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“املربة اخلليفية” تطلق اأولى فعاليات “اإثراء ال�شباب”
حتت �شعار “املبادرة والعمل اجلماعي”

املنامة - بنا: اأعلنت م�ؤ�ش�شة املربة اخلليفية 
عن انط���اق فعالي���ات الأ�شب�ع الأول م���ن برنامج 
“اإث���راء ال�شب���اب” يف ن�شخت���ه الثاني���ة، بالتع���اون 
م���ع حلبة البحري���ن الدولية حتت �شع���ار “املبادرة 
ان�ش���م امل�شارك����ن  والعم���ل اجلماع���ي”، حي���ث 
لتحدي���ات الت�شلق والتع���اون وحتدي اخل�ف التي 

زرعت روح املبادرة والعمل اجلماعي بينهم.
“اإث���راء  م���ن برنام���ج  الأول  الأ�شب����ع  ومتي���ز 
ال�شب���اب”، با�شتمال���ه عل���ى عدٍد م���ن املناف�شات 
الت���ي ت�شمنت ال�شط���اع بعدة مهم���ات تتمح�ر 
ح�ل اأهمية العمل اجلماعي يف بيئة تفاعلية حافلة 

بامل���رح تتحدى قدرات ال�شب���اب على امل�شت�يات 
اجل�شدي���ة والعقلية، حيث ق���ام امل�شارك�ن بعدة 
اأن�شط���ة حت���ت قي���ادة مدرب���ي الربنام���ج؛ بهدف 
غر�س قيم و�شمات متن�ع���ة جتعلهم اأكرث اإنتاجية 
وت�شق���ل عزميته���م وقدرته���م عل���ى التعامل مع 

جتارب احلياة املختلفة.
اأعق���اب  يف  الربنام���ج،  ه���ذا  اإط���اق  وياأت���ي 
تخري���ج اأول دفعة من امل�شارك���ن بنجاح يف �شهر 
ماي���� 2017، بالتع���اون مع مركز عي�ش���ى الثقايف، 
والأكادميية امللكية لل�رشطة، ول�ل� هايرب ماركت، 
واأكادميي���ة طريان اخلليج، ومعه���د الأمل للرتبية 

اخلا�شة، ودرة البحرين، ومتحف البحرين ال�طني، 
والكلي���ة امللكية للجراح���ن يف اإيرلندا، الى جانب 

عدد من م�ؤ�ش�شات املجتمع املدين.
وتلتزم م�ؤ�ش�شة املربة اخلليفية بدعم ال�شباب 
عرب احت�شانه���ا �شمن بيئة داعم���ة واآمنة وحمفزة 
متكنهم م���ن التغلب على التحدي���ات واملع�قات 
املتن�عة التي قد ي�اجه�نه���ا يف حياتهم العملية 
يف قال���ب من التح���دي واملرح، وته���دف ملنح كل 
ال�شب���اب جتربة تعليمي���ة وعملية وفر����س �شيقة 
لكت�ش���اب امله���ارات الازم���ة؛ من اأج���ل م�شتقبل 

اأف�شل. • جانب من انطاق فعاليات الأ�شب�ع الأول من برنامج “اإثراء ال�شباب” يف ن�شخته الثانية	

املنامة - بنا: نظمت م�ؤ�ش�شة “اإجناز البحرين” 
اجتماع���ا مع من�شق���ي ال�رشكات املمثل���ة يف جمل�س 
اإدارتها يف مق���ر امل�ؤ�ش�ش���ة؛ لإطاعهم على خطط 

واأهداف العام الدرا�شي اجلديد2017 - 2018.
وع���ربت املدي���ر التنفي���ذي مل�ؤ�ش�ش���ة اإجناز 
البحري���ن هن���اء ����رشواين يف بداي���ة الجتم���اع ع���ن 
تقديره���ا و�شكره���ا جلمي���ع املن�شق���ن لدعمهم 
الكب���ري واملت�ا�ش���ل للم�ؤ�ش�ش���ة، خ�ش��ش���ا فيما 
يتعل���ق بت�ف���ري املتط�ع���ن، وقال���ت “اإن الدعم 
الكبري الذي نحظى ب���ه من قبل �رشكائنا يف القطاع 
اخلا����س، واإميانهم الكام���ل بروؤيتن���ا املتمثلة يف 
متك���ن ال�شب���اب ومينحنا الثق���ة للم�ش���ي قدما، 
فاملن�شق�ن هم �شف���راء م�ؤ�ش�شة اإجناز البحرين يف 

ال�رشكات”.
من جهتها، علقت م�ش�ؤولة العاقات العامة يف 
اإجناز البحرين مروة عادل قائلًة “اإن اأع�شاء جمل�س 
اإدارتن���ا م�ؤمن�ن بق�ة مبهمتن���ا املتمثلة يف اإلهام 
ال�شب���اب البحريني للنج���اح يف القت�شاد العاملي. 
اإن الدور الرئي�س ملن�شق���ي جمل�س الإدارة ي�شاعد 
�رشك���ة اإجناز البحرين ب�شكل كبري يف اإتاحة الفر�شة 
للمتط�عن لتب���ادل اخلربات املهني���ة مع الطلبة 

واإعدادهم للنجاح يف العامل احلقيقي”.
وتت�قع م�ؤ�ش�شة “اإجناز البحرين” اأن ي�شتفيد 
ح�ايل 30 األف طالب من 15 برناجما تق�م بتطبيقه 
يف جميع املدار�س الثان�ية والإعدادية، والبتدائية 
احلك�مية واجلامع���ات واملدار�س اخلا�شة. و�ش�ف 

يق����م بتنفيذ هذه الربامج اأكرث من 1000 متط�ع 
غالبيتهم من القطاع اخلا�س لهذا العام الدرا�شي. 
كما مت اإط���اع املن�شقن على الإجنازات التي 
ح�شدتها امل�ؤ�ش�شة واملبادرات اجلديدة والربامج 
املطروحة لهذه ال�شنة، وكذلك مت مناق�شة اأهداف 

و�شبل حتقيقها وطرح برامج جديدة.
اإل���ى اأن دور من�شق���ي ال����رشكات ه����  ي�ش���ار 
تعزيز الدعم ل� “اإجن���از البحرين” من خال تثقيف 
وحميطه���م  ال����رشكات  يف  العامل���ن  امل�ظف���ن 
الجتماع���ي ح�ل امل�ؤ�ش�شة واأهدافها، والعمل على 
ت�ف���ري متط�عن م�ؤهلن م���ن ذوي خربة لتنفيذ 

برامج امل�ؤ�ش�شة والعمل مع ال�شباب.
البحري���ن م���ن  اإجن���از  اإدارة  يتك����ن جمل����س 

ال����رشكات التالي���ة: بن���ك البحري���ن والك�يت، بنك 
الإثم���ار، م�رشف ال�ش���ام، بيت التم�ي���ل الك�يتي، 
�شيت���ي بن���ك، “ات����س ا�س ب���ي �ش���ي”، وامل�رشف 
اخلليج���ي التجاري. كم���ا ي�شم املجل����س عددا من 
ال����رشكات ال�شناعي���ة الك���ربى وم���ن بينه���ا �رشكة 
اخلليج لل�شناع���ات البرتوكيميائي���ة وبابك� والبا 

وبناغاز.
اأم���ا قط���اع اخلدم���ات فتمثله ����رشكات بتلك� 
وطريان اخلليج وجمم�عة فن���ادق اخلليج، اإ�شافة 
اإلى “متكن” و�رشك���ة “اأيرن�شت اند ي�نغ” و�رشكة 
قي�س الزعب���ي للمحاماة وال�شت�ش���ارات القان�نية 

و�رشكة اإبراهيم خليل كان�.

اإلهام ال�شباب البحريني للنجاح باالقت�شاد العاملي
من�شق� ال�رشكات اطلع�ا على اأهداف العام الدرا�شي اجلديد... “اإجناز”: 

املنام���ة - بنا: حت���ت رعاية رئي�س املجل����س الأعلى لل�شحة 
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، اأقامت اجلامعة 
امللكية للبنات بالتعاون مع جامع���ة وي�شت فريجينيا الأمريكية 
– اجلامع���ة العريقة يف جمال العل�م الطبية وال�شحية - امل�ؤمتر 
الأول يف جم���ال ال�شحة املهنية حتت عن����ان “التاأهب للك�ارث 
وعر����س اآخ���ر امل�شتجدات يف ه���ذا املجال لخت�شا�ش���ي ال�شحة 

املهنية”، يف مقر اجلامعة امللكية للبنات بالرفاع الغربي.
واأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل يف كلمة األقاها 
يف افتت���اح امل�ؤمت���ر، اأن اململك���ة ت����يل اهتماًما كب���رًيا يف جمال 
التاأه���ب للك����ارث، وذل���ك من خ���ال م�شاركة وح�ش����ر خمتلف 
القطاع���ات الطبي���ة وال�شناعي���ة املتعلقة باملج���ال، واملخت�شة 
بالإ�شع���اف والط����ارئ، كم���ا �شّدد على ����رشورة اإث���راء اخلربات 
وتبادله���ا لرف���ع م�شت����ى الأداء املهني لكاف���ة املتخ�ش�شن، 
و�شكر اجلامعة امللكية للبنات على تنظيمها للم�ؤمتر واأ�شار اإلى 
جه�ده���ا البن���اءة وامل�شاهمة يف املجتمع، واأثن���ى على القائمن 

بامل�ؤمتر واحل�ش�ر من خمتلف دول العامل.
واألق���ى رئي����س اجلامعة امللكي���ة للبنات م���ازن جمعة كلمة 
�شك���ر فيها رئي�س املجل�س الأعل���ى لل�شحة على رعايته الكرمية 
للم�ؤمت���ر، و�ش���ّدد فيه���ا على اأهمي���ة م��ش�ع امل�ؤمت���ر و�رشورة 
ال�شتفادة من اخلربات ال�طني���ة والعاملية يف التاأهب للك�ارث 
واحلد م���ن اخل�شائر الب�رشية واملادية. كم���ا اأ�شاد بجه�د اجلامعة 
امللكية للبنات وبطاقمها يف اإجناح هذا امل�ؤمتر وعملهم الدوؤوب 
وامل�شتمر يف جمع البارزين يف هذا املجال لتح�شيل الفائدة على 

اأو�شع نطاق.
وق���ّدم رئي����س امل�ؤمتر جالي����س رازايف من الكلي���ة امللكية 
ا تف�شيليًّا ح�ل الأزمات واأهمية التاأهب  للجراحن يف كندا عر�شً
للك����ارث واإع���داد الك����ادر الازم���ة املفعمة باخل���ربة يف جمال 
ال�شح���ة املهنية وما يهدف اإلي���ه امل�ؤمتر من تعزيز لهذا املجال 

يف �شت���ى القطاع���ات. و�شه���د امل�ؤمت���ر جل�ش���ات ح�ارية خلرباء 
عاملي���ن بح�ش����ر �شخ�شي���ات معروف���ة يف املج���ال الطبي، من 
بينهم النائب ال�شابق ل�زير ال�شحة باململكة العربية ال�شع�دية 
عماد اجلحديل والربوفي�ش�ر �رشبر اردوغان من جامعة ا�شطنب�ل 
ق�ش���م ال�شحة العامة، اإلى جانب عدد من ممثلي قطاعات ال�شحة 
وال�شناع���ة والأعم���ال يف البحرين ودول اأم���ريكا ال�شمالية ودول 

اخلليج العربي.
بفعاليات���ه  بامل�ؤمت���ر  امل�شارك����ن  اأ�ش���اد  جانبه���م،  م���ن 
وباجلل�شات احل�ارية وما اآلت اإليه من نتائج مرج�ة، حيث اأو�شح 
رئي�س جامعة البحرين ريا�س حم���زة اأن “اإدارة الأزمات والتاأهب 
للك����ارث ه� م��ش����ع مهم يف ال�شاح���ة وتاأت���ي م�شاركة جامعة 
البحري���ن بطاقمها الأكادميي املخت�س من كلية العل�م ال�شحية 
وطابه���ا يف هذا امل�ؤمتر لاطاع على التج���ارب وال�شتفادة من 
اخل���ربات والت���ي اجتمعت يف هذا احلدث، واأ�شك���ر بذلك اجلامعة 
امللكية للبنات وجامعة وي�ش���ت فريجينيا على اإتاحتها الفر�شة 

لإقامة هذا امل�ؤمتر الأول من ن�عه واأبارك لهم جه�دهم”.
كما عرّب رائد املان���ع املتخ�ش�س يف الطب املهني وه� اأحد 
امل�شاركن يف امل�ؤمتر من اململكة العربية ال�شع�دية عن امتنانه 
للم�شاركة في���ه باعتباره نقطة ات�شال وتب���ادل للخربات بق�له: 
“هذا امل�ؤمتر �شنح يل الفر�شة للت�ا�شل مع اخلرباء واملخت�شن 
يف ه���ذا املجال ب�ش���كل اأعمق حيث اطلعنا عل���ى اآخر امل�شتجدات 
والأبح���اث فيما يخ�س الطب املهن���ي والتاأهب للك�ارث ون�شكر 
القائم���ن عليه ونتطّلع اإلى وج�د ن�شخ م���ن هذا امل�ؤمتر ب�شكل 

منتظم”.
م���ن جانبه، اأو�ش���ح عبداملح�شن الع�شف�ر م���ن مركز حالت 
الط����ارئ يف جمل�س التع���اون اخلليجي اأن اأه���داف امل�ؤمتر تاأتي 
كج���زء م���ن منظ�مة عمل املرك���ز وت�شهم ب�شكل فع���ال يف اإعداد 

الك�ادر وتاأهيلها.

اململكة تويل اهتماًما كبرًيا يف جمال التاأهب للكوارث 
يف امل�ؤمتر الأول يف جمال ال�شحة املهنية ... حممد بن عبداهلل:

• م�ؤ�ش�شة “اإجناز البحرين” تنظم اجتماعا مع من�شقي ال�رشكات املمثلة يف جمل�س اإدارتها	


