
 صحفي خبر

شخصية  011أفضل " ضمن قائمة "قطر فودافون"من  حيدان دانة
 "بمجال المسؤولية االجتماعية موهوبة

 فونت" يدتفوطر ةستد  إفةوج أعلنت  رتة " ودافودتاط " تةو عتط :5102 فبرايرر 52الدوحة، قطر؛ 
مجتتا  ب ماهابتت"رخصتتد"  011أدضتت  و "اسمتت"ضتتمط  راوالستتتفوم" للرتتة ا  والجتماعدتت" ولمستتلالد"
 دتتت"ولهنفأ"دمتتت  دتتن مفدنتت" مامبتتا   ور اذلتتتال ختتا  د الدتت" خاصتت"والجتماعدتت" للرتتة ا ولمستتلالد" 

ادن قتف هتذو ولمتلتمةر ولتذ  د تف  .و5102 جتماعدت" للرتة ا لمستلالد" والل ول المن ملتمةولوضمط 
 .واصنع ولمستقب تي  ر اة وتاوص  ول قا  منظم" غدة ةبيد"ر 

ثمتتتتة   وللرتتتتة ا  الجتماعدتتتت"وبمجتتتتا  ولمستتتتلالد"  ماهابتتتت"رخصتتتتد"  011أدضتتتت  و"اسمتتتت"  اجتتتتا  
متل تاط ستجاح يتاداح دعتالمددط  خبتةو تتال  إعتفوفها ايتف  بيثدت" تضت  دا ؛ م ثف"ابياث مرااةو  

دبت تتةاط  ممتتطولمةرتتيدط ألدتتةوف لنهاسدتت" ولقاسمتت" ولبإعتتفوف  دتت"ايتتف  ولبيثولاتقتتا  ضتتماة. دتتن هتتذو ولم
 بتتتتاة  متتتطلجنتتت" تي تتتد  ثتتت  ت متتتت  إلنجتتتا.و . با غندتتت"مهندتتتت" مستتتدة  مبتتتافةو  وستتتتثناسد" ادمتل تتتاط 

بمتتا  ولم تتاددةمجماعتت" متتط  وستتتنافوح إلتت  "اسمتت" ولمةرتتيدط ولنهاسدتت" علتت  تقدتتد ولمتخصصتتدط عالمدتتاح 
 رد"ولرخصتت اولن.وهتت" اوألختتا  ولمصتتفو"د"ا  ابنتتا  ول ا"تتا  ولت ااندتت"ر ددهتتا ولمنظتتاة والستتتةوتدجن

   ايماد" ولبدس". ولمراة " ولمجتم د"ا  رولمت امل" ولقد  وألخا"د"ا  وليلا  ولمستفوم" اولمبت ة را 

ر جتماعدتت"وال ولمستتلالد" بق تتا  اولرتتفاددط ولتتةاوف لجهتتاف تقتتفدةرتت ة ا  عةبتتاطقاسمتت" ولهتتذ  اترتت   
 يتا  ول تال .ملمتا  وجتمتاعن دتن إيتفوث تفددتة وألعمتا  " ا   دلمناط بفاة طقاف  ولذدول ذلال ا 
ولتتتتذ   بهتتتلال  ولقتتتاف  ولممدتتت.دط وولدتتتا  ول تتتالمن للمستتتلالد" والجتماعدتتتت"وديتفتتتتن هتتتذو وإل تتتاةر دتتتن ا 

 .ولمنراف ولتفددة وإلدجابندساهماط دن إيفوث 

للمستتتتلالد" ولمتتتتلتمة ول تتتتالمن ’بت تتتتةد   أط أيظتتتت ابهتتتتذ  ولمناستتتتب"ر "التتتت  فونتتتت" يدتتتتفوط: ودرتتتتةدنن 
ولمستتتتتلالد"  ت تبتتتتتة .هتتتتتذ  ولجتتتتتاس.  مدتتتتت  ولرتتتتت ة لمنيتتتتتن بإلتتتتتده  اأتاجتتتتت  ر ‘والجتماعدتتتتت" للرتتتتتة ا 

نمتا ر دتاجت  ولتة دت. علدت  دتن ولملسستا أ ثة مط مجةف خدتاة لن والجتماعد" للرة ا  بالنسب"  او 
ة متتع   ضتتة م.والتت" أعمالهتتا فاط ولتستتب  بتت هتتا م لتت  ملتتجت للمجتم تتا  متتط ولرتتة ا  ول المدتت" ل

ختتا  مستتدةتن أيتتة  أنتتا هتتا. ا ولجمدتت  للمجتم تتا  ولتتتن ت متت  بةف ا واللتتت.و  بالم تتاددة وألخا"دتت" 
 "ماسمتولبتةوم  ولا سداستا  ولوعتماف  م  عبةعل  ت بد  أخا"دا  ول ‘ دافوداط " ة’ ولمهند" دن



والستتتتفوم" ل رتتتةو  ولستتندط دتتن مجتتالن ممتتتف  ول المدتت" ول‘ دافودتتاط’ةو  خبتتتإلتت  دتتن ذلتتال نف  تمستت
 و.اولمسلالد" والجتماعد"

جن دب تتتتالاةدا  ول لتتتتا  دتتتتن إفوة  وألعمتتتتا  متتتتط جام تتتت" و تتتتاةنر ولياصتتتتل" علتتتت  يدتتتتفوط رتتتتاة  ا 
ختتا   علتت  ولمستتتاددط ولميلتتن اول تتالمن دتت"دتتن وألنرتت " ولت اعدتت" ولمجتم  برتت   د تتا ر مدلتتاطو

دتن ولماو ندت" ولملسستد"  د"مستلالور تالت  يدتفوط دافودتاطو"ب  ونضتمامها إلت  . ا مسدةتها ولفةوسد"
ر ولمجتم دتت"اوالستتتثماةو  إفوة  بتتةوم  ولمستتلالد" بتت "امتت  خالهتتا أعتتاو  3و لمتتف  رتتة " و" تتة غتتا.

عتتتتفوف وتلدتتتتا  ولمناستتتتب" جتتتتا  والستتتتتفوم" مباوستتتتتةوتدجد" للرتتتتة "  عتتتتفوف أا  تقةدتتتتةدضتتتتاح عتتتتط إ او 
 لت بدقها.

ط اترتتتف  يدتتتفوط ولدتتتا  منصتتت  ةستتتد  ولمستتتلالد" والجتماعدتتت" للرتتتة ا  اوالستتتتفوم" لتتتف  ودافودتتتا 
اغدتتة  متتط وألنرتت "  ودافودتتاط عتتال  أدضتت ومتناعتت" مثتت  وم  ستتناو ر يدتتث تتتفدة بتتة  3منتتذ " تتةو 

 إفوة  والستفوم" ايا م" ولرة ا .ولمجتم د" وألخة  إضاد"ح إل  

متط افوداط " ةو مث  وبةنتام  عتال  دن وديدفوط مجماع" مط ولمبافةو  والستةوتدجد" وبت ة  لقف ا 
مبتتتتافة  إضتتتتاد" إلتتتت  ر ولخاصتتتت" واليتداجتتتتا  نتتتت  بتتتتذا   ُد ولتتتتذر اودافودتتتتاط للجمدتتتتعو والختتتتتا و

(AmanTECH .لت .د. ولم ةد" ولة"مد" ألالدا  وألماة ) 
 

فالتتت" تيستتدط مستتتادا  والستتتفوم" دتتن إلتت   دتتن ولمستتتتقب  اتهتتف  يدتتفوط ختتا  مستتدةتها ولمهندتت"
متتع ولي امتت" لماو بتت" ةستتت ت تتااط ولرتتة ا  إ تتاة عمتت  متتتدط للسداستتا  ولتتتن ت ت بدتت  عبتتة" تتة 

مهتتتاةو   صتتتق بهتتتف   والستتتتفوم" دتتتن ولنظتتتا  ولت لدمتتتن للفالتتت"فمتتت  م تتتاددة ا أهتتتفو  والستتتتفوم"ر 
جتتتتالن ختتتتا  بتتتتةوم  ولتاعدتتتت" اولت لتتتتد  دتتتتن م ر ا تتتتذلال متتتتطوالستتتتتفوم" دتتتتن ولمستتتتتقب متخصصتتتتن 

برت    ارتما  إدةدقدتاامن قت" ولرتة  وألاست   " تة ولمسلالد" والجتماعد" للرة ا  اوالستفوم" دن
 عا .

 
 –ونته   -

 فودافون قطر حول

تمتلك شركة "فودافون قطر" الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الجوال العمومية والترخيص  

الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وقد انطلقت شركة "فودافون" في تشغيل شبكتها منذ 

لعمالئها من خالل عدد كبير من المنتجات  بتوفير قيمة مجزية، ثم بدأت بعد ذلك مباشرًة 5112مارس  0

 والخدمات. 

وبعد تمكنها من بناء شبكة بروتكول اإلنترنت المندمجة بمواصفات عالمية، نجحت الشركة في إطالق 

  .5105خدمات الخطوط األرضية عبر األلياف البصرية للعمالء والشركات منذ أكتوبر 



ل جعل الشركة تملك العالمة التجارية األكثر نيال لإلعجاب في دولة قطر، ويتمحور هدف "فودافون" حو

كما أنها تلتزم بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال االتصاالت دعما منها لـ "رؤية قطر الوطنية 
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 لالستفسارات الصحفية يرجى التواصل مع:

 هالة قصاب، مدير العالقات االعالمية، فودافون قطر

   hala.kassab@vodafone.com:يالبريد اإللكترون
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