلطار، أشادت 
مديرة املدرسة جميلة السهيل 
بدور الشركة البارز في خدمة 
املواطنني وحتفيز الشباب، وان 
ه����ذا البرنامج خير دليل على 
ذلك، حيث يأخذ بيد الش����باب 
والطلبة، ويقدم لهم مادة علمية 

إثرائية.
وأفادت السهيل أن املعلومات 
التي وفرتها الشركة في الكتاب 

تلب����ي احتياج����ات الطالبات، 
معربة عن أملها في أن تخصص 
وزارة التربية فصوال في الكتب 
العلمية عن البترول والشركات 

النفطية.
كما عب����رت عن ش����كرها 
وتقديرها لشركة نفط الكويت 
على هذه املبادرة التي أضافت 
الكثير من املعلومات للطالبات 
ولبت طموحهن في احلصول 
على فرص����ة، معربة عن أملها 
في أن يستمر البرنامج لسنوات 
قادمة، ملا ل����ه من أثر إيجابي، 
وزي����ادة للترابط ب����ني وزارة 

التربية، ومؤسسات الدولة. 
في غضون ذل����ك، توجهنا 
مبجموعة من األسئلة لفريق 
النوي����ر املؤل����ف من: إس����راء 
املطيري، وفرح اجلسار، وابتهال 
القطان،  الس����هيل، وش����روق 

وأصايل املطيري.
هل ميكن أن تصفن شعوركن 
وأننت تشاركن في هذا البرنامج 

التثقيفي الوطني؟
تقول الطالبة فرح اجلسار: 
»شعورنا شعور بالفخر والتميز 
أنني شاركت في هذا البرنامج 
الوطني، معربة عن اعتزازها 
بسبب اختيارها من قبل إدارة 
املدرس����ة لتمثيله����ا ف����ي هذا 

البرنامج واملشاركة فيه«.
وتابعت قائلة: »إن البرنامج 
أضاف لنا الكثير من املعلومات 
ع����ن بدايات اكتش����اف النفط 
ف����ي الكوي����ت، ودور ش����ركة 
التنقيب  ف����ي  الكويت  نف����ط 
واالستكش����اف، وحفر اآلبار 
النقل  واإلنتاج والتكري����ر ثم 
والتسويق اخلارجي«. وتشير 
إلى أن األجواء كانت تنافسية، 
وسادت روح احملبة والتواصل 
الفريق واملشاركني،  أفراد  بني 
الذي حظيت  وأشادت بالدعم 
به من األسرة وإدارة املدرسة، 
والذي شكل الدافع األول للنجاح 
وتخطي املراحل. نحن راضون 
متام الرضا، عن دعم ومساندة 
إدارة املدرسة والشركة والذي 
جتلى من خ����الل التوجيهيات 

املستمرة واملتابعة الدائمة. 
ابتهال  الطالب����ة  وتق����ول 
الس����هيل: »بال شك شعورنا ال 
يوص����ف، كونن����ا متيزنا ومت 
ب����ني زميالتنا  اختيارن����ا من 
الطالبات لنكون من املشاركني 
في هذا البرنامج، وبالرغم من 
شعورنا بالس����عادة والفرح، 
نستش����عر حجم املسؤولية، 
ألننا ال منثل شخصنا فقط بل 
منثل فريقا بالكامل ومدرسة، 
وذلك يشجعنا ويدفعنا نحو 

تقدمي األفضل«.

شروق وإسراء: »نبض« أضاف لنا معلومات 
عن كل ما يدور حول ثروة النفط الثمينة

قالت الطالبة ش����روق القطان: »مب����ا أن الكويت دولة 
نفطية من الدرجة األولى، فمن الضروري، كجيل قادم، أن 
تكون لدينا معلومات حول هذه الثروة، س����واء عن نشأة 
النفط أو طريقه نقله وتصديره، وكذلك الشركات الرائدة 
في الكويت. فهذا البرنامج أضاف لنا معلومات عن كل ما 
يدور حول هذه الثروة الثمينة«. وتش����ير إلى أن األجواء 
احلماسية تبدد الش����عور بالقلق لتبقى الرغبة في الفوز 
والنجاح«. وتقول: »إننا تفاعلنا بحماس مع هذا البرنامج 
وشجعنا بعضنت، وهو ما حفزنا على املشاركة، وتبادل 

املعلومات، وطريقه احلفظ والدراسة«.
الطالبة إسراء املطيري، تقول: »هدفنا، ونحن نشارك في 
هذا البرنامج التثقيفي، هو التميز بالطبع، ألنه مت اختيارنا 
من جميع الطالبات، وقد رشحنا من قبل معلماتنا. كما نشعر 
باملسؤولية جتاه برنامج »نبض« وفريق »النوير«، ونفخر 
كوننا مت اختيارنا لنمثل اسم مدرستنا املتميزة بطالباتها 
وإداراتها، وفي النهاية نحن منثل وطننا الكويت وهذا يزيد 

من شغفنا ويشحذ هممنا للوصول إلى أفضل املراكز. 
وتضيف إسراء أن مشاركتنا في برنامج »نبض« أتاح لنا 
االستزادة مبعلومات عن ثروتنا الوطنية، من خالله تعرفنا 
على تاريخ النفط من حيث بدايته وكيفية استخراجه عبر 
مراحل محدده يقوم بها املختصون، وبإمكاننا اآلن معرفة 
شركات النفط الكويتية واختالفها، وكيف ساهمت الطفرة 
النفطي����ة في تاريخ الكويت إلى أن اصبح وطننا ذا مكانة 
مهمة بني الدول، فمن خالل برنامج »نبض« تكونت لدينا 

ثقافه تتمحور حول ثروتنا النفطية والوطنية األولى. 
وتشير عضوات فريق »النوير« إلى أن البرنامج متيز 
بالتفاع����ل واحلماس الكبيرين، وبالتع����اون فيما بينهن، 
واملثابرة والسعي للوصول إلى املراحل، وأعربن عن ثقتهن 
الكبيرة بفريقهن، بالرغ����م من بعض التوتر والقلق الذي 

انتابهن. 
كما أكدن على أهمية دعم ش����ركة نف����ط الكويت لهن، 
ومساندة م.حنان القناعي وأوضحن أن املسابقة زرعت في 
أنفسهن حب التنافس والفوز دائما والتوكل على اهلل في 
كل ش����يء، ولم يغفلن دعم إدارة املدرسة ومتابعتها لهن، 
وأشدن بدور معلماتهن من قسم اجليولوجيا واألحياء. كما 
أعربن عن تقديرهن للدعم الكبير الذي حظني به من أولياء 

األمور وتشجيعهم على املشاركة في برنامج »نبض«.

البرنامج يعرض كل 
جمعة 2 ظهرا على 

تلفزيون الوطن

مسابقة علمية 
نفطية بني طلبة 

املدارس خللق جيل 
من القياديني


