
 صحفي خبر

  "جسور المغة" تجدد دعمها لبرنامج "قطر فودافون"

فتت  مت  موفيهاتت   01تطتتو   عت  "قطتتر فودافتتو "أعلنتتش كتر    :5162 مةةار  61الدوحةة  قطةةر  
 فت وذلت   ،وافتداً ع ماًل  01 لتاللغ  اإلنجلهزه   بتدرهسخالله م  هقومو  س الذي "اللغ  جسور" برن مج
 .ف  قطر "مهلو    رنهج " ج مع 

"فودافتتو   لكتتر  االجتم عهتت   المستتؤوله  استتتراتهجه فتت  إطتت ر للمتتوفيه  اإلنستت نه   مبتت در هتتذا ال وتتتيت 
متت  ختتال   مستتهر  التنمهتت  المجتمعهتت فتت   مستت هم لل قطتتر"، والتتت  هم لاتت  برنتت مج "عتت لر أف تت " الرامتت 

التتذي هعنتت   AmanTECHبرنتت مج و  ،"عتت لر متت  االختتتال "برنتت مج  ومناتت ش مبتت دراعتتدد متت  الإطتتال  
 .وغهره  ألطي  ل الرقمه  سالم ال بتعزهز

هقتدر برنت مج "جستور قطتر"،  "مؤسست  الت بعت  لتت)"روتت "   "آسه  نحو الخهر أه دي" وب لتع و  مع مؤسس 
أس ستتتته ش اللغتتتت   فتتتت متتتتدتا  ستتتت عت   للحصتتتت  الواحتتتتد  صتتتتيوفً  مج نهتتتت  إلتتتت  العمتتتت   الوافتتتتده  اللغتتتت " 

الحتتتت الش  فتتت أمتتت    عملاتتتر، و   تتتم لعمتتتت   التواصتتت  لتتتتته   التتتت  واستتتتخدام تا  العملهتتت  اإلنجلهزهتتت 
متتتت  ماتتتت راش  وغهرهتتتت  ،بلتتتتدانارالمتتتتوا  إلتتتت   إرستتتت  قهتتتت مار ب تحوهتتتت  المتتتتوا  عنتتتتدتتتتت   الط رئتتتت ، وم 

طتال  ج معتت   بمت  فتهارمت  المتطتوعه  ب ل  مت   للبرنت مجوهتتيل  ال ت در التدرهست  . الهتوم التواصت  
عتت ر  فتت  الدولتت . ومنتتذال  دهمهتت  المختليتت  الكتتر  ش والمؤسستت ش وموفيتتو مهلتتو " فتت  قطتتر  " تت رنهج 
 011 نحتتتول "اللغتتت  جستتتور"برنتتت مج   تتتم  التتتدروس بإعطتتت   متطتتتو  011 متتت  أ  تتتر كتتت ر ، 0101
 .متعلر

فتت   و هعملتتو  الع لهتت لماتت راش إلتت  اغتت لبهتار هيتقتتر  وافتتدح لهتتً  أ  تتر متت  ملهتتو  ع متت  وتحت تت  قطتتر 
 الحتتتد متتت  قتتتدرتار علتتت إلتتت   التتتذي هعتتت نو  منتتته حتتت جز اللغتتت  ؤديهتتتو ؛ اشقطتتت ع  الختتتدم ش واإلنكتتت  

ع ق  اندم جارو ، ارنيسيب قتار تراجع و  ،الهوم  التواص   .ف  المجتمع عموم ً  ا 

 فتتتت  واالستتتتتدام  للكتتتتر  ش االجتم عهتتتت  المستتتتؤوله  قستتتتر رئتتتتهس حهتتتتدا ، وباتتتتذا المن ستتتتب ، ق لتتتتش دانتتتت 
محبت  للمستؤوله  االجتم عهت  بكت   أس ست  إلت  تم ته   ‘أف   ع لر’هاد  برن مج : "قطر" "فودافو 

متتت  ختتتال  ربطاتتتر بتتت ليرل التتتت  تتتتته  لاتتتر تقتتتدهر  المجتمتتتع تقتتتدهر مستتت هم تار فتتت متتت   عمتتت  الخهتتتر
تخصتتهل جتتز  علتت   وتكتتجعار ،أه تت ً  موفيهنتت هتتذا االستتتراتهجه  كتتم  وت. بجمهتتع أكتت  لا المستت عد  



المؤسستتت ش الخهرهتتت  ومتتتنحار قنتتتواش للتواصتتت  متتتع لمستتت عد  المحتتتت جه  متتت  ختتتال  إنكتتت    متتت  وقتتتتار
 هتم نوا م  دعر النكط  الخهره  الت  اخت روه ".حت  ج زاش لعدد محدد م  اله ر اإل

العمتتت    متتت فتت  حهتتت   ال  هتتتر  ً   بهتتتراً إهج بهتتت هحتتتدث أ تتتراً ‘ جستتتور اللغتت ’برنتتت مج  بتتتدأوأ تت فش حهتتتدا : "
العمتتت   لمكتتت ر   فتتت  لتكتتتجهع زمال نتتت  وهستتتار فتتت  ‘ فودافتتتو  قطتتتر’، وهتتتذا أمتتتر تيختتتر بتتته الوافتتتده 

أمت ر  اً  بهتر  تحتده ً  العوائ  اللغوهت  تمّ  و ف  هذا المج  . ندعما  ع  مب دراش جدهد  والبحث التطوعه  
 تعلتتتهرفتتت   مستتت همتن عتبتتتر . ولتتتذل ، تمختليتتت  جنستتته  30أ  تتتر متتت  ه تتتّر فتتت  بلتتتد  الستتتهم و  ،ل  هتتتره ا

 ".غ ه  الهمه بعل  الق  أمرًا  اللغ  اإلنجلهزه  أس سه ش

 ستتهليه  بهستتوا، الستتت ذ  فتت  ج معتت  صتتممته ختت لمناتت   ب التقهتتدوهتوجتت  علتت  المدرستته  المتطتتوعه  
ال  ب عتبتتت راهستتع  ب لدرجتتت  الولتت  لتستتاه  المامتتت  أمتت ر المدرستته   " تت رنهج  مهلتتو " فتت  قطتتتر، وهتتو

 .  التح هرطل  سوى قدرًا بسهطً  م  هت

: عبتتتتتتتتر التتتتتتتترابط االل ترونتتتتتتتت لتتتتتتتت  كتتتتتتتتب   اإلنترنتتتتتتتتش ع التقتتتتتتتتدر التتتتتتتتت  هحتتتتتتتترزا البرنتتتتتتتت مج وهتتتتتتتتتر تو هتتتتتتتت 
(http://languagebridges.wordpress.com .  والطتتتتتال  المكتتتتت ر    هم تتتتت  للمتطتتتتتوعه  والمتتتتتت بعه و

هم تتت  لجمهتتتع كتتترائ   متتت   ."فهستتتبو "لصتتتيح  الخ صتتت  ب لبرنتتت مج علتتت  موقتتتع ا متتت  ختتتال بتعلهقتتت تار 
  المدرستتته ، فتتت  نج حتتته متتت  ختتتال  تقتتتدهر التموهتتت  التتتالزر لتتتتدره والمستتت هم لبرنتتت مج االمجتمتتتع دعتتتر 

 والتبر  ب لوس ئ  التعلهمه . ،المجاز  للطال  وتوفهر ق ع ش التدرهس
 - انتا  -

 نبذة عن كارنيجي ميمون:

بوصيا  مؤسس  تعلهمه  تحت  م  ن  ره ده  عل  مستوى الع لر، تكتار ج معت   ت رنهج  مهلتو  ب إلبتدا  والتعت و  
عبتتر مختلتت  فروعاتت  وتمهتتز برامجاتت  فتت  مجتت الش إدار  العمتت   والت نولوجهتت  وا دا . ولط لمتت    نتتش الج معتت  

بهتنار تستع  عكتتر ع لمتً  ومي ترًا حصت  علت  جتت ئز  نوبت ، وأحتد عكتر فتت ئزًا ح  تن  لعتدد مت  أهتر المي تتره ، مت  
 بج ئز  تهورنج.

، دعتتش مؤسستت  قطتتر للتربهتت  والعلتتور وتنمهتت  المجتمتتع ج معتت   تت رنهج  مهلتتو  لالن تتم ر إلتت  2004وفتت  عتت ر 
موهت ، مت  ختال  تتوفهر المدهن  التعلهمه ، هذا المر ز اليرهد للمعرف  والبحوث. وتواص    رنهج  مهلو  ف  قطر ن

بلتتدًا مختليتتً . وتقتتدر الج معتت  خمستت  بتترامج ج معهتت  فتت   40ط لتت  وط لبتت  متت   400مستتتوى تعلهمتت  را  لنحتتو 
دار  العمتتت  ، وعلتتتر الحهتتت   الح ستتتوب ، وعلتتتور الح ستتتو ، وأنفمتتت  المعلومتتت ش.  مجتتت الش العلتتتور البهولوجهتتت ، وا 

ألت   ٣١الئار بيرو  الج مع  عل  مستوى الع لر، وعددهر وهن ر طال  ج مع    رنهج  مهلو  ف  قطر إل  زم
ط لتت  هكتت لو  الجهتت  التتت ل  متت  القتت د  التتذه  ستتهواجاو  تحتتده ش المستتتقب ، فهمتت  هعمتت  خرهجتتو الج معتت  البتت ل  

http://languagebridges.wordpress.com/


أليتتتتتً  فتتتتت   بتتتتترى المؤسستتتتت ش الع لمهتتتتت  االبت  رهتتتتت . لمزهتتتتتد متتتتت  المعلومتتتتت ش، ه رجتتتتت  زهتتتتت ر  موقعنتتتتت :  9٨عتتتتتددهر 
www.qatar.cmu.edu  :ومت بعتنتتت  علتتت  تتتتوهتر@CarnegieMellonQ  :نستتتتتجرار  carnegiemellonqوا 
والهوتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو :  https://www.facebook.com/CarnegieMellonQوفهستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبو : 

http://www.youtube.com/user/CarnegieMellonQatar 

 

 حول "فودافون قطر"

كتتر   مستت هم  قطرهتت ، تحفتت  بع تتوه  مجموعتت  "فودافتتو  الع لمهتت "، وصتت حب  التتترخهل ال تت ن   هتت  "فودافتتو  قطتتر"
 .لكب  ش وخدم ش الا ت  النق   العمومه  والترخهل ال  ن  لكب  ش وخدم ش الا ت  ال  بش ف  دول  قطر

؛ وبعد فتر  وجهز ، بدأش ف  تقدهر مجموع  متنوعت  2009م رس  1فودافو  قطر" بتكغه  كب تا  الجوال  ف  وبدأش " 
 .م  منتج ش وخدم ش ممهز  ذاش قهم  ع له  لعمالئا 

وق متتتش "فودافتتتو " بتتتإطال  ختتتدم ش الاتتت ت  ال  بتتتش التتتت  تعتمتتتد علتتت  اللهتتت   لعمالئاتتت  متتت  الفتتتراد والكتتتر  ش فتتت  
   مدمج  بمواصي ش ع لمه .IPوذل  بعد بن   كب   ) 2012/تكره  الو  أ توبر

هتم   هتد  "فودافتو " فت  جعت  الكتر   تملت  العالمت  التج رهت  ال  تر نتهال لوعجت   فت  دولت  قطتر، وتلتتزر الكتر   و 
مت  المعلومت ش  زهتد. وللم2030 بتوفهر بنهت  تحتهت  بمواصتي ش ع لمهت  فت  مجت   االتصت الش لتدعر رؤهت  قطتر الوطنهت 

 .www.vodafone.qaهرج  زه ر  موقع 

 :  الرجاء االتصال بةالصحفية لالستفسارات
 .قطر فودافو  ف  االعالمه  العالق ش مدهر قص  ، ه ل 
  hala.kassab@vodafone.com: اإلل ترون  البرهد
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