
 صحفي خبر

 "على اإلنترنت األسرةمعهد سالمة "رأس مجلس إدارة ت "فودافون"مجموعة  

ليتتتت ا  الستتتيد  يتتتتتول  عتتت  العالميتتتت  "فودافتتتو "  مجموعتتتت أعلنتتت  : 5402 مةةةة رس 40 ؛الدوحةةةةط   ةةةةر
التتالي لمجلتس ادار  منصت  الترئيس فتي المجموعت ،  الرقمي المحتوى معايير تنظيمقسم  رئيس، فيلتو 
 .  (FOSIعلى اإلنترن " ) األسر سالم   "معهد

ت نتتتي أفمتتتس ممارستتتا  تتتتدعم منظمتتت  دوليتتت  حيتتتر ر حيتتت   "معهتتتد ستتتالم  األستتتر  علتتتى اإلنترنتتت " ويعتتتد
 حمتتاس التتى  . ويتطلتتا المعهتتدلأل تتوي وتع يتت  التر يتت  الرقميتت   ،واعتمتتاد السياستتا  المت صتتر  طتتاع،الق

 حيتتتتتل تمتلتتتتت  مجموعتتتتت  ،"فودافتتتتتو " لمجلتتتتتس ادارتتتتتت التتتتتتي سترستتتتت ها رئاستتتتت   ال ن تتتتتا  التعتتتتتاو  فتتتتتر 
ستتجاًل حتتافاًل  جهتتود المستتجولي  االجتماعيتت  للًتتر ا ، فمتتاًل عتت    رتهتتا الرائتتد   االتصتتاال  العالميتت 

 .والتر ي  الرقمي  في مجاس الرقا   األ وي 

اإلنترنتت "   علتتى األستتر ستتتي    ال تتام، التترئيس التن يتت ي لتتت "معهتتد ستتالم  الستتيد و هتت ا المناستت  ، قتتاس 
ا  تمتلتتت   ؛‘علتتتى اإلنترنتتت  األستتتر معهتتتد ستتتالم  ’لمجلتتتس ادار   اً رئيستتتليتتت ا فيلتتتتو   "يستتتعدنا الترحيتتت  

الم انتتت  الرياديتتت  المتميتتت   لمجموعتتت   تع تتس وهتتتي، فيلتتتو    تتترا  مهنيتتت  واستتتع  علتتى مستتتتوى القطتتتاع
 اإلنترن ". مساهما  جليل  في مجاس السالم  علىا ت ارا  و لتي قدم  ا‘ فودافو ’

 يلعتت التت ي  ‘معهتتد ستتالم  األستتر  علتتى اإلنترنتت ’أتتتولى رئاستت  أ  يًتترفني قالتت  ليتت ا فيلتتتو   "  تدورها
أفمتتس ممارستتا  الستتالم  علتتى اإلنترنتت  وستتط عتتالم اعتمتتاد تًتتجيا و  ،ستترفتتي دعتتم األمحوريتتًا دورًا 
وفير األدوا  تتت الرقميتت  للتر يتت ع تتر  رنامجهتتا  ‘فودافتتو ’متت  أي وقتت  ممتتى. وستواصتتس  اً ترا طتتأ ثتتر 

 ".وموثوقي  ما تص ح اإلنترن   أالمناس   والدعم والمعلوما  لتم ي  األسر م  

مجموعتتت  واستتتع  متتت  وتعتتتد "فودافتتتو " واحتتتد  متتت  أ  تتتر ًتتتر ا  االتصتتتاال  فتتتي العتتتالم، حيتتتل تقتتتدم 
أل ثتتر  الثا تت لهتتات  و تتدما  االم المتتا  الصتتوتي ، والرستتائس، و يانتتا  اإلنترنتت ،  متتا فيهتتا ال تتدما  

 ا    تدما  اإلنترنت  مليتو  عميتس مًتتر   11الهات  المحمتوس، و مليو  عميس مًتر   834م  
الستتتيما و األدوا  ال عالتتت   اقتتت  متتت  "التر يتتت  الرقمي تتت "  رنتتتام  الًتتتر   ع تتتر  تقتتتدمالنطتتتال العتتتري .  متتتا 

تعتتتتد و   التر يتتتت  الرقميتتتت .، امتتتتاف  التتتتى موقتتتتا ال ترونتتتتي  تتتتا  للهواتتتتت  المحمولتتتت " جارديتتتتا تط يتتتتل "



والو تتتاال  ي  الًتتر ا  واستتا النطتتال  تتأوس تعتتاو  أورو تتتي  ،ENABLEمًتتروع فتتي  اً "فودافتتو " عمتتو 
 .اإلنترن  علىالممارسا  المسيئ  الح ومي  لمواجه  

 فتتتي األ نتتتا  واألجيتتتاس الًتتتا   ستتتالم  لمتتتما  AmanTECH  رنتتتام  "فودافتتتو " أطلقتتت  فتتي قطتتتر، فلقتتتدو 
التتتتى تع يتتتت   -التتتت ي يعنتتتتي استتتتم  "الت نولوجيتتتتا ا منتتتت "  -. ويهتتتتد  ال رنتتتتام  للت نولوجيتتتتا استتتتت دامهم

المعرف  الرقمي   تي  أوستاط ا  تا  واألمهتا ، وتحستي  مستتويا  الستالم  الرقميت  عنتد األط تاس، ورفتا 
 ترن .الوعي لدى األهالي واأل نا  ا ا  حقوقهم الرقمي  ومعايير االست دام ا م  لً    اإلن سوي 

دانتت  حيتتدا ، رئتتيس قستتم المستتجولي  االجتماعيتت  للًتتر ا  واالستتتدام  فتتي  الستتيد  قالتت  هتت ا المناستت   و 
ستالم  االستر  علتى معهد ’لمجلس ادار   اً رئيس ميلتنا لي ا فيلتو    تعيي   ف ورو  نح " فودافو  قطر 

أولويتت    تترى فتتي لتر يتت  الرقميتت  اوتعت تتر . واستتع  فتتي القطتتاعال هتتاي ستتتوظ  فيتت    راتالتت  ‘اإلنترنتت 
منظومت  ممنتت  ومتينتت  الستتت دام  ارستتا الجهتتود الوطنيتت  الراميت  التتى متتا  تنستجم ، وهتتي‘فودافتو  قطتتر’

 .  "اإلنترن 

متت  األهميتتت   م تتا  أ  يتتتتم    ،فتتي هتتت ا العتتالم الرقمتتتي التت ي يًتتتهد نمتتوًا متستتتارعاً وأمتتاف  حيتتتدا   "
أدوا  ومنصتتتا  تستتتاعد علتتتى ت ويتتتدهم  المعرفتتت  التقنيتتت   استتتت داماألهتتتس و افتتت  الجهتتتا  المعنيتتت  متتت  

والمعلومتتا  المتتروري  لر حتتار فتتي هتت ا العتتالم متتا أط تتالهم وأ نتتائهم اليتتافعي   ًتت س ممتت ، واالستتت اد  
اطتتتالل عتتتدد متتت  حمتتتال   AmanTECH رنتتتام  ويتمتتتم   القصتتتوى متتت  ال تتتر  الهائلتتت  التتتتي يتيحهتتتا.

تادا  النصتائح ، فمتاًل عت  تقتديم مجموعت  مت  إلنترنت ًت    ا ع رمعلوما  الوتوفير التوعي ،  واإلًر
علتى  ‘قطتر فودافتو ’مت    ترا  وسيعمس  ، وتنظيم جلسا  تثقي ي  وحواري  مستمر .والمعلِّمي  يلالأله

 .التر ي  الرقمي "تقديم المعرف  واالستًارا  حوس 
 –انتهى  -

 (FOSIحول "معهد سالمة األسرة على اإلنترنت" )
أ ثتتر أمانتتًا لألط تتاس  اإلنترنتت جعتتس عتتالم ل تهتتد حيتتر ر حيتت  دوليتت  منظمتت  هتتو ستتر  علتتى اإلنترنتت " األ "معهتتد ستتالم 

و لتتت  يتتتر الر حيتتت ، متتت  القطاعتتا  والجهتتتا  الح وميتتت  والمجسستتا  حقتتتاد  المعهتتتد اجتماعتتا  تمتتتم  ويتتتنظم. وأستترهم
ًت    اإلنترنت .  متا يعمتس المعهتد علتى وا ت ار حلوس وسياسا  جديد  في مجاس السالم  علتى تعاو  أسس الإلرسا  

المستتت دمي   االعتمتتاد علتتى جميتتا وحتترس ثقافتت  المواطنتت  الرقميتت  لتتدى ثقافتت  المستتجولي  علتتى ًتت    اإلنترنتت ،  رستتي ت
متت  الًتتر ا  الرائتتد  فتتي مجتتاس  33وتتمتتم  قائمتت  أعمتتا  المعهتتد ال حتتول والمتتوارد وال عاليتتا  والمًتتاريا الرائتتد . 

 االتصاال  حوس العالم.اإلنترن  ًو  ا  



 "حول "فودافون   ر

 الثتتتاني والتتتتر ي  العموميتتت  الجتتتواس الهتتتات  و تتتدما  لًتتت  ا  الثتتتاني التتتتر ي " قطتتتر فودافتتتو " ًتتتر   تمتلتتت 
 .قطر دول  في الثا   الهات  و دما  لً  ا 

 تتتوفير قيمتت   م اًتتر ً   لتت   عتتد  تتدأ  ثتتم ،9332 متتارس 1 منتت  ًتت  تها  تًتتليس "فودافتتو  قطتتر" ًتتر   وانطلقتت 
 .وال دما  المنتجا  م    ير تقديم عدد  الس م  مج ي  لعمالئها

  تدما  اطتالل فتي الًتر   نجحت  عالميت ،  مواصت ا  المندمجت  اإلنترن   روت وس ً     نا  م  تم نها و عد 
 .9319 أ تو ر من  والًر ا  للعمال  ال صري  األليا  ع ر األرمي  ال طوط

  متتا قطتتر، دولتت  فتي لرعجتتا  نتتيالً  األ ثتتر التجاريت  العالمتت  تملتت  الًتتر   جعتس حتتوس" فودافتتو " هتتد  ويتمحتور
 ".9333 الوطنيت  قطتر رجيت " لتت منهتا دعمتا االتصتاال  مجتاس في عالمي   مواص ا  تحتي   ني   توفير تلت م أنها

 .www.vodafone.qaوللم يد م  الت اصيس، الرجا   يار  موقعنا اإلل تروني  

 :لالستفس رات الصحفيةط الرج ء االتص ل بة

 .هال  قصا ، مدير العالقا  االعالمي  في فودافو  قطر
  hala.kassab@vodafone.comال ريد اإلل تروني  
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