خبر صحفي

"فودافون قطر" تعمن أسماء الطالب المشاركين في برنامج مختبرات " Bell
 "Labsالتدريبي
الدوحة 29 ،يونيو  :4102أعلنت
في برنءاج التدري

شترة "فودافتو قطتر" عت أستاء الطتب

الجتءاييي الاشتءرةي

الفريد لاختب ار ( ،)Bell Labsوالذي أطلقتو شرة "ألةءتيتل -لوستن " (الادرجت فتي
بت تتءريس" تح ت ت

بورص ت تتي "نيويت تتور " و"يورونةس ت ت

والشري التقني الرميسي لشرة "فودافو ".
وتضتتج اجاوع ت الطتتب

الرات تتز)  )ALUاليءلاي ت ت ال ارمت تتدال لايت تتدا

ا تص ت تتءل

الاشتتءرة ف تتي ىتتذا البرنتتءاج ،ا ت جءاي ت قط تتر ،ةتتل ا ت  :أاتتل نتتءدي س تتيد

وعبدالرحا شواء والذي سيتجيء الت اختبت ار " "Bell Labsفتي ادينت نيتو جيرستي فتي الو يتء
الاتحدال األاريةي ولطيف النيياي والتي ستتجو ال اختب ار
وةءن ت

ش تترة "فوداف تتو قط تتر" ق تتد أبرات ت

الج تتءري اتفءقيت ت إلشت ت ار الط تتب

" "Bell Labsفي اير ندا.

اتت ش تترة "ألةءتي تتل  -لوس تتن " ف تتي وقت ت

س تتءب ات ت الي تتءج

الج تتءاييي ف تتي برن تتءاج ت تتدريبي ض تتا اختبت ت ار  Bell Labsالتءبيت ت

لشتترة "ألةءتي تل  -لوستتن " والواقي ت فتتي ةتتل ا ت أوروبتتء والو يتتء

الاتحتتدال األاريةي ت  .وييتبتتر برنتتءاج

 Bell Labsواح تتدنا ات ت أش تتير البت ترااج التدريبيت ت ف تتي الي تتءلج ،وى تتو يتاتت ت باةءنت ت اراوقت ت ف تتي القط تتء

اليندسي.

وينطل ت ىتتذا البرنتتءاج فتتي يونيتتو  2014ليستتتار عل ت اتتدار شتتيري ةتتءالي  ،وقتتد اجتاي ت
قطر" وشرة "ألةءتيل -لوسن " اؤخ نار ات الطتب

التذي وقت علتييج ا ختيتءر إلحتءطتيج بفةترال اتوجزال

حول اضتاونو .ويتضتا البرنتءاج اليديتد ات ا ارحتل التتدري
الجوانت

يغتءدره الطتب

األةءديايت والاؤسستي  ،حيت

للتيرف عل اوط ابتةتءر اليديتد ات تقنيتء
تطوير شبةء

ا تصء

للاستقبل.

"فودافتتو

اليالتي للحصتول علت خبترال أفضتل فتي

حتتءالي اييتج خبترال اينت وتجربت قيتر استتبوق

القتر اليشتري األة تر تتو ي نار ،والتتي

تتزال تتدف عجلت

وبيذه الانءسب  ،قءل السيد احاد اليءاي ،الادير التنفيذي للشؤو الخءرجي فتي "فودافتو قطتر"" :نحت
س تتيدا ج تتدان لرؤيت ت ى تتؤ

الط تتب

وى تتج يوش تتةو علت ت خ تتو

رحلت ت راميت ت تس تتءعدىج علت ت تحقيت ت

أحبايتتج .ويتتوفر برنتتءاج  Bell Labsتجرب ت ن تدريبي ت فريتتدال يطا تح إلييتتء ة يتتر ا ت طتتب

قطتتر حي ت

تتتزودىج ’فودافتتو قطتتر‘ ،وبتتدعج ا ت ’ألةءتيتتل -لوستتن ‘ ،بفرص ت الياتتر ليةون توا جتتز ان ا ت اؤسس تتيء
التةنولوجي ت عءلاي ت الاستتتو التتتي ستتءىا

فتتي اليدي تد ا ت ا بتةتتء ار الايروف ت عءلاي تنء .ويتتدعج ىتتذا

البرنتتءاج الت تزاج ’فودافتتو قطتتر‘ ال ارس ت برعءي ت الاواى ت

الاحلي ت ا ت ختتبل ابتتءدرال استتت نءمي تضتتيف

قيا حقيقي إل استقبليج الايني".
و ييل ت الستتيد اتتءرةوس ويلتتدو رمتتيس  Bell Labsو الاتتدير الاتتدير التفيتتذي للتقني ت بشتترة الةءتيتتل ت ت
لوستن " :ا اختبت ار  Bell Labsتواصتل الياتتل علت إيجتتءد حلتول لتبي

اشتتءةل ا تصتء

األة تتر

تحتتديء فتتي عص ترنء ونح ت نتطل ت داماتتء إل ت الياتتل والتفءعتتل ا ت الطءق ت والاوىب ت القءدا ت ا ت الجيتتل
القءدج".
وعتتءد

اختب ت ار

 Bell Labsلجتتذور أبحء يتتء للترةيتتز عل ت تحتتديء

الةبتتر و التتتي لتتدييء

الصتتنءعء

القتدرال علت تغييتر الطريقت التتتي يتيتءو بيتتء اليتتءلج ،للتواصتل وا تصتتءل .وقتتد أعلنت

 Bell Labsاتتؤخ ار

دع توال للاختتترعي ا ت خءرجيتتء للاشتتءرة فتتي "جتتءمزال اختب ت ار  "Bell Labsلتتدعج جيودىتتء بتةتتءر

الاستقبل.
و يش تتءر إلت ت أ  Bell Labsتتاتت ت بش تتيرال دوليت ت واةءنت ت اراوقت ت ةواح تتدال ات ت أب تترز ا ارفت ت األبح تتء
وارة تتز التف تتو اليندس تتي واليلا تتي ف تتي الي تتءلج وقليلت ت ى تتي الاؤسس تتء
ا
الص تتنءعي
يضءىي أ ر "اختب ار  "Bell Labsعل الاجتايتء

الت تتي حققت ت

ت تتو ي انر

اليصتري بتدليل حصتوليء علت اجاوعت ةبيترال ات

الج ت توامز الاانوح ت ت للاختب ت ت ار والبتتتءح ي وانيتتتء  12جتتتءمزال نوبتتتل ،و 12وست تتءانء لليلت تتوج ا ت ت الو يت تتء

الاتحتتدال األاريةي ت  ،و 12وستتءاءن للتفتتو التةنولتتوجي وا بتة تءر ،و 4ج توامز تورين ت  ،و 6ج توامز درايبتتر،

و 9ج توامز اتتءرةوني ،و 3ج توامز لإلنجتتءز اتتد الحي تتءال .ةاتتء حصتتل

الاختب ت ار عل ت  4ج توامز ات ت

اليءبتء  ،و 15أختر ات اؤسست "ستي نتد ستي" ،و 23وستءج تقتدير ات اؤسست  ،IEEEو 13جتءمزال
تيندال ،وجءمزال إياي ،وجءمزال قرااي ،وجءمزال أوسةءر.

 انتي -نبذة عن "فودافون قطـر" ش.م.ق:
"فودافتتو قطتتر"  ،شتترة استتءىا قطري ت  ،تحو ت بيضتتوي اجاوع ت "فودافتتو اليءلاي ت " ،وصتتءحب التتترخيث ال تتءني
لشبةء

وخداء

اليءتف النقءل الياواي والترخيث ال ءني لشبةء

وخداء

اليءتف ال ءب

في دول قطر.

قءا ت

"فودافتتو قطتتر" بتشتتغيل شتتبةتيء الجوال ت فتتي  1اتتءرس  ، 2009وبيتتد وق ت

اتنوع ا انتجء
وقءات ت

وخداء

اايزال ذا

"فوداف تتو " ب تتقطب خ تتداء

قيا عءلي ليابميء.

الي تتءتف ال ءبت ت

أةتوبر/تشتري األول  2012وذل ت بيتتد بنتتء شتتبة
خداءتيء إل الانءزل والشرةء

قصتتير ،بتتدأ

الت تتي تيتا تتد علت ت األلي تتءف ليابمي تتء ات ت األفت تراد والش تترةء
 IPاداج ت باواصتتفء

ف تتي

عءلاي ت  ،ولقتتد بءشتتر "فودافتتو " بتوستتي

بءلتزاا ا نشر الشرة القطري لشبة الحزا اليريض " "Qnbnلألليءف.

يتا تل ىتدف "فودافتتو " فتي جيتل الشتترة تالت اليبات التجءريت األة تر نتيب لإلعجتتء
بتتتوفير بنيت تحتيت باواصتتفء

فتتي تقتتديج اجاوع ت

عءلايت فتتي اجتتءل ا تصتتء

فتي دولت قطتتر ،وتلتتزج الشتترة

لتتدعج رؤيت قطتتر الوطنيت  .2030لازيتتد ات الايلواتتء

يرج زيءرال اوق . www.vodafone.qa.

نبذة عن ألكاتيل -لوسنت (يورو نكست باريس ومدرجة باسم  ALUفي بورصة نيويورك)
ألةءتيل-لوسن  ،الشري الذي

ق اقداي الخداء

طءلاء استح

اليتءلج ،ىتي شترة ابتةترال ارمتدال فتي اجتءل انتجتء
اوط ايءال بيل ،أحتد ا ارةتز البحت
وشبةء

وختداء

وأصتحء
الايلواتء

شتبةء

الاشتروعء

التجءريت والحةواتء

وتةنولوجيتء ا تصتء

الرميستي فتي اليتءلج ،والاستمول عت اإلنجتء از التتي شتةل

حتول

 ،والشترة ىتي

صتنءع ا تصتء

الايلواء .

وعتتءدال اتتء تقتتدر اليديتتد ا ت الايءىتتد الدولي ت

بتةتتء ار "ألةءتيتتل -لوستتن " تو يرىتتء اإليجتتءبي عل ت الاجتا ت  ،ففتتي عتتءج

 2012وللستتن ال ءني ت عل ت الت توالي ،أدرج ت

شتترة "ألةءتيتتل -لوستتن " ضتتا قءما ت تواستتو رويتتترز ألفضتتل 100

تدير إلضتءف الشتترة الاستتارال لاجاوعت بت ار ا
شترة عءلايت ابتةتترال تق نا

أحتتد أةبتتر الشتترةء

فتتي اج تتءل صتتنءع ا تصتتء

الاستتتداا  ،وفتتي ع تتءج  ،2012صتتنف

 ،ةاتتء عرف ت

ا ختت ار اليءلايت الخءصت بءلشترة  ،ةاتء أنيتتء

ش تترة

"ألةءتيتتل -لوستتن " بجيودىتتء نحتتو التنايت ت

الشتترة علت ت اؤش ت ار "داو ج تتونز" للتناي ت الاستتتداا بءعتبءرى تتء ارمتتدال قط تتء

التةنولوجيء الفءمق  ،وا خبل ابتةءراتيء ،جيل

"ألةءتيل -لوسن " ا تصء

تواصل الشرة اياتيء لتحقي اليءلج الاتصل .

تير وستيل الانتءل حيت
ااء وتيس نا
أة ر دو ن

احليتء يحوت بوجتود عتءلاي ،وقتد حققت
بقدراج خداءتيء في جاي أنحء اليءلج ،تيد "ألةءتيل -لوستن " شتري نةء ن
إيرادا تبل  14.4اليءر يورو عءج  2012وقد توسس في فرنسء ويق اقرىء الرميسي في بءريس.

الشترة

لازيد ا الايلواء  ،تفضلوا بزيءرال اوق "ألةءتيتل -لوستن " علت  ،http://www.alcatel-lucent.com :وتصتفح
الاشءرةء

األخيرال عل ادون "ألةءتيل -لوسن " http://www.alcatel-lucent.com/blog

وتتب الشرة عل اوق تويترhttp://twitter.com/AlcatelLucent :

لمزيد من المعمومات لمصحفيين عن شركة "فودافون قطر" ،الرجاء االتصال بـ:
ىءل قصء  ،ادير اليبقء

ا عباي في "فودافو قطر".

البريد اإللةترونيhala.kassab@vodafone.com :
بيانات االتصال بشئون الصحافة بشركة "ألكاتيل -لوسنت":

سياو بولتر
رييءج خيري

simon.poulter@alcatel-lucent.com
Riham.Khairy@alcatel-lucent.com

بيانات االتصال بالعالقات مع المستثمرين بشركة "ألكاتيل -لوسنت":

اءري از بءلدو

marisa.baldo@alcatel-lucent.com

توج بيفيبةوا

thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com

ةورالي سبءيتر

coralie.spaeter@alcatel-lucent.com
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