
 

 خبر صحفي 

  لعروض الثالثاء واحدة بسعر سينما تذكرتي منحي

 "Tuesdays"فودافون  برنامجتطمق " قطر "فودافون
 وTuesdays دافودتتارو ب نتتج  عتتر إ تت   وليتتا  لنتت" ودافودتتار   تت و أع :3102يونيةةو  32الدوحةة   

متتتل يتتتا   أد  هتتت  ول ة تتل  شتتجةف  ل ولحصتتتال علتتر تتتت م تب عتتتين ج بعتتء  اوحتتتف يتتتتيل للء تت   ولتت   
 ج تتت  وعتتتيتب عتتتنت و ا  تتت ر فا  ولعتتتين ج دتتتب  ، ا لتتت ولءجئلتتت أدتتت وف  دتتت ف  تتترفي  أا ب دقتتت  صتتتث ثتتج  
 .ولتجج  و اودي جي

 ،Vodafone EntertainME ت بيتت تح يتتل ب جتت ف ودتتارو وتعتتتةجف   تتر ةتت و ولب نتتج   افء تت   وداي متتر ل
لتتر  وبتت  إصتتال ا ول صتتف ج . اي متترولءجئلتت  اوأبصتتحب  تءتت   ق تتج  أا تتج"  وتعتتتةجف   تتر ولءتت   لا 

 بجشتتت    تتتر  هتح يلتتت أا ،www.vodafone.qa/tuesdays :ول ا تتت  وتلمت انتتتب ةتتت و ولت بيتتت  عبتتت 
  تت   ولحصتتاللءي متتر ل، بنجتتج  ولء ليت ةتت    اب جتت ف إت تتج و. جاجتتل بت  واو آبتتلوت بيقتتج" ول   تجت  

ظهتتتج    نتتتج   ا ولختتتجه بهتتت و ولب وشتتتت ومه    تتت علتتتر  بعتتت ع  اعتتتهال  عتتتت تج   ل تتتت وم ول عنتتتف شتتتبج و 
 .و  دا   ولعين جئب جلء  ب

  ءج لتتت   ب وRedدافودتتتار و عتتت  دتتتب ار  شتتتت ميحظتتتر ول ،وTuesdays دافودتتتارو   إ تتتج  ب نتتتج ادتتتب
لا تتتاي دتتتب  تتتتتل ت تتت  و  لفار وولعتتتين ج صتتتجل  فختتتال  ي متتتنه حيتتت   ،بمبتتتج  ولشخصتتتيج" خجصتتت   

 تت" ولا يءتتف ةتت و ا  ،  تت دتتب وأد تتل  يتت   حصتت ي  أختت ء لء تت   وتشتتت و  ولشتته    اةتتب ؛وتنتظتتج 
 .  ه   ولبج  ب شت و  ل ثل وأ

ولخج جيتت  دتتب ودافودتتار   تت و: شتتؤار ولتنةيتت   لل  تتفي ول ح تتف وليتتج ب، ولعتتيف ةتت و ولعتتيج ،  تتجل دتتب ا 
 ت   اوحتف  ب ءتفل  ولق ت يير ي تتجفار ولعتين ج  ءظت  ولء ت   بت ر  حتالولتتب أج ينجةتج  وأبحتج  تظه و

 ا   يت   جقتفي  تجتتإلتر ‘ دافودتار’ اأ تجي: وتعتءر. وت تة  ة   ولنعب  بتير ولشتبجا ولق ت  ا  ،شه يج  
دتتتب تحقيتتت   لتتت   ‘Tuesdaysار تدافودتتت’يعتتته  ب نتتتج   ا  ؛جاونتتتا  ه تتت   تتتر حيتتتجته  تتت ر  ئهتتتجلء  

   تتتر  عتتتبا غيتتت   ب ج اعتتت وأصتتتف ج  اولءجئلتت   وتعتتتت تج   تتت  للء تت   يتتتتيل حيتتت  ،ب تتت يق   نجعتتتب 
 ش م تا ءجته  حيجل  ولتب تةا  ول  ويج

http://www.vodafone.qa/tuesdays


 

 .  وول ة ل  لفيه وتتصجت"  

لهتتتج  ولنتتتج  لتتتر إولتتت   يهتتتفي إو Firstsب نتتتج   ودافودتتتار  إ تتتج  تتت ر و Tuesdaysدافودتتتار و اينتتتف  
ودافودتتتارو. تمنالاجيتتتج جعتتتتخفو  دتتتب حيتتتجته  باولقيتتتج  بتتت  ا    ةلتتت  أال  تتت    لتحقيتتت  إنجتتتج و"  وئءتتت ،

 ولعتتتتين جتجتتتتج ا ولمثيتتتت   تتتتر اعتتتتيليهج  ،أال ح لتتتت  ت متتتت  علتتتتر ولعتتتتين جو Tuesdaysودافودتتتتار  ايءتبتتتت 
 ولءج .ة و تاد ةج ولش م  لء  ئهج لل    وأالر ولتب  وأخ ء

ولتتب   حتهتج ودافودتار   تت و اولختتف ج" ول  يت    إلتر علعتل  ول نتجتج" وTuesdaysاي تجي ودافودتار 
د ت    ،دّلتهو للشتبجادافودتار وا وRedودافودتار  وتشتت و  ولشته  بتج تب ب تج ديهتج  ولجج  ، خ ل ولءج 

 دب    . جففو وأ4G ودافودار 4Gعر خف ج" شبم  
 

  –ونتهر  -
 فودافون قطـر ش.م.ق:وبذة عه 

فودافوٌ قطر، شركة يساهمًة قطرةاة، جى اع ويةاوةة يةًوواة فودافاوٌ انيهنًااة،   اه  ة 

انحرخاص انثهَي نش كهت  خديهت انههجف انُقهل انيًوياة  انحرخاص انثهَي نشا كهت  خاديهت 

 انههجف انثهوث في د نة قطر.

،  وياد  قاث قراار، واديت فاي 2002ياهس   1قهيث فودافوٌ قطر وحشغام ش كحهه انةوانة في 

 جقدةى يةًووة يحُووة يٍ يُحةهت  خديهت يًازة ذات قاًة وهناة نيًالئهه.

 قهيث فودافوٌ وإطالق خديهت انههجف انثهوث انحاي جيحًاد وهاع اانااهم نيًالئهاه ياٍ اافاراد 

نًااة، يديةاة وًوا اتهت وه IP ذنك ويد وُهء شا كة  2012 انشركهت في يكحوور/جشرةٍ اا ل 

فودافاوٌ وحويااخ خاديهجهه  ناع انًُاهلل  انشاركهت واهنحزايٍ ياخ َشار انشاركة   نقد وهشارت

 " نألناهم.Qnbnانقطرةة نش كة انىزية انيرةةة "

ةحًثم مدم فودافوٌ في جيم انشركة جًهك انيالياة انحةهسةاة ااكثار َااال نبوةاهد فاي د ناة 

وهنًاة في يةهل االجراهالت نادوى سةةاة قطار  قطر،  جهحزو انشركة وحوفار وُاة جىحاة وًوا تهت

 .www.vodafone.qa. نًزةد يٍ انًيهويهت ةرجع لةهسة يوقخ 2030انوطُاة 

 

 لمزيد مه المعلومات للصحفييه، الرجاء االتصال بـ:

 ، يدةر انيالقهت االوالياة في فودافوٌ قطر.قرهدمهنة 

 hala.kassab@vodafone.com: مت انبولب يف وإلل

http://www.vodafone.qa/

