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..الكوهجي» مشروعي«في ختام مسابقة   

المستقبلي» تمكين«ريادة األعمال محط تركيز   

ضمن مبادراتها الموجهة » تمكين«أكد الرئيس التنفيذي لتمكين محمود الكوهجي أن ريادة األعمال ستبقى محط تركيز 

ألف شاب وفتاة،  30لدعم الشباب، والتي تتنوع بين برامج تدريبية وتطويرية وأخرى تمويلية تستهدف أكثر من 

ملة من مفاتيح النجاح في الحياة العملية تمكنهم من بحيث تضع بين يدي الكوادر البحرينية الشابة منظومة متكا

» تمكين«مواجهة تحديات سوق العمل وجعل المواطن البحريني الخيار األمثل لدى صاحب العمل، الفتا إلى حرص 

.في تقديم هذه البرامج بقالب جذاب ومبتكر يتماشى مع أساليب االتصال الحديثة والرائجة بين أوساط الشباب

بفندق الكيمبينسكي » تمكين«لمشاريع الشباب السبت الماضي التي دشتنها » مشروعي«ل اختتام مسابقة جاء ذلك خال

حيث تم توزيع النسخة األولى من الجوائز بهدف تنمية ثقافة ريادة األعمال بين صفوف الشباب البحريني، وذلك في 

رات المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز إسهامهم إطار برامج تنمية الثروة البشرية التي تقدمها لتطوير مهارات وقد

2030في مسيرة التنمية االقتصادية وفق رؤية 

إلى  16فريقا مشاركا تراوحت أعمارهم بين  60وجاء الحفل بعد منافسات دارت رحاها على مدى عدة شهور بين 

نها للتأهل للمرحلة النهائية، والتي مشروعا تجاريا م 25سنة، تم تصفيتها تدريجيا حتى وقع االختيار على أفضل  23

كلفوا فيها بصنع نماذج أولية ألفكارهم وعرضها أمام الجمهور والمستثمرين المحتملين في معرض مفتوح بمجمع 

البحرين سيتي سنتر استمر ثالثة أيام، وكان للجمهور دور فاعل في اختيار الفرق الفائزة من خالل التصويت ألكثر 

.آالف صوت 7صفحة المسابقة على الفيسبوك، حيث فاق عدد األصوات أكثر من  المشاريع جدارة عبر

كلمة أثنى فيها على المجهود الكبير الذي بذلته الفرق » تمكين»وألقى محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي لـ

ا لاللتزام والمثابرة خالل هذه لقد قدمتم ألقرانكم مثاال رائع«المشاركة واألفكار المبتكرة التي تقدموا بها، وقال فيها: 

."المسابقة، وفاق الكم الهائل والتنوع الكبير ألفكاركم جميع توقعاتنا

وأضاف الكوهجي أن اإلقبال الكبير على المسابقة يعكس غنى البحرين باألفكار الخالقة والكوادر الفتية المتعطشة 

.الحبيبةلإلنتاج والتطور، األمر الذي يبشر بمستقبل مشرق لمملكتنا 

ضمن مبادراتها الموجهة لدعم الشباب، » تمكين«وأكد الكوهجي في هذا السياق أن ريادة األعمال ستبقى محط تركيز 

ألف شاب وفتاة، بحيث تضع بين  30والتي تتنوع بين برامج تدريبية وتطويرية وأخرى تمويلية تستهدف أكثر من 

ن مفاتيح النجاح في الحياة العملية تمكنهم من مواجهة تحديات سوق يدي الكوادر البحرينية الشابة منظومة متكاملة م



في تقديم هذه البرامج » تمكين«العمل وجعل المواطن البحريني الخيار األمثل لدى صاحب العمل، الفتا إلى حرص 

.بقالب جذاب ومبتكر يتماشى مع أساليب االتصال الحديثة والرائجة بين أوساط الشباب

من محمود الكوهجي والشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بتوزيع بعد ذلك قام كل 

شهادات التقدير على لجنة التحكيم وأعضاء هيئة الموجهين الذين تولوا مهمة اإلشراف على الفرق المشاركة 

.ومشاركتهم الطالب خبراتهم وإرشادهم إلى كيفية تقديم مشاريعهم بالصورة المثلى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


