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حملـيـات03

جائزة نا�صر بن حمد للإبداع ال�شبابي توا�صل ا�ستقبال امل�شاركات ال�شبابية

الزياين :اجلائزة ت�ستنه�ض همم ال�شباب وحتفزهم على الإبداع
ك�شف مدير جائزة نا�صر بن حمد العاملية
للإبداع ال�شبابي عبدالرحمن الزياين �أن موقع
اجلائزة مازال ي�ستلم العديد من امل�شاركات
ال�شبابية من خمتلف دول العامل يف جماالت
اجلائزة املختلفة ،م�شريا �أن التفاعل الكبري
من قبل �شباب العامل ي�ؤكد �أهمية اجلائزة
ودورها يف ا�ستنها�ض همم ال�شباب وحفزهم
على تقدمي م�شروعاتهم الإبداعية.
و�أ�ضاف الزياين �أن �إطالق جائزة نا�صر
بن حمد للإبداع ال�شبابي يف ن�سختها العاملية
ي�أتي اعتزازا منا بالدور املهم واملتميز الذي
يقوم به ال�شباب العاملي املبدع يف قيادة
البلدان نحو �آفاق رحبة من التطور والنماء،
م�شريا اىل �أن اللجنة امل�شرفة على اجلائزة
تعمل جاهدة من �أجل تنفيذ توجيهات �سمو
ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة يف �سبيل
�إجناح اجلائزة من كافة النواحي وحر�صا
على �إث��راء م�سرية العمل ال�شبابي العاملي
وال��ذي ت�ؤمن من خالله مملكة البحرين
�أن رعاية ال�شباب واالهتمام بهم والعمل
على متهيد الطريق امامهم للو�صول اىل ما
يطمحون له يف حقل االبتكارات والإب��داع
�سيكون له انعكا�سات ايجابية على تنمية
البلدان.
وبني الزياين �أن �آلية امل�شاركة يف اجلائزة
�سهلة ومب�سطة جدا ،وذلك من خالل الت�سجيل
على املوقع االلكرتوين للجائزة �أو االت�صال

نا�صر بن حمد

على رقم «اجلائزة»  ،36609090م�شريا
اىل �أن اللجنة املنظمة للجائزة ال حتت�سب
ر�سوما على م�شاركة ال�شباب ،وذلك حتقيقا
لأهدافها يف ت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة يف
اجلائزة .وعن �آلية التحكيم �أو�ضح الزياين �أن
العملية متر مبرحلتني الأوىل اختبار اجلودة
حيث تقوم جلنة التدقيق واجلودة بالتحقق
يف جميع امللفات وامل�شاركات الواردة �إليها،
بالإ�ضافة اىل التحقق من البيانات ال�شخ�صية
لكل م�شارك ويف ح��ال وج��ود نق�ص يف
البيانات �أو اخ�لال يف ���ش��روط واحكام
اجلائزة ف�إن جلنة التدقيق واجلودة تقوم
ب�إخطار امل�شارك وتتاح الفر�صة للم�شارك

بتعديل وت�صحيح بياناته واعماله يف حال
وجود نق�ص يف البيانات والأعمال التي قام
بت�سليمها م�سبقاً ،ويف حال تعديل وت�صحيح
البيانات والأعمال يلغي العمل ال�سابق،
ويتم التعامل مع التقدمي كا�شرتاك جديد،
اما املرحلة الثانية بعد اجتياز امل�شاركة
للمرحلة الأوىل بنجاح يتم ار�سال العمل اىل
جلنة حتكيم خمت�صة ولكل جمال من جماالت
اجلائزة ثالثة حمكمني خمت�صني من خمتلف
دول العامل يتم تعيينهم لتقييم كل م�شاركة
ولكل م�شاركة رقم ا�شرتاك خا�ص ومميز
بحيث ال حتتوي امل�شاركة على � ّأي بيانات
�أو معلومات �شخ�صية عن امل�شارك حتى
تكون عملية التحكيم �أكرث نزاهة و�شفافية،
ويف حال طلبت جلنة التحكيم معلومات
ا�ضافية ب�ش�أن امل�شاركة والعمل املُقدم� ،سيتم
التوا�صل مع جلنة التدقيق واجلودة لطلب
املعلومات وبالتايل يتم التوا�صل مع امل�شارك
من قبل هذه اللجنة التي تقوم بدور الو�سيط
بني جلنة التحكيم وامل�شاركني حفاظا ً على
ال�سرية وذلك ل�ضمان النزاهة يف التحكيم.
ودعا الزياين ال�شباب العاملي للم�شاركة
الفاعلة يف اجلائزة باعتبارها و�سيلة منا�سبة
للتعرف على قدراته الإبداعية يف خمتلف
امل��ج��االت ،م�شريا اىل �أن الهدف الأ�سمى
للجائزة لي�س الفوز واخل�سارة ،و�إمنا دعم
ال�شباب و�إبراز قدراتهم التناف�سية الإبداعية.

د .اخلزاعي ّ
يقدم البحرين مثا ًال يف ندوة �أ�صيلة
العربي حيث
م��ن اخلليج
ّ
ال� ّث��ق��اف��ة البحرين ّية حتتفي
بربنامج (الفنّ عامنا) وح ّتى
العربي ،وحتديدًا مدينة
املغرب
ّ
ّ
با�سم (مدينة
هرية
ال�ش
�أ�صيلة
ِ
الفنون) ،يحيك منتدى �أ�صيلة
ال ّثقا ّ
يف الدّو ّ
ال�ساد�س وال ّثالثني
يل ّ
ً
حواراته ولقاءاته ،م ّتخذا من الفنّ
املعا�صر ذريعة للحكاية والبحث
وال ّتوا�صل ،ومت�سائالً عن الق�ضايا
العربي
امل ّت�صلة بالفنّ يف العامل
ّ
خ�صو�صا يف �سياق ال ّتط ّورات
ً
احلا�صلة يف العقدين الأخريين
واالنزياح من ال ّتجارب الفرد ّية
املتجاوزة للم�ألوف �إىل �شبكات
ّ
ال�شباب املجدّدين
من الف ّنانني
وبدورهم جيل ال ّر ّواد امل� ّؤ�س�سني
� ً
أي�ضا .ك ّل ال ّت�سا�ؤالت والإ�شكال ّيات
امل ّت�صلة بالفنّ
العربي املعا�صر
ّ
ّ
ّ
ٌ
تناقلتها جمموعة من النقاد
ال ّت�شكيل ّيني ،الف ّنانني ،الباحثني
الأك��ادمي� ّي�ين ومتابعي احلركة
ال ّت�شكيل ّية الف ّن ّية وتاريخها ،وذلك
�شكيلي
من خالل ندوة (الفنّ ال ّت
ّ
العربي املعا�صر :ال ّرهانات
ّ
وال ّتحدّيات) التي انعقدت على
مدى يومني (يوافقان  17و18
�أغ�سط�س اجل���اري) يف مركز

د .حممد اخلزاعي

احل�سن ال ّثاين مبدينة �أ�صيلة
املغرب ّية ،بح�ضور عد ٍد من الف ّنانني
البحرين ّيني ،الذين م ّثلوا البحرين
يف املنتدى ال��ذي فيه البحرين
�ضيف �شرف ل��دورة هذا العام
2014م.
ّ
ّ
وق��د ���ش��ارك الناقد الفن ّي
اخلزاعي يف
البحريني د .حم ّمد
ّ
ّ
�سياق هذه ال ّندوة ،وذلك خالل
جل�ستها الأوىل التي تناق�ش (الفنّ
العربي بني ح ّرية الإبداع وح ّر ّية
ّ
املبدع) ،مق ّد ًما مملكة البحرين
مثاالً ،و�أ�شار فيما طرح �إىل �أنّ
احل�ضارات الإن�سان ّية على م ّر
الع�صور قد عرفت وزاولت خمتلف

الفنون ال ّت�شكيل ّية التي مت ّثلت يف
فنون ال ّنحت وال ّر�سم� ،إذ ال تكاد
ح�ضارة من احل�ضارات تخلو يف
حقبها املختلفة من مناذج للفنّ
�شكيلي ،مب ّي ًنا �أنّ فنّ ال ّنحت كان
ال ّت
ّ
له ن�صيب الأ�سد من هذه الفنون.
و�أو�ضح �أنّ احل�ضارات القدمية
كالهند ّية واليونان ّية وامل�صر ّية
خلّفت لنا �آثا ًرا ال ُتع ّد وال تحُ �صى
من ال ّتماثيل ،منها ما هو يف حجم
ج�سم الإن�سان ومنها ما هو من
ّ
ال�ضخامة بحيث تثري الدّه�شة عن
كيف ّية مت ّكن الف ّنان القدمي يف تلك
احل�ضارات من �إجناز �أعما ٍل بهذه
ّ
ال�ضخامة.
وخ�لال حديثـه ،ت� ّو ّج��ه د.
ِ
اخلزاعي �إىل
ر�صد االرتباط ما
ّ
بني الفنون ال ّت�شكيل ّية والدّيانات
القدمية من خالل دور العبادة،
مت�سائالً عن العالقة التي جتمع
خ�صو�صا فنّ
الأدي��ان بالفنون،
ً
ال ّنحت ،م�ستدلاّ ً يف ورقة عمله
املطروحة بالكنائ�س يف الع�صور
القدمية والع�صر الو�سيط وع�صر
ال ّنه�ضة التي كان لت�شجيعها �أبلغ
الأثر يف بروز الف ّنانني وانت�شار
�شكيلي بني �أروقة وجدران
الفنّ ال ّت
ّ
الكنائ�س و�سقوفها من خالل

ٍ
لوحات م�ستوحا ٍة من الكتاب
املقدّ�س .ومن ع�صر الكني�سة �إىل
الكال�سيكي وع�صر ال ّنه�ضة
الع�صر
ّ
ّ
ّ
يف �أوروب��ا� ،أ�شار الناقد الفن ّي
البحريني �إىل تط ّور فنون ال ّنحت
ّ
وال ّت�صوير ،التي كان الهدف منها
تخليد الأباطرة والقادة وامل�شاهري
من ال ّن�ساء وال ّرجال .وقد بقيت
تلك الأعمال �شاهدًا على عظمة
وبراعة وموهبة �أولئك الف ّنانني.
وا���س��ت��ت��ب��ع ذل���ك ب��ع��ب��و ٍر
ومالم�س ٍة علم ّية للفنون امل ّت�صلة
بجزيرة البحرين ،ا�ستعر�ض يف
بدايتها ارتباط الفنون بح�ضارة
دمل��ون التي ازده���رت يف �إقليم
البحرين ال��ق��دمي وال��ت��ي كانت
البحرين احلال ّية حا�ضرة لها يف
ّ
مو�ض ًحا
الألف ّية ال ّثالثة قبل امليالد،
�أنّ فنونها مت ّثلت يف ت�صميم
و�صناعة ما ُي�س ّمى بالأختام
الدّملون ّية ،و�أردف( :هذه الأختام
كانت ُت�س َتخدم لتوثيق املعامالت
ٍ
وكعالمات جتار ّية و�شخ�ص ّية،
ال ب ّد أ� ّنها كانت من �إنتاج ف ّنانني
ِ
وح َرف ّيني َمهَرة ب�إمكاننا �أن نطلق
عليهم ت�سمية الف ّنانني القدماء).
اخلزاعي مالحظاته الف ّن ّية
وتابع
ّ
املرتبطة بتاريخها يف البحرين.

ال�شيخ ح�سام بن عي�سى خالل ا�ستقباله ال�سفري الكوري

ال�شيخ ح�سام بن عي�سى يبحث مع
�سفري كوريا تعزيز جماالت التعاون
ا�ستقبل ال�شيخ ح�سام بن عي�سى
�آل خليفة رئي�س ديوان �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س الوزراء ،مبكتبه �صباح ام�س
االول جونها يو� ،سفري جمهورية كوريا
ال�صديقة ل��دى مملكة البحرين ،حيث
بحث معه �آفاق تعزيز جماالت التعاون
بني البلدين واالرت��ق��اء بها على كافة
امل�ستويات.
وخالل اللقاء� ،أعرب ال�شيخ ح�سام بن
عي�سى �آل خليفة ،عن ارتياحه للم�ستوى
املتطور الذي ت�شهده العالقات الثنائية بني
البلدين ،يف ظل ما يجمع بينهما من روابط
�صداقة قوية يف كافة املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واال�ستثمارية والتجارية.

و�أكد حر�ص مملكة البحرين على تنمية
وتطوير العالقات مع جمهورية كوريا
بال�شكل الذي ي�سهم يف تطوير التعاون
القائم ،ويعود باخلري على البلدين
وال�شعبني ال�صديقني ،ارتكا ًزا على ما
يجمع بني البلدين من تفاهم وتن�سيق يف
العديد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
من جانبه� ،أ�شاد �سفري جمهورية كوريا
ال�صديقة لدى مملكة البحرين مبا و�صلت
�إليه العالقات البحرينية الكورية من تقدم
وازدهار ،م�ؤكدًا حر�ص تطلع بالده على
بذل مزيد من اجلهود يف الفرتة املقبلة
لتعزيز هذه العالقات وتنميتها يف �شتى
املجاالت.

ال�شيخ ح�سام ي�ستعر�ض خطط
وبرامج تعزيز جهود رعاية ال�شباب
ا�ستقبل ال�شيخ ح�سام بن عي�سى
�آل خليفة رئي�س ديوان �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س ال��وزراء ،مبكتبه �صباح
ام�س االول ه�شام حممد اجلودر رئي�س
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة،
حيث ا�ستعر�ض معه خطط وبرامج
احلكومة لتعزيز جهود رعاية ال�شباب
البحريني وااله��ت��م��ام بهم معرفيا
وبدنيا ،بهدف تطوير قدراتهم ا لإبداعية
وت�أهيلهم للم�شاركة يف بناء حا�ضر
الوطن وم�ستقبله.
وخالل اللقاء� ،أكد ال�شيخ ح�سام بن
عي�سى �آل خليفة� ،أن اهتمام احلكومة
برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان رئي�س الوزراء بقطاع
ال�شباب ي�أتي انطال ًقا من اميانها ب�أهمية
دوره��م كدعامة قوية لنه�ضة الوطن
وتطوره ،الأم��ر الذي يتطلب ت�أهليهم
و�إع��داده��م للإ�سهام بفعالية يف بناء
الوطن ومنائه.
ون��وه �إىل �أهمية �إقامة املزيد من
ال�برام��ج والفعاليات وور���ش العمل

التي تهدف �إىل تنمية ال�شباب وتعزيز
قيم املواطنة وال�شراكة املجتمعية يف
نفو�سهم ،و�ضرورة �أن يتوازى ذلك مع
االهتمام باجلانب الريا�ضي من خالل
املزيد من امل�شاركات املحلية واخلارجية
التي ت�سهم يف رفع ا�سم مملكة البحرين
عاليا يف كافة املحافل.
من جانبه ،عرب رئي�س امل�ؤ�س�سة
العامة لل�شباب والريا�ضة عن خال�ص
�شكره وت��ق��دي��ره للحكومة برئا�سة
�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س ال��وزراء
على احت�ضانها لل�شباب البحريني وما
تقدمه لهم من برامج متنوعة تزيد من
�إ�سهامهم يف م�سرية التنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها مملكة البحرين يف كافة
القطاعات.
و�أ�شار �إىل �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد
مزيدا من الفعاليات التي ت�ستهدف
تنمية ال�شباب على خمتلف امل�ستويات
وتوفري البيئة املنا�سبة لهم لتحقيق
املزيد من االجنازات التي تعلي من راية
الوطن �إقليميا ودول ًيا.

