
 صحفي خبر

 "فودافون" تنظم أسبوعًا حافاًل باألنشطة المميزة احتفاًء بيوم المرأة العالمي

، ارلل ي يوافللل  يللوا ارأللةلة اريلل رأ ب"فودافللوق ر"للة" شللة    تحتفلل  :6102مةةارس  8 قطةةر  الدوحةةة 
 أوظفلل تاألنشلل"  ارأأيلللة ارتلل  ت ألل    ألل  أللق تنظلليا لوللبو    بللة ارثلل أق أللق ألل ةل أللق  لل   لل ا،

 وتشلل  . واروي وللي  رسنولل ب حللو  اريلل را ارثق فيلل و  اال تأ  يلل  واالرتدلل دي  رالحتفلل ب ب جن لل لاتارشللة   
 .ارحدث ري ا اري ا شي ةأ   رسأو واة بيق ار نويق انو  أ    د وة ى ه ارأن وب 

 ةاةللدات لبللةلب رتيلل وق ألل   تأ لليق سولل ت  ارتلل  تللا تنظيأيلل  بيلل ه ارأن وللب  ارنشلل " توتضللأنت ر ةألل  
دلي ة  أيل ةاتيق  اوت"يق و يف ،ارأيني  ارأسيأ  ف  "فودافوق" تيقاارسوات  تحدثق  ق أوية ارشة   

 ارأيني . ارقي دي  ولىدافيق

، تو يت دان  حيلداق، ةةليل ارأوليوري  اال تأ  يل  رسشلة  ت واالولتداأ  فل  "فودافلوق ارى   نب  رك
بل  ىا  لل " بأن ولب  يلوا ارأللةلة اريل رأ . وتن ورللت ارحفلل  ارل ي نظأتلو " يللو  حضلوةر"لة"، ب سأل  ىرللى 

حيللداق دوة "فودافللوق" ارةاةللد فلل  تيليللل ارتنللو  ضللأق بيةلل   أسيلل  وأللدا لىأيلل   رللك ر فللةاد وارشللة   
 سللى حللد وللواب. وتحللدثت حيللداق ليضلل    للق أولليةتي  ارأينيلل  وت ةبتيلل  فلل  اريألل  رللدا ثلل ن  لضلل ا 

  حللو  اروبللل  ارتللل  يأ للق رسأيوولل ت وللسو ي  رتيليلللل شللة   اتدلل الت فلل  اريلل را، ثلللا "ةحللت لف  ةىلل
 ارتنو  وارتش ي   سى أليد أق ارت"وة ف  ى ا ارأ   . 

 

 نللثأق نحللقرأللواةد اربشللةي  فلل  "فودافللوق ر"للة"  "ا أسيلل ت ، ةةلليل  ه ارأن وللب ، ر رللت لنيتلل  توألل ن وبيلل
أللق ارلل  وة اوللتق" ب ارأواىللب ونولليى   ىللديق ىرللى  ‘.فودافللوق’ارتنللو  ارلل ي تتأتلل  بللو  "لل ب    ريلل   

فللل  ىللل ا ارأ للل  . ورلللد  ار ثيلللة نولللتثأةو د لللا أوللليةة ت"وةىللل  فللل  ارشلللة  ، و  واجنللل ث وارحفللل ظ  سييللل 
وي ولل    رأيلل  اريل را ارتلل  ت"سلل   فلل دة أللق لواةلل  ارأيوولل ت حلاريلل ا ارأ ضلل  وا‘ فودافللوق’لدلبحت 

وظفللل ت ى للل لة أدفو للل  األ لللة  بلللة ألللن  ارأو رلللك ، أوحلللدة رالرتللللاا بحلللد لدنلللى ألللق ى للل لات األأوأللل 
فضلللال   لللق ألللنحيق ل لللةا   للل أال   لللال  األشلللية ارولللت  األورلللى ألللق تللل ةي   ،لولللبو     61ب ر  أللل  رألللدة 

، ثأل   لدد وب ولتثن ب أنظأل  األألا ارأتحلدة .ول     أل  لولبو ي    03 ودتيق ىرى اريأ   سى لو ل 
ولللل ت ارحللللد األدنللللى ج لللل لات رسيلللل  أللللق ارأيوولللل ت وارشللللة  ت أتيللللددة ار نوللللي ت ارتلللل  ا تأللللدت وي 



ورللد اوللتثأةن   للال  األشللية االثنلل   شلللة ارأ ضللي  بشلل   أ ثللف فلل  أ لل   تأ لليق ارألللةلة  األأوألل .
، ىرلللى   نلللب ت"لللوية ارألللةلة رتأ للليق‘ وللبةينب بلللوةد’ نللل  ارتلللدةيب بةن أ ى"لللال    رلللكوتضلللأق ارق"ةيلل . 

 أييلد ارقيل دة’ارأيتألدة   رأيل   ألق ربل   ارفنيل اريديد أق اربلةاأب ارأحسيل  رالةتقل ب ب أل أل   وارأيل ةات 
ية أيللل ةات بلللد ا وت"لللو ‘ فودافلللوق ر"لللة’ألللدا ارتللللاا  تي لللدارنقللل " ارتللل  بيللل   ه فقللل". وىللل ‘واجداةة

و لل ةج  دا لل انولل  أ   ألل  ىيألل ق ارشللة   بتىأيلل  ارتنللو  وارللدوة ارأحللوةي ارلل ي تسيبللو ارأللةلة أوظف تيلل  
 بية  اريأ ".

"أيوولل  فودافللوق"  "لل   أ  نيلل    ديللدا  رالبللالط  للق حلل الت ار"للواة  و سللى ارأوللتوا اريلل رأ ، ل"سقللت 
 ،و"أيوولللل  تلللل ت " ،"ب ثف ينللللدة اردوريلللل " وىلللل  شللللة  ةي  أللللق ارأنظألللل ت ةيللللة ارح وأيلللل ألللل   ب رتيللل وق

دلللحي   أةللل ت ارحواأللل  ارأيةضلل ت رأ للل "ةجنقلل     رلللك". ويلللتت  ارو  رلل  األأةي يللل  رستنأيللل  اردوريلل و"
ىنلل ك حيللل تيق  بس ي لل  تقةيبللل  ، حيللث تفقللد ارنولل بأولل ح  يلل  ح أبانيللل  تيلل د   بيللةة فلل  أن"قلل  أللق تنل 

 ىرى ارأوتشفى. ريدا توفة اروو ة" اراللأ  رنقسيقار نيق   ب ارحأ  لو يفقدقلللثن

فللل  ارواليللل ت ارأتحلللدة،  166فللل  لوةوبللل ، و 661ارلللةرا  يأ ثللل ارللل ي  - ار"لللواة  ار ديلللد ر للل"ويأ لللق 
؛ ووتتضلللأق ىللل ه شللليةي    األللةلة و"فلللال   112لق يوللليا فللل  ىنقللل   نحلللو  –فللل  ارأأس للل  ارأتحلللدة  111و

ولللي ف ارحواأللل   رالولللت  ب  رحللل الت ار"لللواة  أ ةوللل  ولللي ةة ل لللةة 633ىر أللل  شلللب   تضلللا  ار دأللل  وا 
ب ارنوللل ب ىرلللى وللل   ت ىرلللى لرلللةب أوتشلللفى. وح رأللل  تدللل  ىللليال 0رأوللل ف  تبسلللع فللل  أيظلللا األحيللل ق 

. "ىا بيلللا" بواولل"  اريلل تف ارأحأللو سللدف  "فودافللوق" رولل"   دألل  رولل ة  بواال للةة ارأوتشللفى، يللتا دفلل  
فل  أن"قلل   األلةلة و"فلال   010بإنقل   حيل ة   دأل  ني يل  اريلل ا ارأ ضل ار ت ةيبل  ريلل هاربةنل أب ار ولوليا

 .دغيةة تد ى وين ةيأ 

 إدةاجيقللوا بللحيللث ارق"لل   اردللح  ارأ تأيلل ، تللا ت"للوية ت"بيلل  ىر تةونلل  أحأللو  رسيلل أسيق فلل    ألل 
 رح الت أةتفي  ارأ  "ة.أنيق آالف اأةلة ح أ  ويحدد ارأيةض ت  63 ل ثة أق بي ن ت

 يل . وضلأق ى"ل ة بةن أ 1363ور" رأ  د أت "أيوو  فودافوق" دح  األأي ت ف  تنلاني  أن    ا 
واريديللللد أللللق  "تنلانيللل فلللل  ارأنظألللل  األىسيللل  رستتىيلللل  ارشللل أ  "أللل   ارشللللة  تي ونلللت ، "انضلللا رفودافللللوق"

ا . وبفضل  ىلل سأول  دة فل   للالج ارنول ب ارسلوات  ييلل نيق ألق ن ولوة ارللوالدةرارأنظأل ت ةيلة ارح وأيلل  
وللللفة ارأةيضلللل  ىرللللى  روللللداد ت لللل ريفواوللللت داا  دألللل  "ىا بيلللللا"، توللللت دا ارأنظألللل  ار دألللل   ارتيلللل وق

  ىريللو. ورللد اةتفلل  اريللالج ارلل ي ىللق بللتأل ارح  لل تسقلل  أةلل ت ارنولل ب اريللواارأوتشللفى، وىللو ألل  يتللي  ر



ارلل ي  1363فلل   لل ا  112أللق  فلل  ىلل ا اج"لل ةى ألل ر   للدد اريأسيلل ت ار ةاحيلل  ارتلل  تللا ى ةايىلل  
أأل  ي يسلو لضل ا ولىلا بةنل أب ريلالج ؛ 1361آالف فل   ل ا  0ثلة ألق ىرلى ل  لللد ى"لال  ار دأل شي

 لةل  ألق بتأويل  ت ىل ا اربةنل أب ارأ دلل رسين يل  بدلح  األأيل  ويحظلىن ووة اروالدة ف  اري را. 
 " و"أيوو  وويل ةي".ارو  ر  األأةي ي  رستنأي  اردوري "

يشلل   بةن أ نلل  رسين يلل  بدللح  األأيلل ت أثلل ال  آ للة " لنللدةو دونيللت، ةةلليل "أيوولل  فودافللوق"  وا تللتا
ل ثللة ب دألل  ‘ ىا بيلللا’ن ل  بةن أ نلل  ، 1363وأنلل   لل ا نقسل  نو يلل .  فلل  تحقيلل ارت نورو يلل   دوة لق 
فةدلل  اريللوا وللتوفة ىلل ه ار دألل  ارةاةللدة و ن وللوة ارللوالدة.  ييلل نيق فلل  حيلل تيق أللقآالف األلةلة  0أللق 

يق أللق ارودللو  ىرللى فلل  تنلانيلل  بوللبب  للدا تأ للن رأ لل "ة ارللوالدةحيلل ة فالف ارحواألل  ارأيةضلل ت ار
 ".اراللأ  ف  ح الت ار"واة  دأ ت ارة  ي  اردحي  

 -انتيى   -

 حول "فودافون قطر"  

"فودافلوق ر"للة" ىلل  شللة   أولل ىأ  ر"ةيلل ، تحظللى بيضللوي  أ أو لل  "فودافللوق اري رأيلل "، ودلل حب  ارتللة يل ارثلل ن  
رشلب  ت و للدأ ت اريل تف ارنقلل   اريأوأيل  وارتللة يل ارثل ن  رشللب  ت و لدأ ت اريلل تف ارث بلت فلل  دورل  ر"للة. وبللدلت 

تلةة و يللة، بلدلت فل  تقلديا أ أو ل  أتنو ل  ألق ؛ وبيلد ف1331أل ةل  6"فودافوق ر"ة" بتشغي  شلب تي  ار وارل  فل  
أنت  ت و دأ ت أأيلة  ات ريأ    ري  ريأالةي . ور ألت "فودافلوق" بلإ"ال   لدأ ت اريل تف ارث بلت ارتل  تيتألد  سلى 

( أدأ لل  بأوادللف ت   رأيلل . IPو رللك بيللد بنلل ب شللب     1361األريلل ف ريأالةيلل  أللق األفللةاد وارشللة  ت فلل  ل تللوبة 
فودافوق" ف   يل  ارشلة   تأسلك اريالأل  ارت  ةيل  األ ثلة نليال  رال  ل ب فل  دورل  ر"لة، وتستللا ارشلة   ويتأث  ىدف "

". وا تب ةا  ألق شلية ينل ية 1303بتوفية بني  تحتي  بأوادف ت   رأي  ف  أ    االتد الت رد ا "ةيي  ر"ة ارو"ني  
اجوللالأي  ضللأق أ تسللف ارأ لل الت بألل  فييلل   ، ل سنللت ارشللة    للق توافلل   أيلل   أسي تيلل  ألل  لح لل ا ارشللةيي 1362

 .www.vodafone.qaاريأسي ت ارت  ةي  وارأ ري . ويتوافة أليد أق ارأيسوأ ت  سى ارأور  


