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اﻟﻣﻣﻳزة اﻟﺷﺎﺑﺔ
ﺟﺎﺋزة "ﺳﻳﻣﻧس" اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻠطﻠﺑﺔ  2013ﺗُﺣﻔّز اﻟﻌﻘوﻝ
ّ
-

ﻘدﻣﻬﺎ طﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺟﺎﺋزة ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ واﻗﻌﻳﺔ ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻳ ّ
ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ طﻼب ﻛﺣد أﻗﺻﻰ
ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻔﺗوح أﻣﺎم ﺟﻣﻳﻊ طﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺿﻣن ﻓرق ّ
اﻟﺟﺎﺋزة اﻧطﻠﻘت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2011

أﻋﻠﻧت ﺷرﻛﺔ "ﺳﻳﻣﻧس" اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ اﻟﻳوم ﻋن إطﻼق ﺟﺎﺋزة "ﺳﻳﻣﻧس" ﻟﻠطﻠﺑﺔ  2013ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﻲ

ﻣطﻠﻊ ﺷﻬر ﻓﺑراﻳر اﻟﻘﺎدم ،ﺣﻳث ﺗدﻋو اﻟﺟﺎﺋزة أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻘوﻝ واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻣﻳزة ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺷﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ

ﻻﺳﺗﻌراض ﻗدراﺗﻬم اﻹﺑداﻋﻳﺔ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﻝ اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ واﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗطوﻳر
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﺗزاﻳدة اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم.
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻠوﻝ ّ
وﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﻳن ﺑﺟﺎﺋزة "ﺳﻳﻣﻧس" ﻟﻠطﻠﺑﺔ  2013واﻟﺗﻲ ﺗم إطﻼﻗﻬﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ

ﻋﺎم  ،2011اﺧﺗﻳﺎر أﺣد اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﺎﺋزة ،واﻟﻘﻳﺎم ﺑوﺿﻊ أﻓﺿﻝ اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ

واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ،ﺣﻳث ﺳﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﻣواﺿﻳﻊ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺧﺑراء ﺷرﻛﺔ "ﺳﻳﻣﻧس" ،ﻟﺗﺷﻛﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣواﺿﻳﻊ ﺗﺗﻌﺎطﻰ
ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﺗﺗطﻠب ﺗﺳﻠﻳط اﻟﺿوء ﻋﻠﻳﻬﺎ واﻟﺑﺣث ﻋن أﻓﺿﻝ اﻟﺣﻠوﻝ

اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
وﻗﺎﻝ ﺑﻳﺗر ﻟوﺷر ،اﻟرﺋﻳس واﻟﻣدﻳر اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﺷرﻛﺔ "ﺳﻳﻣﻧس أﻳﻪ ﺟﻲ" اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻣﺗﻪ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻝ

اﻓﺗﺗﺎح "اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ" ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ" :إﻧﻪ ﻟﻣن دواﻋﻲ ﺳرورﻧﺎ اﻹﻋﻼن ﻋن إطﻼق اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن

ﺟﺎﺋزة ’ﺳﻳﻣﻧس‘ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﻠطﻼب ﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﺑراﻳر اﻟﻣﻘﺑﻝ ،إذ أﻧﻧﺎ ﻧدرك اﻟﻳوم وأﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ
ﻣدى أﻫﻣﻳﺔ إﺷراك اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ اﻟﻳوم ،وﺗﺷﺟﻳﻌﻬم ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وﺗطوﻳر

أﻓﺿﻝ اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .وﻧﺣن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ أن ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﺋزة اﻟﻣﻣﻳزة ﺳﺗﻌﻣﻝ ﻛﻣﺣرك داﻓﻊ وﻣﺣﻔّز ﻟوﺿﻊ اﻟﺣﻠوﻝ
اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻠﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ﻳواﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم أﺟﻣﻊ وﻟﻳس ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻓﺣﺳب".
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وﺳﺗﻘوم ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﺧﺑراء ﺷرﻛﺔ "ﺳﻳﻣﻧس" وﻫﻳﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣ ّﻛﻣﻳن ﺑﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﻳﻳم ﻛﻝ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻳﻘدﻣﻬﺎ

ﻓرﻳق ﻣن اﻟطﻼب ﻳﺻﻝ ﻋددﻫم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ،وﻓق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻝ

ﺗواﻓق وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺣﻝ اﻟﻣﻘدم ﻣﻊ اﻟﺗﺣدي اﻟﻣطروح ،ودرﺟﺔ اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم وﻋرض اﻟﺣﻝ،

ﻓﺿﻼً ﻋن ﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻟﺣﻝ وﺗطﺑﻳﻘﻪ .وﺳﻳﺗم اﻹﻋﻼن رﺳﻣﻳﺎً ﻋن أﺳﻣﺎء اﻟﻔﺎﺋزﻳن ﻓﻲ ﺣﻔﻝ ﻳﻘﺎم ﺧﻼﻝ اﻟرﺑﻊ
اﻷﺧﻳر ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺟﺎري.

وﻗﻳﻣﺔ
ﻣﻣﻳزة ّ
وﺑدورﻩ ﻗﺎﻝ إرﻳش ﻛﺎﻳﺳر ،اﻟرﺋﻳس اﻟﺗﻧﻔﻳذي ﻟﺷرﻛﺔ "ﺳﻳﻣﻧس" اﻟﺷرق اﻷوﺳط" :ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺟﺎﺋزة ﻓرﺻﺔ ّ
ﻟﻠطﻼب ﻹظﻬﺎر ﻗدراﺗﻬم اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ واﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﻛوﻧﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻹﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﺑﻌض
اﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻟﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘدﻳم اﻟدﻋم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ُ
اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺷط ﺑﻬﺎ".

وأﺿﺎف" :ﺗﻣﺗﻠك ﺷرﻛﺔ ’ﺳﻳﻣﻧس‘ ﺗﺎرﻳﺧﺎً ﻋرﻳﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻳﻣﺗد إﻟﻰ  150ﻋﺎﻣﺎً ﻣﺿت ،وﻟطﺎﻟﻣﺎ

ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻘﺎﺋم
ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎدﺋﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺟﺎد ﺣﻠوﻝ ّ
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﻳر اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ".
ﻳذﻛر أن ﺷرﻛﺔ "ﺳﻳﻣﻧس" ﺳﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﻳم ﻓﻌﺎﻟﻳﺎت "اﻷﻳﺎم اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ" ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ

ﻟﻠطﻠﺑﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ "ﺳﻳﻣﻧس" ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﺋزة ﺑﺷﻛﻝ أﻛﺑر ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات

واﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻟدﻳﻬم ،وﺳﺗﻌﻘد أوﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ ﺷﻬر ﻓﺑراﻳر اﻟﻣﻘﺑﻝ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻳﺢ

"ﺳﻳﻣﻧس" ﻟﺟﻣﻳﻊ طﻠﺑﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋزة "ﺳﻳﻣﻧس" ﻟﻠطﻠﺑﺔ ،وﻳﻣﻛن
ﺗﻘدﻳم طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ وﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎرة ﻣوﻗﻊ
.www.siemens.com/studentaward

مالحظة للسادة المحررين:
وﺻور ﻋﺎﻟﻳﺔ اﻟدﻗﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ زﻳﺎرة اﻟﻣوﻗﻊwww.siemens.com/WFES :
ًا
ﻳﻣﻛﻧﻛم اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓﻳﺔ

 -اﻧﺗﻬﻰ –

شركة سيمنس أيه جي ) Siemens AGبرلين وميونخ( ھي شركة عالمية في مجال اإللكترونيات ومحطات توليد الطاقة الكھربية والھندسة
الكھربية ،وھي تعمل في قطاعات الصناعة ،الطاقة ،والرعاية الصحية .ومنذ أكثر من  165عا ًما ،تقف سيمنس على قمة التميز التكنولوجي،
االبتكار ،الجودة ،االعتمادية ،والعالمية .وتعد ھذه الشركة أكبر مورّد على مستوى العالم للتكنولوجيات البيئية ،وما يقرب من  %40من عائداتھا
الكلية تأتي من الحلول والمنتجات الصديقة للبيئة .وفي العام المالي  ،2012والذي انتھى في  30سبتمبر  ،2012وصل إجمالي عائدات الشركة
 78.3مليار يورو ،وعائدات من العمليات المستمرة بمبلغ  5.2مليار يورو .ومع نھاية سبتمبر  ،2012بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 370
ألف موظف في جميع أنحاء العالم .للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني.www.siemens.com :
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للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:
برنزويك الخليج
وجيه حالوة
+97144466270
whalawa@brunswickgroup.com
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