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 تهدف لبناء شبكة اتصاالت وطنية من األلياف الضوئية فائقة السرعة

محمد املناعي رئيسًا تنفيذيًا للشركة 
القطرية لشبكة الحزمة العريضة 

•  الدوحة - الشرق

أعــــــلــــــن املـــــجـــــلـــــس األعـــــــلـــــــى لـــــالتـــــصـــــاالت 
املـــعـــلـــومـــات (آى ســـي تي  وتــكــنــولــوجــيــا 
الــقــطــريــة لشبكة الحزمة  قــطــر) والــشــركــة 
الــــعــــريــــضــــة امـــــــس عــــــن اخـــــتـــــيـــــار الـــســـيـــد 
املــنــاعــي رئــيــســًا تنفيذيًا للشركة  محمد 
القطرية لشبكة الحزمة العريضة ليتولى 
مسؤولية بناء شبكة اتصاالت وطنية من 
األلــيــاف الــضــوئــيــة فــائــقــة الــســرعــة، وذلــك 

ابتداء من أول يونيو 2011.
وصرحت الدكتورة حصة الجابر األمني 
العام للمجلس األعلى لالتصاالت قائلة: 
"تمثل الشبكة الوطنية للنطاق العريض 
أحــــد روافـــــد مــســتــقــبــل قــطــر االقـــتـــصـــادي، 
فـــــضـــــًال عــــــن اعــــتــــبــــارهــــا حــــقــــا أســـاســـيـــا 
ملواطنينا لإلسهام في دفع عجلة التنمية. 
وانني على ثقة بأن محمد املناعي - أحد 
القيادات القطرية الواعدة - جدير بقيادة 
الــالزمــة لتصبح الشبكة  الــرؤيــة  وتــقــديــم 
الوطنية للنطاق العريض واقعًا ملموسًا 
تــســتــفــيــد مــنــه كــافــة الــقــطــاعــات فـــي دولـــة 

قطر".
ويمتلك محمد املناعي خبرة تزيد على 
ثالثة عشر عامًا في مجال تخطيط ومد 
الشبكات وتحسينها مع شركة اتصاالت 
قطر (كيوتل)، حيث شغل مؤخرًا منصب 
كبير مديري تصميم وتركيب الشبكات، 
إذ كان مسؤوال عن تصميم وتنفيذ كل من 
الشبكات االرضية والالسلكية. كما عمل 

املــنــاعــي ضمن فــريــق العمل املــســؤول عن 
تخطيط وبناء وتشغيل شبكة االتصاالت 
الــخــاصــة بـــــدورة االلـــعـــاب اآلســيــويــة عــام 
بـــالـــدوحـــة، ويــحــمــل  اقــيــمــت  الـــتـــي   ،2006
املــنــاعــي درجــــة الــبــكــالــوريــوس فـــي عــلــوم 
الـــفـــيـــزيـــاء وهـــنـــدســـة االلـــكـــتـــرونـــيـــات مــن 
الـــجـــامـــعـــة األمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــقــــاهــــرة، كــمــا 
حصل على العديد من الشهادات املهنية 
في مجال االدارة والقيادة من مؤسسات 
عدة منها املعهد الدولي للتنمية اإلدارية 
"إنــســيــاد" ومعهد  (IMD) وكلية االعــمــال 
كــارنــيــجــى بـــوش.وبـــهـــذه املــنــاســبــة صــرح 
مــحــمــد املـــنـــاعـــي بــــأن "الــشــبــكــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض تــشــكــل جـــانـــبـــًا بــالــغ 
األهــــمــــيــــة لـــتـــطـــويـــر قـــــطـــــاع االتــــــصــــــاالت 
وتعزيز نمو االقتصاد الوطني القطري. 
وإنـــنـــي أتــطــلــع لــلــعــمــل مـــع كــافــة األطــــراف 
والجهات املعنية لبناء شبكة وطنية ذات 
مــواصــفــات عــاملــيــة مــن األلــيــاف الضوئية 
فائقة السرعة. كما يشرفني أن ُيعهد إلى 

قيادة مثل هذه املبادرة الوطنية املهمة".

◄  شبكة وطنية

وتــهــدف الشركة القطرية لشبكة الحزمة 
بــنــاء شبكة اتــصــاالت  العريضة لتسريع 
وطـــنـــيـــة مــــن األلـــــيـــــاف الـــضـــوئـــيـــة فــائــقــة 
الــســرعــة تــتــيــح إمــكــانــيــة نــفــاذ ال مــحــدود 
لــكــافــة الــقــطــاعــات بــالــدولــة. وســـوف توفر 
الشبكة الوطنية لحزمة النطاق العريض 

تـــغـــطـــيـــة واســــــعــــــة لـــــأللـــــيـــــاف الـــضـــوئـــيـــة 
للجميع من األفــراد والشركات واألجهزة 
الحكومية لتحقيق نسبة تغطية تتجاوز 
95 % مـــن كــافــة أنـــحـــاء قــطــر بــحــلــول عــام 
2015. وســتــمــكــن الــشــبــكــة فــائــقــة الــســرعــة 
مــن االســتــخــدام الــفــعــال لــكــافــة تطبيقات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي 
تــعــد ركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــتــطــويــر اقــتــصــاد 
املـــعـــرفـــة فـــي قـــطـــر؛ كــمــا ســتــركــز الــشــركــة 
الوطنية للنطاق العريض على مد البنية 
األســـاســـيـــة لــشــبــكــة االتــــصــــاالت وتــعــزيــز 

كفاءتها.
وتــعــد الــشــركــة الــقــطــريــة لــشــبــكــة الــحــزمــة 
العريضة شركة مستقلة تخضع للقوانني 
الــصــادر من  الحالية وشــروط الترخيص 
هيئة تنظيم االتصاالت باملجلس األعلى 

لالتصاالت.
ويــــعــــمــــل املــــجــــلــــس األعـــــلـــــى لــــالتــــصــــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات (أي سي تي قطر) 
أفـــراد املجتمع بالتكنولوجيا  على ربــط 
الــــتــــي تــــثــــري حـــيـــاتـــهـــم وتــــعــــزز الــتــنــمــيــة 
االقتصادية وتلهمهم الثقة في املستقبل. 
واملــجــلــس مــفــوض بــمــهــمــتــني رئيسيتني 
هــمــا تــنــظــيــم قــطــاع االتـــصـــاالت فـــي دولـــة 
قــطــر بــوصــفــة جــهــة مــســتــقــلــة ومــحــايــدة 
مـــســـؤولـــة عــــن ذلـــــك ووضــــــع الــســيــاســات 
العامة بشأن تطوير وتنمية تكنولوجيا 
املعلومات من خالل تسعة برامج وطنية 
تــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع وتــبــنــي اســتــخــدام 
التكنولوجيا من قبل األفراد واملؤسسات. 

 ٦٦ درهما للدقيقة الدولية 
كيوتل تمدد عرض١٥ رياال مجانًا 

•  الدوحة - الشرق

 قامت كيوتل امــس بتمديد العرض حتى 30 
يونيو الجاري نظرًا لإلقبال الكبير على عرض 
كيوتل املميز لعمالئها على الرصيد املجاني، 
ويــعــد عــــرض هـــال الــــذي يــحــصــل الــعــمــالء من 
خالله على رصيد مجاني بقيمة 15 ر.ق. عند 
إنفاق 15 ر.ق.، األنجح الذي قدمته كيوتل في 
اآلونـــــة األخـــيـــرة، وذلــــك مـــع اســتــفــادة عــشــرات 
اآلالف من العمالء من الرصيد املجاني. ويمكن 
استخدام الرصيد في إجــراء مكاملات الصوت 
والـــفـــيـــديـــو والــــرســــائــــل الـــقـــصـــيـــرة والـــرســـائـــل 
مــتــعــددة الــوســائــط إضــافــة إلــى االتــصــال على 

حساب املتصل به. 
وقد استفاد بالفعل عدد كبير من العمالء بهذا 
العرض املتميز، ذلــك مع تسجيل رقــم قياسي 
لــلــمــكــاملــات الــصــوتــيــة ومـــكـــاملـــات الــفــيــديــو في 

شهر مايو من هذا العام.
وتــدعــم هـــذه الــقــيــمــة الــكــبــيــرة أســعــار متميزة 
على املكاملات الدولية بتكلفة موحدة هي 66 
درهما لكل دقيقة، وذلك إلى معظم دول العالم. 

وســتــبــقــى الــتــكــلــفــة كــمــا هـــي دون تــغــيــيــر في 
ساعات الذروة وخارج ساعات الذروة.

وقــــد أظـــهـــرت نــتــائــج بــعــض الـــــدراســـــات الــتــي 
أجــريــت مــؤخــرًا أن الــعــرض يلقى قــبــوًال رائعًا 
لـــدى املــقــيــمــني فــي قــطــر، والـــذيـــن يستخدمون 
الــــعــــرض لـــلـــتـــواصـــل مــــع أهـــلـــهـــم وذويــــهــــم فــي 
أوطــانــهــم. كــمــا يــســتــخــدم املــواطــنــون الــعــرض 
للبقاء على اتصال مع األصــدقــاء ومــع شركاء 

العمل والزمالء املسافرين خارج البالد.
ويمكن للعمالء، بموجب عــرض "هــال 15/15" 
إجـــــــــراء املــــكــــاملــــات الــــدولــــيــــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
رصيدهم املجاني بقيمة 15 ر.ق.، مما يمكنهم 

من إجراء مكاملات دولية لفترة أطول.
وتهدف كيوتل عن طريق مكافأة عمالئها إلى 
إثــراء الشعور بالتميز هذا الصيف، وذلــك من 
خالل تقديم خيارات أكثر وقيمة أكبرلعمالئها 
مـــن أجـــل الــتــأكــد أنــهــم دائـــمـــًا عــلــى اتـــصـــال مع 

كيوتل.
 وتـــتـــســـاوى أســـعـــار نــظــامــي هـــال وكــونــتــرول 
أثــنــاء أوقـــات الــــذروة وخــارجــهــا، وهــي شاملة 

كل املصاريف.
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 اختتام دورتي الحاسب 
اآللي بثقافي السد 

•  الدوحة - الشرق

الــنــشــاط العلمي باللجنـة  نظـم قسم 
الـــثـــقـــافـــيـــــــة بــــنــــادي الــــســــد الـــريـــاضـــي 
دورتني في الكمبيوتر وهـي جـزء مـن 
الــدراســـــي املعتمد للرخصـة  املــنــهـــــاج 
ـــادة الــــحــــاســــوب، الــــذي  االولــــيـــــــــة لـــقـــيــــ

يتكون من سبعـة أجزاء.
صرح بذلك السيد عيد املريخي رئيس 
الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة بـــالـــنـــادي، وشملت 
ـــة مــــحــــاور،  ثـــالثــــ الـــعـــــــام  دورات هـــــذا 
املحور األول هو استخدام الحاسوب 
ومــعــالــجـــــة املــلــفــات (ويـــــنـــــدوز)، الــتــي 
تتطلب إظهار املعرفـة والعلم والعمل 
فــــي اســـتـــخـــدام املـــــهـــــارات األســاســيـــــة 
فــي إدارة امللفات وتنظيم املعلومات 

والحفظ والنقل والنسخ.
الــثــانــي معالجة النصوص  واملــحــور 
ـــــــام واملـــقـــــــدرة  بـــاإلملــــ (وورد) ويـــعـــنـــى 
ــخــدام تــطــبــيــقــــــــات مــعــــــــالــج  ـــ عــلــى اســتـــ
الــــنــــصــــوص مــــــن تـــنـــســـيـــق وتـــحـــريـــر 
ــــة.وتــــنــــاول املـــــحـــــور الـــثـــالـــث  وطــــبــــاعـــــ
جـــــداول الــبــيــانــات (اإلكـــســـــــل) وتعنى 
بفهم اللوحـات الجدوليـة اإللكترونيـة 
والقــدرة على استخــدام الجداول على 

الحاسوب.
وتــســتــكــمــل بــاقــي املـــحـــاور فـــي األيــــام 
الــقــادمـــــة، ويضيف املريخي أن هناك 
أيضـا دورة فــي اإلنــترنت ودورة في 

فــك وصيانـة الكمبيـوتر. 


