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«ال�شباب والريا�ضة» تطلق جائزة نا�صر بن حمد العاملية الرابعة للإبداع ال�شبابي

نا�صر بـن حمـد :هدفنــا احت�ضـان �إبـداع ال�شبـاب العالـمي
�أكد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ممثل جاللة امللك للأعمال اخلريية و�ش�ؤون
ال�شباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية
�أن جائزة نا�صر بن حمد العاملية للإبداع
ال�شبابي جاءت لت�ؤكد اهتمامات اململكة بدعم
احلركة ال�شبابية العاملية وتوفري الأر�ضية
املنا�سبة جلميع �شباب العامل املبدع ،لإبراز
م�شاريعهم الرائدة يف جماالت اجلائزة �إ�ضافة
اىل انها ت�شكل اميانا ب�أهمية تو�سيع قاعدة
امل�شاركني يف اجلائزة وحتقيق اال�ستفادة
الق�صوى منه ،من خالل تبادل ال�شباب
البحريني واخلليجي التجارب الناجحة يف
جماالت اجلائزة.
جاء ذلك مبنا�سبة �إطالق وزارة �ش�ؤون
ال�شباب والريا�ضة جلائزة نا�صر بن حمد
للإبداع ال�شبابي يف ن�سختها العاملية الرابعة

حتت �شعار «نتخطى حدود الأحالم» والتي
�ستت�ضمن جمال الإبداع العلمي والر�سم
والت�شكيل و�إنتاج الأفالم والت�صوير
الفوتوغرايف والت�صميم اجلرافيكي والت�صميم
املعماري.
وو�ضعت وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة
ر�ؤية جلائزة نا�صر بن حمد للإبداع ال�شبابي
لالرتقاء باملواهب ال�شابة املبدعة واملتميزة
عامليا ً يف خمتلف املجاالت العلمية والأدبية
والفنية مل�ستوى احرتايف لتتبو أ� مكانة
مرموقة على م�ستوى العامل� ،أما ر�سالتها فهي
ال�ستقطاب املواهب ال�شابة وتنميتها ،واحلد
من معوقات الإبداع التي تواجه الكثري من
ال�شباب ب�إعطائهم فر�صا �أف�ضل للتعبري عن
ذاتهم ومواهبهم وب�إ�شراكهم يف تنمية الوطن
وتطويره.
وا�ضاف �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد

ال�شيخ نا�صر بن حمد

�آل خليفة اىل �أن اجلائزة يف ن�سخها الثالث
املا�ضية والتي كانت �أولها حملية وثانيها
خليجية وثالثها عاملية �أو�ضحت للجميع

القدرات الهائلة التي ميتلكها ال�شباب العاملي
و�إ�صراره على حتقيق طموحاته و�إبداعاته يف
خمتلف املجاالت ،م�ؤكدا ا�سرتاتيجية اململكة
جتاه ال�شباب العاملي واهمية تهيئة الأجواء
املثالية �أمامهم من �أجل نرث �إبداعاتهم وطاقاتهم
ومتكينهم من اخذ موقعهم احلقيقي يف عملية
التنمية التي ت�شهدها الدول العاملية.
و�أكد �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ان امل�شاركات الكبرية من قبل ال�شباب العاملي
املبدع يف الن�سخ الثالث املا�ضية جاءت لت�ؤكد
للجميع ما ميتلكه ال�شباب من �إمكانيات كبرية
يف االبداع والتميز ،لإبرازها للجميع يف �إطار
منظم يغلفه الطابع التناف�سي ال�شريف بينهم،
م�ؤكدا �أن تلك االعمال واالبداعات ال�شبابية
العاملية تعطينا ثقة كاملة ب�أن الن�سخة الرابعة
من اجلائزة �ستكون �أكرث تناف�سية بني ال�شباب
العاملي يف ظل ما ي�شهده العامل حاليا من ثورة

�إبداعية يف خمتلف املجاالت والتي يقودها
ال�شباب الطامح اىل ت�سجيل ا�سمه يف تاريخ
احلركة التنموية العاملية ،م�ؤكدا ان اجلائزة
وجدت لتحت�ضن ال�شباب العاملي وتوفري
امل�ساحة املواتية وخلق املناخات املنا�سبة
لهم لإظهار م�شاريعهم التي يعتربونها جزءا
ال يتجز أ� من ابداعاتهم وم�سئولياتهم جتاه
�أنف�سهم وجمتمعهم.
ودعا �سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة
ال�شباب البحريني اىل امل�شاركة الفاعلة يف
اجلائزة وا�ستغالل الفر�صة للتناف�س مع بقية
�شباب دول العامل ونهل املزيد من اخلربات
واكت�ساب املهارات جراء م�شاركة نخبة من
�شباب العامل ،مثمنا يف الوقت ذاته اجلهود
الكبرية التي تقوم بها وزارة �ش�ؤون ال�شباب
والريا�ضة يف �سبيل �إجناح كافة فعاليات
اجلائزة.

البحريني حممد العريج يفوز باجلائزة الأوىل

�أكثـر مــن � 6آالف م�شــارك يف معـــر�ض جتــربــة الألعــاب
زار �أكرث من �ستة �آالف �شخ�ص غالبيتهم من �أبناء
دول جمل�س التعاون اخلليجي معر�ض (جتربة االلعاب
بالبحرين  )2016الذي ا�ستمر ملدة ثالثة ايام با�شراف
وتنظيم هيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض ،بالتعاون
مع �شركة  Sonyخالل الفرتة من  14اىل  16يناير،
ومانحا الفر�صة ملحبي
جناحا منقطع النظري
حمق ًقا
ً
ً
الألعاب الإثارة والت�شويق الإلكرتوين.
و�شهدت م�سابقة (فيفا  ،)16والتي اقيمت على
هام�ش (جتربة الألعاب بالبحرين  )2016م�شاركة
كبرية من زوار املعر�ض ،حيث فاز فيها البحريني حممد
العريج ( 19عاماً) والذي فاز باجلائزة الأوىل� ،سيارة
ميني كوبر ،تاله من البحرين �أي�ضا نا�صر الري�س بجائزة
قدرها ع�شرة �آالف دوالر ،فيما �أتى الكويتي �أحمد جابر يف
املرتبة الثالثة بجائزة قدرها خم�سة �آالف دوالر ،من بني
 1024م�شارك يف البطولة التي امتدت على مدار ثالثة
�أيام ،وتعد هي الأكرب من نوعها يف ال�شرق الأو�سط.
ويف ت�صريح للقائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة
البحرين لل�سياحة واملعار�ض ال�شيخ خالد بن حمود
�آل خليفة قال «نحن فخورون بنجاح معر�ض جتربة
الألعاب بالبحرين ،وهي الفعالية الأوىل التي تقام كجزء
من جدول فعاليات (املنامة عا�صمة ال�سياحة اخلليجية
لعام  ،)2016وهي املبادرة اخلليجية الهادفة لتنمية
ال�سياحة البينية لدول جمل�س التعاون و�شعوبها �ضمن

البوليتكنك تنظم معر�ضها
ً
م�شروعا
لأكرث من 70
حتت رعاية القائم ب�أعمال
الرئي�س التنفيذي لبوليتكنك
البحرين نظمت كلية الهند�سة
وتقنية املعلومات واالت�صاالت
ببوليتكنك البحرين معر�ضها
ال�����س��ن��وي لأك�ث�ر م��ن 70
م�شروعا من م�شاريع طلبتها
يف جماالت تقنية املعلومات
والو�سائط املتعددة.
ح�ضر املعر�ض جمع
من ممثلي القطاع من داخل
وخ��ارج اململكة ،كما و�شهد
املعر�ض ح�صول �أربعة من
الطلبة على عرو�ض عمل
ب��دوام كامل من قبل �إحدى
امل�ؤ�س�سات الرائدة يف اململكة.
يهدف املعر�ض ال�سنوي
لتمكني الطلبة من العمل على
م�شاريع حتاكي الواقع العملي
من خالل اتباع معايري �إدارة
الأع��م��ال ،ومعايري التعليم
الأكادميي ،بالإ�ضافة �إىل املهام
التقنية والإداري��ة املتنوعة
لتزويدهم باملهارات الالزمة
لتعزيز معرفتهم بكل ما يدور
يف قطاع تقنية املعلومات
واالت�صال وري��ادة الأعمال.
و�شهد املعر�ض يف ن�سخته
لهذا العام �إقامة ندوة حوارية
�شارك فيها  6حماورين من
النخبة لتبادل الأفكار والآراء
ب�ش�أن التقدم املت�سارع يف
حقل تقنية املعلومات وعن
جمموعة امل��ه��ارات الالزمة
لإج�����راء ت��غ��ي�يرات على
ممار�سات العمل وعن �سبل
�إقامة التعاون بني امل�ؤ�س�سات
التعليمية والقطاع ال�صناعي.

العديد من االن�شطة والفعاليات املتنوعة التي �ستقام على
مدار العام».
و�أ�شار ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة �إىل «�أن
الهدف هو تنظيم فعاليات من �ش�أنها �أن ترثي وتكون
قيمة م�ضافة �إىل قيم ال�ضيافة وال�سياحة التي توفرها
البحرين» ،م�ضيفا ً «لقد �شهدنا تدفقا ً من جميع ابناء
دول جمل�س التعاون اخلليجي وهو �أمر يدعو للفخر
واالعتزاز».
وتعليقا على فوزه قال حممد العريج -وهو طالب
جامعي�« -أنا �سعيد جدا بالفوز ببطولة (فيفا  ،)16التي
�أقيمت خالل معر�ض جتربة الألعاب بالبحرين ،حيث
�شاركت يف العديد من املناف�سات امل�شابهة التي �أقيمت يف
خمتلف الدول اخلليجية ،كان �آخرها حدثا للألعاب يف
دبي قبل �شهرين ،ودائما ما �أ�صل للدور الربع النهائي،
وي�سعدين هذه املرة الفوز بالبطولة يف بلدي».
وي�أتي معر�ض جتربة الألعاب بالبحرين �ضمن
العديد من الفعاليات ال�سياحية التي �ستمتد على مدار
العام ،والتي تتنوع يف طبيعتها ومواقعها وال�شريحة
ال�سياحية التي ت�ستقطبها� ،ضمن برنامج املنامة عا�صمة
لل�سياحة اخلليجية لعام  ،2016التي مت اختيارها بقرار
من جمل�س وزراء ال�سياحة بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،لتكون وجهة ال�سياح اخلليجيني الذين
�سيكت�شفون عبق تاريخها وروعة ح�ضارتها.

