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البرنامج التدريبي للقيادات يتضمن مشاريع بحثية ورحالت دولية

بن راشد :نبحث عن كفاءات جديدة
لخدمة اإلمارات

ٍ
م�ساقات تدريبية تغطي
لإعداد القادة،
وج��ه ن��ائ��ب رئي�س الإم�����ارات رئي�س
الأن�شطة النظرية والعملية وتنمي
جمل�س الوزراء حاكم دبي ال�شيخ حممد
املهارات الفكرية والبدنية املطلوبة
ب��ن را���ش��د دع��وة ا�ستهدف م��ن خاللها
يف �شخ�صية القيادي ،فيما يحظى كل
الكفاءات القيادية �أ�صحاب املهارات
منت�سب مبوجه تنفيذي يقدم له الدعم
«اال�ستثنائية» وق��ال يف تدوينة عرب
واملتابعة لتطوير قدراته القيادية.
ح�سابه يف تويرت «نبحث عن كفاءات
وقال �سعيد العطر املدير العام للمكتب
ج��دي��دة ..ودم��اء ج��دي��دة ..مبهارات
التنفيذي لل�شيخ حممد بن را�شد« ،يهدف
ا�ستثنائية ..و�شغف خلدمة الوطن،
مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة �إلى
مرفق ًا ذلك بفيديو ت�ضمن �أب��رز �أرقام
تطوير ق��ي��ادات وطنية ج��دي��دة وفق
مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة منذ
املنظومة القيادية لل�شيخ حممد بن
انطالقته عام  ،2003مبا يف ذلك تخريج
را�شد ،بالتعاون مع �أف�ضل امل�ؤ�س�سات
املركز لأك�ثر من  600قائد يتقلدون
الدولية التخ�ص�صية بهدف رفد القطاع
خمتلف املنا�صب القيادية يف الدولة،
القيادي يف الدولة بكوادر وطنية ب�شكل
منهم  9وزراء ووكالء م�ساعدين ،و35
م�ستمر».
م��دي��ر ًا ع��ام� ًا وم��دي��ر ًا تنفيذياً ،و16
و�أ�ضاف �أن الربنامج التدريبي للقيادات
�شخ�صية بارزة يف جماالت خمتلفة.
يت�ضمن دورات ق��ي��ادي��ة ،وم�شاريع
وحتت عنوان «كن من النخبة» ،ت�ضمن
بحثية ،ورح�ل�ات دول��ي��ة ،وتطوير
الفيديو دع��وة لالن�ضمام �إل��ى النخبة
مبادرات جديدة يقوم بها املتدربون
من القادة امل�ؤثرين عرب الت�سجيل يف
�أنف�سهم ،م�ضيف ًا ب�أن برامج مركز حممد
الدفعة الثالثة من برنامج «القيادات
بن را�شد لإع��داد القادة حتظى بطلبات
امل�ؤثرة» مبركز حممد بن را�شد لإعداد
ان�ضمام تُ عد الأك�ثر من نوعها ،حيث
القادة التابع للمكتب التنفيذي لل�شيخ
تقدم ل��ل��دورة ال�سابقة فقط �أك�ثر من
حممد بن را�شد ،خلو�ض رحلة تطوير
� 3000إم��ارات��ي ،بينما مت ق��ب��ول 30
و�صقل القدرات القيادية وفق منوذج
• محمد بن راشد
مر�شح ًا فقط بعد خو�ضهم ل�سل�سلة من
حممد بن را�شد للقيادة.
االختبارات والتقييمات املختلفة.
وي�ستقطب برنامج القيادات امل�ؤثرة،
امل�صمم بالتعاون مع جامعات عاملية ،املوظفني الإماراتيني من و�أ�شار العطر �إلى �أن خريجي الربنامج هم �ضمن نخبة القيادات اجلاهزة
خمتلف اجلهات العاملة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،حيث لتويل امل�س�ؤولية يف العديد من املجاالت نظرا جلهوزيتهم الفكرية
يتناف�سون على  30مقعدا لاللتحاق بالن�سخة الثالثة من الربنامج والقيادية والعملية .كما �أكد طرح مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة
الذي ي�ستهدف تطوير ثماين قدرات قيادية �أ�سا�سية لدى املتدربني هي ملجموعة برامج تخ�ص�صية يف جماالت جديدة خالل الفرتة املقبلة.
اال�ست�رشاف اال�سرتاتيجي ،واملواطنة العاملية ،والتفكري الريادي ،ويحاكي برنامج «القيادات امل�ؤثرة» يف م�ساقاته املتقدمة �أحدث
والتنوع والإ��شراك ،واالهتمام التوجهات العاملية يف تخ�ص�ص ت�أهيل و�إعداد قيادات متميزة ،وقد
وال�شغف وااللتزام وخلق القيمة،
ّ
بالإن�سان �أوالً ،وتنمية املرونة والف�ضول ،وهي الركائز الرئي�سية مت ت�صميم الربنامج باال�ستناد �إلى مقومات املنظومة القيادية لل�شيخ
حممد بن را�شد وبال�رشاكة مع جامعات عاملية ثالث هي «يو �سي
التي تقوم عليها منظومة حممد بن را�شد للقيادة.
وي�ضم برنامج القيادات امل��ؤث��رة لهذا العام ،وال��ذي فتح باب بريكلي» يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وكلية «�إمربيال كوليدج
التقدم له مبا�رشة عرب املوقع الإلكرتوين ملركز حممد بن را�شد لندن» ،واملعهد الدويل للتطوير الإداري «�آي �أم دي» من �سوي�رسا.

بن زايد :الشراكة مع الرياض عميقة
قال ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة الإماراتية ال�شيخ حممد بن زايد� ،أم�س ،عرب
ح�سابه على موقع تويرت� ،إن العالقة بني ال�سعودية
والإمارات عالقة تاريخية ومتجذرة.
و�أك��د بن زاي��د �أن ال�رشاكة ال�سعودية الإماراتية
عميقة ،و�أن الر�ؤية حول م�ستقبل املنطقة واحدة
بني الإمارات وال�سعودية ،و�أن العالقة بني الدولينت
تنطلق من حتمية الوقوف معا يف �صف واحد حلماية
�أمن وا�ستقرار املنطقة ومواجهة املخاطر والتهديدات

التي حتيط بها ،و�أ�ضاف بن زايد عازمون على تعزيز
ت�ضامننا وتكاملنا خلري بلدينا واملنطقة.
كما ت��وج��ه ب��ن زاي���د بالتهنئة خل���ادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز وال�شعب
ال�سعودي ال�شقيق باليوم الوطني  ..89يومكم هو
يومنا ..وفرحكم فرحنا ،و�إجنازاتكم فخر لنا..
يجمعنا رباط وثيق ال تنفك عراه من الأخوة واملحبة
وامل�صري امل�شرتك..حفظ الله اململكة و�أدام عزها
ومنعتها.

وزير الداخلية السعودي :المملكة في مقدمة
الدول بمجال مكافحة اإلرهاب
�أكّ ��د وزي��ر الداخلية ال�سعودي
الأم�ير عبدالعزيز بن �سعود،
�أم�سّ � ،أن اململكة ا�ستطاعت �أن
تكون يف مقدمة دول العامل يف
جمال مكافحة الإره��اب والفكر
ال�����ض��ال وجت��ف��ي��ف منابعه،
الت�صدي للتدخالت
داعيا �إل��ى
ّ
اخلارجية يف �ش�ؤون املنطقة
لزعزعة �أمنها وا�ستقرارها.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سعودية
الر�سمية �أم�س ،عن الأمري عبد
ٍ
كلمة له« :اليوم
العزيز قوله يف
الوطني ميثّل لنا منا�سبة جديرة
بالفخر واالع��ت��زاز ،ن�ستح�رض
ون�ستلهم م��ا بذله الآب���اء من
جهود خمل�صة و�صادقة يف �سبيل
ت�أ�سي�س هذا الكيان العظيم من
عهد امل�ؤ�س�س ومن جاء ِمن بعده
من �أبنائه».
و�أ�ضاف �أن «هذا الكيان العظيم
ت�أ�سي�س على هدى الكتاب وال�سنة
و�أن يقيم دولة حديثة ي�سودها
الأم��ن والتالحم وال�تراب��ط بعد
الفرقة والتناحر» م�شريا �إلى �أن
«بالدنا حتولت ويف فرتة قيا�سية
�إل���ى دول���ة حديثة متقدمة يف
جميع املجاالت ويف طليعة دول
املنطقة».
وقال �إن اململكة تعمل بكل جد

• األمير عبدالعزيز بن سعود

و�إخ�لا���ص على خ��دم��ة ق�ضايا
الأم��ت�ين العربية والإ�سالمية
وت��ق��دمي ال��ع��ون وامل�ساعدة
للمحتاجني وامل��ت����ضرري��ن يف
جميع �أن���ح���اء ال��ع��امل بغ�ض
النظر عن انتماءاتهم الدينية �أو
العرقية.
من جانبه� ،أكد الرئي�س العام
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد
النبوي ال�شيخ د .عبدالرحمن
ال�سدي�س �أن ما تنعم به اململكة
ال��ي��وم م��ن ال��ت��وح��ي��د والأم����ن
واال�ستقرار ,والرخاء والتقدم
واالزده����ار؛ لهو من ف�ضل الله

�ن الله به
�أوالً ,ثم بف�ضل ما َم� ّ
علينا من الوحدة واجلماعة يف
مملكتنا الغالية ,ومما جتذّ ر
من التالحم بني �أبناء ال�شعب
والقيادة.
بدوره ،هن�أ رئي�س احلر�س امللكي
ال�سعودي الفريق �أول الركن
�سهيل املطريي ،خادم احلرمني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
دمبنا�سبة اليوم الوطني التا�سع
والثمانني للمملكة.
وقال« :يحل علينا اليوم الوطني
لبالدنا الغالية ال��ذي يتذكر
فيه امل��واط��ن ال�سعودي بكل
فخر واع��ت��زاز ه��ذه املنا�سبة
التاريخية وامللحمة البطولية
التي ق��ام بها امل�ؤ�س�س امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود حيث
�أعلن توحيد كل �أج��زاء الدولة
ال�سعودية حتت م�سمى اململكة
العربية ال�سعودية ،وار�سى
دعائم هذه الدولة الفتية وحدد
ثوابتها و�سيا�ستها امل�ستمدة من
كتاب الله و�سنة نبيه �صلى الله
عليه و�سلم».
و�أ�ضاف« :ثم جاء من بعده �أبنا�ؤه
الكرام الربرة ووا�صلو امل�سرية
�إلى عهد قائد الإجن��از والنماء
خادم احلرمني.

«الجمارك القطرية» بحثت تعزيز التعاون مع حقوق الملكية الفكرية األميركية

الدوحة تستضيف مؤتمر المنظمة
الدولية لمخططي المدن 2020

• محمد بن زايد

أشادت باإلنجازات التي حققتها المنامة في ترسيخ التعايش

زينل :البحرين باتت حاضنة للسالم والتسامح بين األديان
االحتفال باليوم الدويل لل�سالم ،والذي ي�صادف
�أك��دت رئي�سة جمل�س النواب البحريني فوزية
احلادي والع�رشين من �شهر �سبتمرب من كل عام،
زي��ن��ل �أن ب�لاده��ا ويف ظ��ل االه��ت��م��ام الرفيع
وال��ذي يحمل �شعار« :العمل املناخي من اجل
الذي يوليه العاهل البحريني امللك حمد بن
عي�سى ،باتت حا�ضنة لل�سالم ،وبيئة خ�صبةً
ال�سالم».
ِ
وثمنت جهود امللك حمد يف تر�سيخ �سيا�سة
للتعاي�ش والت�سامح بني كافة الأديان واملذاهب
ٍ
االنفتاح والتعاي�ش وقبول الآخ��ر ،م�ؤكدة �أن
جمتمعي
لتجان�س
والطوائف ،ومنوذجا مميز ًا
ٍ
ٍ
ِ
املبادرات ال�سامية ويف مقدمتها �إن�شاء مركز
نوعه.
فريد من
امللك حمد العاملي للتعاي�ش ال�سلمي متثل عالمة
و�أ�شادت بالإجنازات التي حققتها البحرين يف
فارقة يف تعزيز قيم املحبة والت�آلف ،وترجمة
تر�سيخ قيم ال�سالم والتعاي�ش ،وتكري�س مبادئ
التوجهات الرامية لتحقيق الغايات ال�سامية
املحبة و الت�سامح داخل املجتمع البحريني،
لل�سالم والتعاي�ش ،مبا ي�سهم يف الو�صول �إلى
يف ظل اجلهود اجلليلة التي تبذلها احلكومة
�أهداف التنمية امل�ستدامة التي دعت لها الأمم
البحرينية برئا�سة الأم�ير خليفة بن �سلمان،
املتحدة.
واملتابعة والدعم امل�ستمرين من قبل ويل العهد
و�أكدت �أن ال�سلطة الت�رشيعية �ستقوم بت�سخري
البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول
كافة اجلهود وبالتعاون مع احلكومة املوقرة
لرئي�س جمل�س الوزراء الأمري �سلمان بن حمد،
للم�ساهمة يف تعزيز املكت�سبات واملنجزات
عرب و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات وتنفيذها،
الوطنية ،يف تنفيذ االتفاقيات واملواثيق
�سعي ًا لتعزيز املكانة املتقدمة للبحرين
• فوزية زينل
العاملية ،و�ضمن حراك املجتمع الدويل الهادف
باملبادئ والثوابت ال�سامية التي �أقرتها الأديان
لتعزيز الأم��ن واال�ستقرار ،و�إح�لال ال�سالم يف
واملواثيق الدولية.
ال حاف ً
و�أ�شارت �إلى �أن البحرين متلك ومنذ قدمي الزمان �سج ً
ال وثري ًا �أو�ساط ال�شعوب واملجتمعات.
يف جمال التعاي�ش ال�سلمي والتعددية الثقافية والدينية والعرقية ،وذكرت رئي�سة جمل�س النواب �أهمية ال�شعار الذي ينطلق منه االحتفاء
وقد عزز ذلك امل�رشوع الإ�صالحي للعاهل البحريني ،ومبادراته التي باليوم الدويل لل�سالم والذي ي�صب باجتاه مكافحة تغري املناخ بو�صفه
جعلت من قيم ال�سالم والت�سامح والتعاي�ش منهج ًا را�سخاً ،وركن ًا و�سيلة حلماية ال�سالم وتعزيزه يف جميع �أنحاء العامل ،م�ؤكدة �أهمية
�أ�صي ً
ال ورافد ًا للنه�ضة التنموية ،واملكانة احل�ضارية الرفيعة التي ت�ضافر اجلهود ملواجهة الأخطار املناخية ،مع ما لها من ت�أثريات
تهدد الأمن املعي�شي للب�رشية ،ما ي�ستدعي من حترك دويل التخاذ
تتمتع بها مملكة البحرين.
جاء ذلك يف ت�رصيح فوزية زينل رئي�سة جمل�س النواب مبنا�سبة تدابري واحرتازات خلف�ض الت�أثريات واحلد من املخاطر املناخية.

المنامة تشيد بالشراكة المتنامية مع األرجنتين
اجتمع وزير الدفاع الأرجنتيني د�.أو�سكار را�ؤول ،يف العا�صمة بوين�س
�آير�س ،بوكيل وزارة اخلارجية البحرينية لل�ش�ؤون الدولية د.ال�شيخ
عبدالله بن �أحمد ،وذلك خالل زيارة العمل الر�سمية التي يقوم بها �إلى
الأرجنتني.
و�أ�شاد وزير الدفاع الأرجنتيني مبواقف ومكانة البحرين كدولة م�س�ؤولة
وم�ؤثرة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،وما تقوم به من جهود ومبادرات
لإحالل ال�سالم واال�ستقرار يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�ضمان �سالمة الأمن
البحري ومكافحة الإرهاب ،مثمنًا امل�ساعي امل�شرتكة لتطوير التعاون بني
البلدين ال�سيما يف املجاالت الدفاعية والأمنية.
من جانبه� ،أكد ال�شيخ عبدالله بن �أحمد على �أن تعزيز التعاون مع الأرجنتني
اً
و�صول �إلى �رشاكة متنامية ووثيقة يحتل مكانة متقدمة يف ال�سيا�سة اخلارجية
ململكة البحرين باعتبارها دولة مهمة ولها مواقف م�شهودة من الق�ضايا
العربية ،م�ضي ًفا �أنه على قناعة كاملة �أنه على الرغم من البعد اجلغرايف بني
رسا جدي ًدا لل�صداقة والتعاون.
البلدين ال�صديقني �إال �أنهما يقيمان اليوم ج� ً
و�أ�شار �إلى تطابق ر�ؤى ومواقف البلدين يف مكافحة الإرهاب بكافة �أ�شكاله
و�أهمية ت�ضافر اجلهود الدولية ل�ضمان �سالمة الأمن البحري و�أمن الطاقة
وردع كل من ميار�س الإرهاب �ضد ال�سفن واملن�ش�آت املدنية ،جمد ًدا �إدانة
وا�ستنكار البحرين للعمل الإرهابي الذي ا�ستهدف معملني تابعني ل�رشكة
ؤخرا ،ودعم اململكة فيما تتخذه من �إجراءات
�أرامكو يف ال�سعودية ،م� ً
حلماية من�ش�آتها والدفاع عن م�صاحلها.

دعا إلى التصدي للتدخالت الخارجية في شؤون المنطقة

• أوسكار راؤول مستقبالً عبدالله بن أحمد

�شاركت قطر ممثلة بوزارة البلدية
والبيئة يف فعاليات امل�ؤمتر
اخل��ام�����س واخلم�سني للمنظمة
الدولية ملخططي املدن والأقاليم
الذي ُعقد يف العا�صمة االندوني�سية
جاكرتا.
و�شارك الوفد القطري برئا�سة
وك��ي��ل وزارة ���ش ��ؤون التخطيط
العمراين القطرية املهند�س فهد
القحطاين ،يف الفعاليات العلمية
والور�ش الفنية و�إلقاء جمموعة
مهمة من الأبحاث و�أوراق العمل
ودرا����س���ات احل��ال��ة ال��ت��ي حول
التطور العمراين والتخطيطي يف
قطر
ووق���ع ال��ق��ح��ط��اين ع��ل��ى هام�ش
امل���ؤمت��ر ،عقد ا�ست�ضافة قطر
للم�ؤمتر ال�ساد�س واخلم�سني خالل
�شهر نوفمرب  ،2020وذلك بح�ضور
رئي�س املنظمة وعدد من قياداتها،
كما ت�سلم �أيقونة امل�ؤمتر املقبل،
و�ألقى كلمة ترحيبية يف احلفل
اخلتامي للم�ؤمتر� ،شكر فيها
احل�ضور ودع��اه��م للم�شاركة يف
م�ؤمتر العام القادم بالدوحة،
والذي �سي�صادف بدء العد التنازيل
لإمتام كافة ا�ستعدادات ا�ست�ضافة
ك�أ�س العامل لكرة القدم .2022
وق��د ناق�ش امل��ؤمت��ر العديد من
ال��ق�����ض��اي��ا التخطيطية للمدن
والأقاليم ،وعر�ض جتارب عاملية
من كل قارات العامل ،وا�ستعر�ض

• فهد القحطاني يوقع عقد استضافة املؤمتر

� 6أوراق ع��م��ل بحثية وفنية،
تعددت مو�ضوعاتها من تناول
مدينة ال��دوح��ة كمثال للمدينة
امل�تروب��ول��ي��ن��ي��ة� ،إل���ى درا���س��ة
املراكز العمرانية وتوافقها مع
التنمية العمرانية املرتكزة على
النقل العام.
و���ش��ارك��ت املخططة العمرانية
بقطاع التخطيط العمراين بوزارة
البلدية والبيئة يف قطر نورة
ال�سويدي على هام�ش امل�ؤمتر
يف دورة ���ش��ب��اب املخططني
واملخططات ،التي عقدت بغر�ض
تقدمي احللول التخطيطية ملنطقة
عمرانية مهمة يف جاكرتا.
على جانب �آخ��ر ،التقى رئي�س

الهيئة العامة للجمارك القطرية
�أح��م��د اجل��م��ال ،من�سق حقوق
امللكية الفكرية للواليات املتحدة
الأمريكية في�شال �أم�ين والوفد
املرافق له ،وذلك �ضمن زيارته
لقطر بهدف مناق�شة انفاذ حقوق
امللكية الفكرية مع عدد من اجلهات
احلكومية ال��ق��ط��ري��ة.ومت خالل
اللقاء بحث �سبل التعاون بني
اجلانبني فيما يتعلق بالإجراءات
وال��ت��داب�ير اجلمركية املطبقة
حلماية امللكية الفكرية يف دولة
قطر ،ومناق�شة �آليات انفاذها مبا
ي�ضمن حقوق �رشكات الت�صنيع
ال��ك�برى و�أ���ص��ح��اب العالمات
التجارية امل�سجلة يف الدولة.

البحث العلمي العماني يختتم المرحلة
الثانية من جائزة االبتكار 2019
اختتم جمل�س البحث العلمي
العماين ت�صفيات املرحلة الثانية
من جائزة غرفة جتارة و�صناعة
عمان لالبتكار 2019التي ينظمها
املجل�س بالتعاون مع الغرفة
حتت �شعار «�ساهم ب�أفكارك..
لرتقى ب�ل�ادك» بتقييم النماذج
الأول���ي���ة خلم�سة م�����ش��اري��ع يف
حمافظتي �شمال الباطنة وم�سندم
بكلية العلوم التطبيقية ب�صحار.
مت خ�لال الفعالية الإع�ل�ان عن
ت�أهل م�رشوعني ابتكاريني ميثالن
حمافظتي �شمال الباطنة وم�سندم
وت�أهلهما للمرحلة النهائية من
اجل��ائ��زة ،حيث ت ��أه��ل م�رشوع
«لوح جداري يحتوي على مميزات
عالية اجلودة بديل لل�صبغ وورق
اجل�����دران» ل�صاحبه حم��م��د بن
طالل الفار�سي ،وم�رشوع «تنني
املطاط» ل�صاحبه عبداحلميد بن
حممد الفطي�سي.
و�ضمت جلنة التحكيم ك�لا من
د�.أح��م��د البلو�شي ود�.سليمان
العي�سائي وطالل الفار�سي وعماد
امل���ن���ذري و حم��م��د البلو�شي،
وت�ستند معايري تقييم النموذج
الأويل يف املرحلة الثانية من
جائزة الغرفة لالبتكار على عدة

• جانب من فعاليات تصفيات املرحلة الثانية جلائزة االبتكار

حماور كفكرة االبتكار والتميز،
وبناء النموذج ،وو�ضوح الفئة
امل�ستفيدة ،واجل���دوى العملية
ل�لاب��ت��ك��ار ،وال��ت��ق��ري��ر الفني
للنموذج ،وخطة حتويله للمنتج
االبتكاري النهائي.
وبلغ عدد امل�شاريع املقدمة يف
م��رك��ز حمافظة �شمال الباطنة
وم�سندم  79م�رشوعا يف جائزة
ال��غ��رف��ة لالبتكار يف ن�سختها
الثانية من �إجمايل االفكار املقدمة

ك�أفكار ابتكارية للمناف�سة يف
اجل��ائ��زة �ضمن  505مقرتحات
ابتكارية لعام  ،2019ت�أهل منها
ع�رشون م�رشوعا للمرحلة الأولى،
ثم ت�أهل منها خم�سة م�رشوعات
للمرحلة الثانية ،ثم ت�أهل منها
م�رشوعان للمرحلة النهائية.
و�سيتم تقييم جميع امل�شاريع
املت�أهلة من جميع املراكز والبالغ
عددها 15م�رشوعا على م�ستوى
ال�سلطنة يف �شهر نوفمرب .2019

