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أطــلــقــت امــــس وحـــــدة حـــلـــول األعـــمـــال فـــي كــيــوتــل 
لــلــشــبــكــات ليتيح للعمالء  حـــًال جــديــدًا ومــبــتــكــرًا 
أكــبــر للتطبيقات مــن خالل  الــحــصــول على سعة 

شبكة ألياف ضوئية خاصة آمنة وسريعة.
إلــــى دعــم  الـــجـــديـــدة   WaveLink وتـــهـــدف خـــدمـــة
الشركات القطرية واملؤسسات الحكومية سريعة 
النمو فــي قطر والــتــي تبحث عــن إدارة كــم كبير 
البيانات واملــعــلــومــات، حيث يوفر هــذا الحل  مــن 
تصميمًا مقاومًا لألعطال، باإلضافة إلى القدرة 
البيانات بغض النظر عن البروتوكول  على نقل 

أو السعة.
ومــع اســتــمــرار الــشــركــات فــي قطر بتسجيل نمو 
وتطور ملحوظ، يبحث العمالء من قطاع اإلعمال 

عــن حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم اليومية 
من البيانات. ويدرك فريق كيوتل لحلول األعمال 
تــــزايــــد الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـعـــة أكــبــر 
الــصــور  مــن أجـــل إدارة العمليات املختلفة، مــثــل 
والنسخ، والتصور االفتراضي واالتصال بمركز 

البيانات.
 WaveLink وتــتــراوح التطبيقات الداعمة لخدمة
بــــني الــــخــــدمــــات الـــصـــوتـــيـــة وخـــــدمـــــات الـــبـــيـــانـــات 
األســاســيــة إلـــى الــتــصــور االفــتــراضــي وتطبيقات 
لــلــعــمــالء إدارة حــركــة  لــتــتــيــح  الـــتـــخـــزيـــن  شــبــكــة 

البيانات عبر شبكة واحدة.
كــمــا تــشــكــل هـــذه الــخــدمــة جــــزءًا أســاســيــًا ومهمًا 
نظرًا ملرونة البروتوكوالت املخصصة واملحددة 
للعميل لتوفر مستويات من الخدمة تتناسب مع 
احتياجات الشركات. ويتم توفير كل هذه امليزات 

والخصائص بتكلفة معقولة من خالل استئجار 
إلــــى تخصيص  الـــحـــاجـــة  املـــطـــلـــوب دون  الــحــجــم 

مبالغ كبيرة.
كــــيــــوتــــل حــــًال  وتــــــوفــــــر خـــــدمـــــة WaveLink مــــــن 
البيانات بسرعة 1  متكامًال من خالل تقديم نقل 
جــيــجــابــت/ث، 2.5 جــيــجــابــت/ث، لتصل إلــى 100 

جيجابت/ث.
وتعتمد خدمة WaveLink من كيوتل على تقنية 
 Wave length Division الــطــول املــوجــي مضاعفة 
Multiplexing. كما تستخدم بشكل أساسي لتلبية 
احتياجات السعات الكبيرة مثل تخزين البيانات 

وشبكة منطقة التخزين (SAN)، والتطبيقات.
أنـــواعـــا  كـــيـــوتـــل  وتــــدعــــم خـــدمـــة WaveLink مــــن 
مــتــعــددة لــواجــهــات مختلفة نــظــرًا لــتــوافــقــهــا مع 

تقنية كل موجة طولية.
كما يمكن استخدام WaveLink إلعــطــاء تسلسل 
هرمي متزامن (SDH)، اإليثرنت، أو بروتوكوالت 
كــاالتــصــال عــن طــريــق األلــيــاف الضوئية أو ربط 

.ESCON أنظمة الشركات
املـــرونـــة في  بــتــوفــيــر   WaveLink وتــتــمــيــز خــدمــة
االتـــــصـــــال مـــثـــل االتـــــصـــــال بــــني مــــركــــز الـــبـــيـــانـــات 

واملقرات الرئيسية للشركات واملؤسسات.
وتـــعـــتـــبـــر WaveLink واحــــــــدة مــــن ســلــســلــة مــن 
الخدمات والحلول الجديدة التي طورتها حلول 
األعمال بكيوتل ملساعدة الشركات في قطر على 

إثراء أعمالها.
جدير بالذكر، أن كيوتل قد حصلت على جائزة 
"أفــــضــــل خــــدمــــات حـــلـــول أعـــــمـــــال" ضـــمـــن جـــوائـــز 
CommMEA" مما يعكس ما تقوم به الشركة من 
استثمار متواصل إليجاد حلول تلبي احتياجات 

الشركات.
كما ان اتصاالت قطر (كيوتل) هي شركة خدمات 
اتـــصـــاالت مــتــنــوعــة تــعــمــل فـــي 17 دولـــــة. وتــكــمــن 
رؤيتها في أن تكون من أكبر 20 شركة اتصاالت 
في العالم بحلول عام 2020 من خالل التوسع في 
منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا وجنوب 

شرق آسيا. 
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تـــّوجـــت الــســيــدة آمــــال املـــنـــاعـــي، املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــــدار اإلنـــمـــاء االجــتــمــاعــي، 
والعلوم  للتربية  عضو مؤسسة قطر 
وتــــنــــمــــيــــة املــــجــــتــــمــــع، فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــعـــمـــانـــيـــة مــــســــقــــط، بــــجــــائــــزة رائـــــــدة 
املــجــتــمــع املــدنــي لــلــعــام املــاضــي 2011، 
الثالثة  السنوية  ضمن جوائز تواصل 

املدني. املجتمع  لرواد 
املناعي  لدور  تكريًما  الجائزة  وتجيء 
التي  املجتمعية  التنمية  مــبــادرات  في 

االجتماعي. اإلنماء  دار  أطلقتها 
ويــعــد بــرنــامــج جـــوائـــز رواد املــجــتــمــع 
املدني أحد برامج "تواصل" لالستثمار 
االجـــتـــمـــاعـــي، وتـــــواصـــــل هــــي مـــبـــادرة 
تــــهــــدف إلـــــى تـــمـــكـــني املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي 
فــي عــمــان، مــن خــالل إقــامــة املــؤتــمــرات، 
الــــعــــمــــل،  الــــــــــنــــــــــدوات وورش  وعــــــقــــــد 
واالتـــصـــال بــقــنــوات اإلعــــالم املــخــتــلــفــة، 
إلــــــى جــــانــــب غـــيـــرهـــا مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات 

واألنشطة.
قــطــريــة تحصل  أول  املــنــاعــي  وتــعــتــبــر 
عــلــى هـــذه الــجــائــزة، الــتــي تــعــد واحـــدة 
مـــن أبــــرز الــجــوائــز عــلــى مــســتــوى دول 

الخليجي. التعاون  مجلس 
أن  "أود  املناعي  املناسبة، قالت  وبهذه 
"تواصل" على منحي  لــ  بالشكر  أتقدم 
هـــــذه الــــجــــائــــزة ولـــفـــريـــق الـــعـــمـــل بــــدار 
الجاد  االجتماعي على عملهم  اإلنماء 
ودعـــمـــهـــم املــــتــــواصــــل الــــــذي أتــــــاح لــنــا 

فرصة الحصول على هذه الجائزة".
املجتمعية *التنمية 

وأضافت املناعي "على مدار ستة عشر 
عــاًمــا، قــطــعــت دار اإلنــمــاء االجــتــمــاعــي 
للتنمية  مــبــادراتــهــا  فــي  كــبــيــًرا  شــوًطــا 
احتياجات مختلف  لتلبي  املجتمعية 
األطــفــال،  فيها  بما  املجتمع،  قــطــاعــات 
والــبــالــغــون، وكــبــار الــســن. وتــركــز دار 
اإلنماء االجتماعي على تمكني األفراد، 
لتحقيق  واملـــشـــروعـــات  واملــجــتــمــعــات، 
االســتــقــاللــيــة والــتــأثــيــر إيــجــابــًيــا على 
املـــجـــتـــمـــع مــــن خـــــالل بــــرامــــج الـــتـــدريـــب 
الريادية، وفرص  املهني، واملشروعات 

التطوعي". العمل 
فـــــــي دار  إلــــــــى دورهــــــــــــا  وبـــــــاإلضـــــــافـــــــة 
اإلنـــمـــاء االجــتــمــاعــي، تـــشـــارك املــنــاعــي 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن األنـــشـــطـــة اإلنــســانــيــة 
والـــــجـــــهـــــود الـــتـــطـــوعـــيـــة بــــهــــدف بـــنـــاء 
مـــجـــتـــمـــع قــــطــــري فــــعــــال، ومـــنـــهـــا عــلــى 
ســبــيــل املــثــال: "عــفــيــف" لــدعــم املــشــاريــع 
الوطنية  واللجنة  الصغيرة،  الريادية 
لحقوق اإلنسان، واللجنة االستشارية 
لــلــتــنــمــيــة املــســتــدامــة ملـــشـــروع الــلــؤلــؤة 
لــتــحــويــل الـــغـــاز إلــــى ســـوائـــل مـــع "شــل 

"انطالقة" قطر. قطر"، وبرنامج 
واملـــــنـــــاعـــــي مــــنــــاصــــرة لــــحــــقــــوق املـــــــرأة 
اجتماعية، وتتمتع  والطفل وناشطة 
بــعــضــويــة: لــجــنــة الـــنـــوع االجــتــمــاعــي، 
والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لـــتـــنـــمـــيـــة املــــــــــرأة فـــــي قـــــطـــــر، والـــلـــجـــنـــة 
الــــوطــــنــــيــــة اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ملــــشــــروع 
الـــطـــفـــولـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس األعـــلـــى 
لـــشـــؤون األســـــرة فـــي قــطــر. كــمــا عملت 

املـــــنـــــاعـــــي مـــــســـــتـــــشـــــارة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
والخاصة. الحكومية  املشروعات 

خــــالل عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار املـــرشـــحـــني فــي 
جـــــوائـــــز تـــــواصـــــل الـــســـنـــويـــة الـــثـــالـــثـــة 
لــــــــــــرواد املــــجــــتــــمــــع املــــــــدنــــــــي، وصــــلــــت 
االستثمار  برامج  النهائي  للتصنيف 
االجــــتــــمــــاعــــي مــــــن الــــقــــطــــاعــــني الــــعــــام 
الــتــعــاون  والـــخـــاص فـــي دول مــجــلــس 
الــــخــــلــــيــــجــــي، بــــمــــا فـــيـــهـــا املــــؤســــســــات 
الـــخـــيـــريـــة ومـــنـــظـــمـــات املــــــرأة. وضــمــت 
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم كــــبــــار املـــمـــثـــلـــني عــن 
واملنظمات  والخاص،  العام  القطاعني 

عمان. في  الحكومية  غير 
الـــجـــولـــة  إلـــــــى  مـــــشـــــروًعـــــا   26 ووصــــــــل 
الـــنـــهـــائـــيـــة بــــعــــد تـــقـــيـــيـــم املــــشــــروعــــات 
املـــشـــاركـــة عــلــى أســــاس الــنــتــائــج الــتــي 
حــــقــــقــــتــــهــــا، ومــــــــــــدى تـــــأثـــــيـــــرهـــــا عـــلـــى 
املشروع، ومستوى  املجتمع، وطبيعة 

املساهمني. فيه، وحجم  االبتكار 
اإلنماء  بــدار  املسؤولني  كبار  وقد عبر 
آمال  بالسيدة  االجتماعي عن فخرهم 
لــيــس على  املــنــاعــي ألنــهــا أول ســـيـــدة، 
مـــســـتـــوى الـــــــدار فــحــســب ولـــكـــن أيـــًضـــا 
على مستوى قطر، تنجح في تسليط 
ـــــدار  الــــضــــوء إقـــلـــيـــمـــًيـــا عـــلـــى الـــــتـــــزام ال

املسئولية  نــحــو  بــأســرهــا  قــطــر  ودولــــة 
االجتماعية.

مــــــبــــــادرات  أن  إلــــــــى  اإلشـــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 
دار  أطلقتها  التي  املجتمعية  التنمية 
اإلنــــمــــاء االجـــتـــمـــاعـــي تــشــمــل بــرنــامــج 

الــــعــــمــــل الـــــتـــــطـــــوعـــــي، وحــــمــــلــــة "كــــفــــو" 
لــلــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــعــمــل الــتــطــوعــي، 
وصـــنـــدوق "رســـامـــيـــل" لـــدعـــم أصــحــاب 
"ريــادة"  الريادية، وجوائز  املشروعات 

لرواد األعمال في قطر. 

• الدوحة - ء
 

للتربية  تستضيف مؤسسة قطر 
املؤتمر  والعلوم وتنمية املجتمع 
الـــــــدولـــــــي الـــــــســـــــادس لـــلـــمـــطـــفـــرات 
السكانية  البيئية في املجموعات 
فــي الـــدوحـــة مــن 26 — 29 مــارس 
2012 بهدف تحديد وحل املشاكل 
البيئية ومناقشة أحدث  الصحية 
الــــقــــضــــايــــا واالكـــــتـــــشـــــافـــــات فــيــمــا 

البيئية. يتعلق باملطفرات 
ويـــــقـــــام املــــؤتــــمــــر بــــالــــتــــعــــاون مــع 
جمعية املطفرات البيئية واالتحاد 
الـــــــدولـــــــي لــــجــــمــــعــــيــــات املــــطــــفــــرات 
املــؤتــمــر األول من  الــبــيــئــيــة ويــعــد 
الــخــلــيــج  قــــطــــر ودول  فـــــي  نــــوعــــه 
العربي. وقال الدكتور عبد العالي 
الرئيس للبحوث  الحوضي نائب 
فـــــــي مـــــؤســـــســـــة قــــــطــــــر: "تــــمــــاشــــيــــًا 
مـــــع أهــــدافــــهــــا املـــتـــعـــلـــقـــة بــــإطــــالق 
قــــــدرات اإلنــــســــان، تـــقـــوم مــؤســســة 
قـــطـــر بـــاســـتـــضـــافـــة هــــــذا املـــؤتـــمـــر 
بالتعاون مع عدة منظمات دولية 
بـــهـــدف إيـــجـــاد الـــحـــلـــول الــنــاجــعــة 
لــــلــــمــــشــــاكــــل الــــصــــحــــيــــة املـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــبــيــئــة املــحــيــطــة مــثــل الــســرطــان 
الــجــنــيــنــيــة. ويشجع  والــتــشــوهــات 
العلمية املحلية  املــواهــب  املــؤتــمــر 
الـــشـــابـــة عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــــي هـــذا 
الــدولــي وتقديم ملخصات  الجهد 
بـــحـــوثـــهـــا ملــــا فـــيـــه مـــصـــلـــحـــة قــطــر 

واملنطقة والعالم أجمع".
التطبيقات  املؤتمر على  وسيركز 
املــــحــــلــــيــــة واإلقــــلــــيــــمــــيــــة املـــتـــعـــلـــقـــة 
بــــاملــــطــــفــــرات الـــبـــيـــئـــيـــة وســـيـــقـــوم 
بـــمـــنـــاقـــشـــة املــــــؤشــــــرات الـــحـــيـــويـــة 
الجينية وتفاعل  والــتــكــنــولــوجــيــا 

الـــبـــيـــئـــة والــــجــــيــــنــــات والـــقـــضـــايـــا 
الــقــانــونــيــة واألخـــالقـــيـــة املــتــعــلــقــة 

البيئية. بالصحة 
يـــتـــم اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات املـــشـــاركـــة 
ومــــلــــخــــصــــات الــــبــــحــــوث مــــــن قــبــل 
الــطــالب والــبــاحــثــني الــشــبــاب حتى 
يوم 22 يناير 2012 وسيتم تكريم 
املــشــاركــات املتميزة وعــرضــهــا في 
املــؤتــمــر وتــرشــيــحــهــا لــلــفــوز حيث 
ســـيـــتـــم اخـــتـــيـــار ثــــــالث مـــشـــاركـــات 
للحصول على جائزة تكريم وكأس 
وجــــائــــزة مـــالـــيـــة مـــجـــزيـــة تــتــضــمــن 

تذكرة سفر لحضور املؤتمر.
الــنــهــائــي لتقديم  املـــوعـــد  يــذكــر ان 
يـــنـــايـــر 2012.  املــــشــــاركــــات هــــو 22 
لتقديم ملخصات البحوث وملزيد 
من املعلومات، يرجى زيارة املوقع 

./http://icemhp — 2012.org
وتـــــــــــأمـــــــــــل مـــــــؤســـــــســـــــة قـــــــطـــــــر فــــي 
املــؤتــمــرات السابقة  االعــتــمــاد على 
والنجاحات التي حققتها للتوصل 
إلــى نتائج جديدة يمكن أن تشكل 
اخــتــراقــات علمية تــعــود باملنفعة 
على املجتمع املحلي في دولة قطر 

واملنطقة العربية والعالم أجمع.
واخــــتــــتــــم الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــالـــي 
قــائــًال: "يعتبر هــذا املؤتمر  حديثه 
الــذي توليه  شهادة على االهتمام 
مــــؤســــســــة قــــطــــر لــــدعــــم وتــشــجــيــع 
الــتــي تــركــز على  الــبــحــوث العلمية 
حـــل مــشــاكــل ذات صــلــة بــاملــنــطــقــة 
مــــن خـــــالل تــنــمــيــة أجــــيــــال جـــديـــدة 
قـــــــــــادرة عــــلــــى الـــــقـــــيـــــام بـــالـــبـــحـــوث 
العلمية وتحقيق نــتــائــج يمكنها 
مـــســـاعـــدة املــجــتــمــع فــــي الــتــصــدي 
للمشاكل الصحية املتعلقة بالبيئة 

املحيطة". 
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¶ امال املناعي

¶ محمد حمد الكواري

¶ علي عبيد املهران املري

¶  د . عبد العالي الحوضي 

¶  د. النابت لدى استقباله سفيرة الواليات املتحدة 

¶ ناصر السليطي¶ خالد شاهني الغانم

¶ برنامج الخطوة األولى

¶ مصنع الشيخة هيا

¶ كيوتل تمدد شبكة االلياف الضوئية في قطر  

¶ دار اإلنماء تطلق حملة "كفو" لتعزيز العمل التطوعي  

الكواري مديرا للمساجد والغانم للشؤون اإلسالمية

 تعيينات جديدة بوزارة األوقاف 

 أمني عام التخطيط التنموي يستقبل 
السفيرة األمريكية 

مؤسسة قطر تستضيف مؤتمرا دوليا 
حول املشاكل الصحية والبيئية

تتضمن حلوال تقنية مبتكرة عبر شبكة ألياف ضوئية

أول سيدة قطرية تحصل على الجائزة الخليجية

آمال املناعي تفوز بجائزة رائدة املجتمع املدني ٢٠١١

« كيوتل» تطلق خدمة جديدة لدعم الشركات
واملؤسسات الحكومية 

• الدوحة - ء
 

النابت  استقبل سعادة الدكتور صالح بن محمد 
الــعــامــة للتخطيط التنموي  لــالمــانــة  الــعــام  االمـــني 

امس الثالثاء سعادة السيدة سوزان زيادة سفيرة 
الواليات املتحدة لدى الدولة وتم خالل االجتماع 
بحث اوجه التعاون في املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك وسبل تعزيزها وتطويرها. 

الدكتور غيث بن مبارك  •    الدوحة - قنا: أصــدر سعادة 
الـــكـــواري وزيــــر األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة قــــرارات 
الــكــواري مديرا  قضت بندب كل من السيد محمد حمد 
إلدارة املساجد والسيد خالد شاهني الغانم مديرا إلدارة 

الشؤون اإلسالمية.
نــاصــر يوسف  السيد  الــقــرارات على تعيني  كما نصت 
الــســلــيــطــي مــســاعــدا ملــديــر إدارة شــــؤون الــحــج والــعــمــرة 
والــســيــد عــلــي عبيد املــهــران املـــري مــســاعــدا ملــديــر إدارة 

الشؤون املالية واإلدارية. 

يقام مارس املقبل ويعد األول من نوعه بالخليج

!!!!

!!!!

 د. الحوضي: املؤتمر
 يهدف إليجاد الحلول 

الناجعة للمشاكل الصحية 
املتعلقة بالبيئة

استقبال طلبات املشاركة 
وملخصات البحوث من 

الطالب والباحثني الشباب 
حتى 22 الجاري 

!!!!

!!!!

 دار اإلنماء تركز 
على تمكني األفراد 

واألسر ودعم 
املشروعات لتحقيق 

التنمية االجتماعية 




