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�ضيوف املجل�س الأ�سبوعي ل�سموه:

جهود وا�ضحة لويل العهد يف تعزيز �أ�س�س التنمية امل�ستدامة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف جمل�س �سموه
الأ�سبوعي بق�صر الرفاع م�ساء �أم�س (الأربعاء) �أفراد العائلة املالكة الكرمية
والوزراء والأعيان و�أع�ضاء جمل�سي النواب وال�شورى والبلديات وعددًا من
رجال الدين والفعاليات االقت�صادية واالجتماعية و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي

يف اململكة وال�شخ�صيات الأكادميية والفكرية والإعالمية وعدد من �أفراد
املجتمع.
من جهتهم� ،أعرب احل�ضور عن �سرورهم وتقديرهم ملجل�س �سموه العامر
م�شيدين بحر�ص �سموه على االلتقاء باملواطنني وال�سري على تكري�س قيم
الآباء والأجداد واحلفاظ على الروح الأ�صيلة للمجتمع البحريني ون�سيجه

بدء ا�ستقبال م�شاركات «نا�صر بن حمد العاملية للإبداع ال�شبابي» ..جناحي:

 1800م�شاركة خالل الن�سخة املا�ضية واجلوائز � 126ألف دوالر
عبداهلل �إلهامي

�أعلنت وزارة
���ش���ؤون ال�شباب
وال��ري��ا���ض��ة
عن �إ�ستقبال
الأع����م����ال
امل�شاركة بالن�سخة الرابعة من
جائزة نا�صر بن حمد العاملية
للإبداع ال�شبابي ،م�ؤكد ًة موا�صلة
اجل��ه��ود يف حتفيز ال��ق��درات
�سجلت خالل
واملواهب ،والتي
ّ
الن�سخة الفائتة  1826م�شاركة
معتمدة مبجاالت اجلائزة ال�ستة
من قبل  72دولة.
وبدورها �أكدت مديرة �إدارة
�ش�ؤون ال�شباب بالوزارة �إميان
جناحي خالل م�ؤمتر �صحفي عقد
يف مبنى الوزارة م�ساء �أم�س� ،أن
�إطالق املوقع الإلكرتوين اخلا�ص
باجلائزة يتزامن مع بدء ا�ستقبال
م�شاركات الن�سخة الرابعة من
جائزة نا�صر بن حمد العاملية
للإبداع ال�شبابي ،م�شري ًة �إىل �أن
ال��وزارة تتوا�صل مع املدار�س
واجلامعات والأندية ال�شبابية
يف كافة انحاء العامل من خالل
�سفارات اململكة باخلارج و�سفراء
اجلائزة حول العامل.
و�أ�شارت �إىل �سعي الوزارة
نحو متكني ال�شباب من �إث��راء
التنمية امل�ستدامة والتناف�سية يف
اململكة ،وذلك بنا ًء على توجيهات
ممثل جاللة امللك املفدى للأعمال
اخلريية و�شئون ال�شباب ورئي�س
املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة
ورئ��ي�����س اللجنة الأومل��ب��ي��ة
البحرينية ال�شيخ نا�صر بن حمد
�آل خليفة.

ولفتت �إىل �أن جائزة نا�صر
بن حمد للإبداع ال�شبابي انطلقت
عام  2011كمبادرة من امل�ؤ�س�سة
العامة لل�شباب والريا�ضة مبملكة
البحرين �آن���ذاك� ،إذ �سعت يف
ن�سختها الأوىل �إىل �إطالق �شرارة
الإب���داع بني ال�شباب يف جميع
�أنحاء اململكة ومبختلف املجاالت،
م�شري ًة �إىل �أن��ه بعد ح�صول
اجلائزة على �إقبال �شديد من
ال�شباب البحريني املبدع مت فتح
املجال لل�شباب من دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية
للم�شاركة يف الن�سخة الثانية عام
.2012
وبينت جناحي �أن وزارة
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة قامت
باختيار �ستة تخ�ص�صات ملجاالت
اجلائزة وذل��ك لتقدمي ال�شباب
امل�شاريع املبتكرة البعيدة عن
اجلانب التقليدي ،الفت ًة �إىل �أن
املجاالت تتمثل يف :الت�صوير
الفوتوغرايف� ،إن��ت��اج الأف�لام،

الر�سم والت�شكيل ،الت�صميم
اجلرافيكي ،الت�صميم املعماري،
الإبداع العلمي.
ون�� ّوه��ت �إىل �أن اجل��ائ��زة
اعتمدت يف ا�ستقبال امل�شاركات
على ثالث فئات :الأوىل من -14
� 17سنة ،والثانية من 24-18
�سنة ،والثالثة من � 30-25سنة.
و�أكدت جناحي على اجلوائز
الق ّيمة التي �ستمنح للفائزين
باملركز الأول ،واملحددة للفئة
الأوىل ب��ـ  5000دوالر عن
جم���االت ال��ر���س��م والت�شكيل
والت�صميم اجلرافيكي والت�صوير
الفوتوغرايف والإب��داع العلمي،
و 7000دوالر لنف�س الفئة عن
جمال �إنتاج الأفالم.
و�أ�ضافت �أن جوائز الفئة
الثانية ،تتمثل يف 7000 :دوالر
عن جم��االت الر�سم والت�شكيل
والت�صميم اجلرافيكي والت�صوير
الفوتوغرايف والإب��داع العلمي،
و 8000دوالر لنف�س الفئة عن

جمال �إنتاج الأفالم.
وللفئة الثالثة� ،أ�شارت �إىل �أن
اجلوائز تتمثل يف 9000 :دوالر
عن جم��االت الر�سم والت�شكيل
والت�صميم اجلرافيكي والت�صوير
الفوتوغرايف والإب��داع العلمي،
و 11000دوالر لنف�س الفئة عن
جمال �إنتاج الأفالم.
وحول �آلية التحكيم� ،أكدت
رئي�سة جلنة التوا�صل باجلائزة
نوف القائد �أن عملية التحكيم
�ستكون ب�شكل كامل من خالل
امل��وق��ع الإل���ك�ت�روين اخل��ا���ص
باجلائزة ،والذي يتيح للم�شارك
الت�سجيل ومتابعة م�شاركته
خالل مرورها مبرحلة التحقق من
مطابقتها لل�شروط �أوالً ثم فح�ص
اجلودة الذي يت�أكد من خل ّوها من
�أي تكرار �أو ا�ستن�ساخ ،و�أخريا ً
مرحلة التحكيم على الإنرتنت.
وتابعت بقولها« :متثل جائزة
نا�صر بن حمد ..جهود و�إ�صرار
اململكة بتطوير مهارات ال�شباب
يف جماالت اجلائزة ال�ستة وبعد
جناح الن�سختني الأوىل والثانية
انطلقت اجل��ائ��زة يف ن�سختها
الثالثة لت�صبح عاملية حتمل
عنوان (ع�ش حلمك) ومنحت
فر�صة �أو�سع لل�شباب من جميع
�أنحاء العامل للم�شاركة دون
حدود �أو قيود حتول بينهم وبني
طريقهم نحو الإبداع واالبتكار».
واختتمت القائد ت�صريحها
�سجلت
ب�أن الفئة العمرية الثانية ّ
�أك�بر معدل م�شاركة باجلائزة
خالل الن�سخة املا�ضية ،الفت ًة �إىل
�أن ا�ستقبال امل�شاركات للن�سخة
احلالية من املقرر �أن يتوقف
بغ�ضون � 15أبريل املقبل.

البحرين ت�شارك بـ ً 38
تطبيقا يف جائزة «�أف�ضل خدمة حكومية» بالإمارات
�شاركت مملكة البحرين بـ  38تطبيقا يف
الدورة الثالثة جلائزة �أف�ضل خدمة حكومية
عرب الهاتف املحمول التي تنظمها حكومة دولة
الإم��ارات ،وتعلن نتائجها يف القمة العاملية
للحكومات التي تعقد برعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي حتت
�شعار «ا�ست�شراف حكومات امل�ستقبل» ،يف
الفرتة من  10 – 8فرباير.
و�أعلنت جائزة «�أف�ضل خدمة حكومية
عرب الهاتف املحمول» �أن البحرين قدمت 38
تطبي ًقا ت�أهل منها خم�سة تطبيقات يف �أربعة
قطاعات .وت�ضم قائمة التطبيقات املت�أهلة
للنهائيات تطبيقي «وزارة �ش�ؤون ال�شباب
والريا�ضة» ،و«خدمة دليل م�ؤ�س�سات املجتمع

املدين» يف قطاع ال�ش�ؤون االجتماعية وتطبيق
« »Bahrain Cultureيف قطاع ال�سياحة،
ويف ق��ط��اع ال�صحة تطبيق «اخل��دم��ات
ال�صحية» ،ويف قطاع البيئة تطبيق «خدمات
املياه والكهرباء».
وتوزعت امل�شاركات العربية يف اجلائزة
التي بلغ عددها  256تطبيقا ً من  17دولة،
على كافة قطاعات اجلائزة ،وت�صدرها قطاع
االقت�صاد والتجارة بـن�سبة  %16وال�ش�ؤون
االجتماعية بـ  ،%15والنقل والبنية التحتية
بـ  %12وقطاعا ال�سياحة والبيئة %11
لكل منهما فيما توزعت الن�سبة املتبقية على
القطاعات الأخرى.
وتولت جلنة حتكيم مكونة من نخبة
اخلرباء الوطنيني والعامليني عملية فرز وتقييم

امل�شاركات وفق معايري رئي�سية ت�شمل الكفاءة
والفعالية و�سهولة اال�ستخدام واالبتكار ،قبل
عر�ضها على اللجنة العليا العتماد امل�شاركات
و�إعالن املت�أهلني �إىل النهائيات.
يذكر �أن جائزة �أف�ضل خدمة حكومية عرب
الهاتف املحمول ،هي جائزة �سنوية تهدف �إىل
حتفيز اجلهات احلكومية على تقدمي حلول
�إبداعية مبتكرة يف جمال تطبيقات الهواتف
الذكية والهواتف املحمولة مبا ي�ضمن احل�صول
على اخلدمات احلكومية على مدار ال�ساعة
ب���إج��راءات �سهلة ومب�سطة وكفاءة عالية
و�شفافية تفوق توقعات املتعاملني ،وت�شارك
باجلائزة اجل��ه��ات احلكومية االحت��ادي��ة
واملحلية وط�لاب اجلامعات يف الإم��ارات،
واجلهات احلكومية العربية والعاملية.

وهويته اجلامعة ،منوهني بجهود �سموه يف تعزيز �أ�س�س التنمية امل�ستدامة
لتحقيق املزيد من الرخاء والتقدم يف العهد الزاهر حل�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى وما توليه احلكومة املوقرة
من �سعي متوا�صل نحو م�ستويات �أف�ضل من التنمية واخلدمات وت�أمني احلياة
الكرمية للمواطن.

�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة
ممتلكات برئا�سة خالد بن عبداهلل
�صدر عن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفه وىل العهد
نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س التنمية
االقت�صادية قرار رقم ( )1ل�سنة 2016
ملجل�س التنمية االقت�صادية ب�إعادة ت�شكيل
جمل�س ادارة �شركة ممتلكات البحرين
القاب�ضة.
ون�ص القرار على اعادة ت�شكيل املجل�س
برئا�سة ال�شيخ خالد بن عبداهلل �آل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وع�ضوية كل
من وزير املوا�صالت واالت�صاالت كمال
بن احمد حممد ،وزير ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة زايد بن را�شد الزياين ،م�ست�شار
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية بديوان
�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد ال�شيخ
حممد بن عي�سى بن حممد �آل خليفة ،الرئي�س
التنفيذي ملجل�س التنمية االقت�صادية خالد
عمر الرميحي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة

ال�شيخ خالد بن عبداهلل �آل خليفة

ممتلكات البحرين القاب�ضة حممود ها�شم
الكوهجي� ،سامر اجل�شي ،خالد حميدان،
الهام ح�سن.
وتكون مدة الع�ضوية بح�سب القرار
اربع �سنوات وتبد�أ من تاريخ �صدور القرار
وين�شر باجلريدة الر�سمية.

ا�ستقبل ال�سفري الكويتي لدى اململكة

املطوع ي�ؤكد عمق العالقات التاريخية مع الكويت
ا�ستقبل وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء
حممد بن ابراهيم املطوع مبكتبه ام�س
ال�شيخ عزام بن مبارك ال�صباح �سفري دولة
الكويت لدى اململكة ،حيث جرى خالل اللقاء
بحث �أوجه التعاون امل�شرتكة بني البلدين
ال�شقيقني ،و�سبل تعزيزها يف كافة املجاالت.
و�أكد الوزير حممد املطوع خالل اللقاء
على عمق ومتانة العالقات التاريخية
واالخوية املتميزة التي تربط بني البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني ،وما حتظى به من

اهتمام من جانب قيادتي البلدين بهدف
تنميتها وفتح جم��االت جديدة للتعاون
وحتقق امل�صالح امل�شرتكة لل�شعبني
ال�شقيقني.
من جانبه� ،أ�شاد �سفري دولة الكويت
ال�شقيقة لدى البحرين مبا يجمع دولة
الكويت ومملكة البحرين من عالقات �أخوة
وطيدة ،م�ؤكدا حر�صه على موا�صلة بذل
اجلهود من �أجل تعزيز وتوثيق عالقات
البلدين وتطويرها يف املجاالت كافة.

الأمن الإذاعي يناق�ش تطبيق
نظام النقاط على رخ�ص القيادة
يناق�ش برنامج الأمن الإذاعي يف حلقته
التي تذاع اليوم اخلمي�س «تطبيق نظام
النقاط على رخ�ص القيادة» وي�ست�ضيف
الربنامج كال من حمام �أول كمال جمال
كمال وباحث قانوين �أول موزة �أحمد الزايد
من �شعبة ال�ش�ؤون القانونية ب��الإدارة
العامة للمرور.
برنامج الأمن الإذاع��ي تعده وتقدمه
�إدارة الإع�لام الأمني ب��وزارة الداخلية

بالتعاون مع �إذاعة مملكة البحرين ويبث
كل خمي�س يف متام ال�ساعة  1.00ظهرا
على املوجة  ،FM102.3احللقة من تقدمي
املالزم �أول فايز �أمني ويخرجها على الهواء
املالزم �أول خالد اجلمريي.
ل��ل��م�����ش��ارك��ة ب��ال�برن��ام��ج على
 17684888وللتوا�صل عرب الر�سائل
الن�صية م��ن �شركة بتلكو ،92675
زين ،88263فيفا .98029

