
 خبر صحفي

في رمضان ""أسباير زون" لتنظيم مهرجان  في شراكة مع"فودافون قطر" 
  "5102 أسباير

كمتتتت كنكاةتتتدرا  رليتتتقنكعتتت ك أعلنتتتركةتتتتدافكن قطر تتتق ك  تتتدن: 5102يونيةةةو  01الدوحةةةةط قطةةةر  
ل نظتتتتينكك،كقذلتتتت درئتتتتطتكاس  تتتتا فكرلاعاليتتتتاركرلديا تتتتيفرلعالميتتتتفكرلقج تتتتفك،كرلأستتتت ايدك ق نمؤسستتتتفك
رل تتتسكي د   تتتاكرلدم تتتانيفككرلتتتذعكيعتتتطبكمتتت كأ تتتد كرلاعاليتتتارقكنك5102 تتتسكأستتت ايدكدم تتتا كنم دجتتتا ك

متتت كرلعتتتدقاكرلديا تتتيفكم نقعتتتفك ا تتتفكنكهتتتذركرلعتتتا.كق قتتتطنكنأستتت ايدنكمجتتتططر كستتتنقيا ككعةتتتالكرلديا تتتف
ك.للجمي كلحا لفك الم عفكقرل ةقيلقرل د ي يفكر

أنمتتا ك  نبتتسكعلتت ككأ تتتدرطكرلمج متت كرل تتسك ةتتج كقعفكقرستتعفكمتت كرةنةتت فتدجا كمجمتتترلم تتكقي  تتم 
ك يبمتتتفكجتتقرئ علتت ك تتسكرلمستتا قاركرلاتتائ ق كيحيتتشكقكدم تتا كرلم تتاد  كختت شكةتت دكحيتتاتكيتتحيفك

 قراتتتذكأذقرلكجميتتت كأ تتتدرطكك د ي يتتتفكأنةتتت فعلتتت كأي تتتا كيةتتت مشكرلم دجتتتا كقكك.مميتتت تك ذااديتتتفقهتتتطرياك
كمخييتتتفك  تتت  كعتت كمستتتا قفك،ليلتتتفكن دنقعتتق نكجنكقنرح اتتاارن تتتديك عاليتتار متتتاك تتسكذلتتت ك،كرلعائلتتف

ك.م كرةنة فرلاثيدكقغيدهاكلممادسفكرلمةسك حرك  فكنأس ايدن،ك

تتاطع،كمتتطيدكرلع  تتاركرلحاقميتتفك تتسق  تتذ كرلمناستت ف،ك تتاشك ةتتدافكن قطر تتق ك  تتدن ككرلستتيطكحمتتطكرلحمب
كللجميتت ي تتي كرلتتذعكهتتذركرلحتتط كقكك نظتتينل‘ك ق كأستت ايد’مدمق تتفكمثتتشكاكرل عتتاق كمتت كمؤسستتفكيستتعطنن

كن.حا لفك المدحرلعائلفكقرةيط اءكقس كأجقرءكم ككرلة دكرلا يشكخ شاس م اعك ديفكر

أ كنتتطد كنمؤسستتفكأستت ايدك ق ن كنكرل ستتقيلك تتسدئتتي كع تتطراكرل تتاجدع،ككرلستتيطكنايتتد تتاشكك، تتطقد 
دم تا كن دجتا كمإلت ك يمتفكمج يتفكسي تي ك‘ك قطر ق ك  تد’ق‘كأس ايدك ق ’ ي كرلمثمدكرل عاق ك

كهأنةتتت  للمةتتتادافك تتتسكأ تتتدرطكرلمج متتت كاا تتتفكهتتتذركرلحتتتط كيستتت ق ذكحيتتت كسك ‘5102ك تتتسكرستتت ايد
.كرلةتت دكرلا تتيشكختت شقسيةتتجع نكعلتت ك  نتتسكأنمتتا كحيتتاتكيتتحيفكك،رلم نقعتتفكل تتذركرلعتتانرل د ي يتتفك

نجتتاحكإلك قظيتت كهتتذ كرلةتتدرافقن متت كإلتت ك،ك‘ قطر تتق ك  تتد’متت ككةقشكمتتدت  عاقننتتاكقنحتت كستتعطرءك
كرلمق لفن.اعالياركرلرلعطيطكم ك

 نةتا اركرةلعتاذكي ي كلل قردكقرلمةجعي كراس م اعكجناحكمخيصكعل ك‘ك ديج’ ة مشك عاليفكقك
رلحتتتسك الل جتتتفكرلخليجيتتتف،كقهتتتقكي تتتنكعتتتتاطتك‘ك تتتديج’ عنتتتسكالمتتتفكقكك.رلق ديتتتفكقرلديا تتتاركرل قليطيتتتف

رلمتتت قطتك انتتتاءك تتتسكقستتت  ا،كقرلم نيتتتفكعلتتت كنحتتتقكم يتتتلكل ع تتت اكر ختتتدكمجمقعتتتفكمتتت كرلمنتتتا شك



كا كققدةتتتكر كم تتتاجدك تتتسكرلم دجتتتا كك‘رلاتتتديج’كجنتتتاحللحاتتتاظكعلتتت كدقحكرل قريتتتشك تتتي ك ا ني تتتا.كقي تتتنك
رل تتتسكنةتتت فكرةككإ تتتا فكإلتتت كرلمتتتالاقار،دقريتتتفكرلقيتتتصكقمنا تتتذكل نتتتاقشكلكا كحتتتد كرليطقيتتتفكقمجلستتتلل

قستت كأجتتقرءككرلاديتتطكال در كرلق تتدع تتكرلتت قردك كقيثتتدعكهتتذركرلجنتتاحكمعد تتف داتت كعلتت كرلعمتتشكرلخيتتدع
ك.رلعد س عا ك قاليطكمن قفكرلخليجك

 تتائ ك،كقستتيق كراخ يتتادكعلتت كمستتا قفكال قتتا كرليتتقدكرلةخيتتيفكنرلستتيلاسناتتذل ك  لتتلكنأستت ايدنكقك
إلت ككقد ع تاكن تديجنك عاليتفك م كنسيلاسنحي كي عي كعل كرلمةاداي كرل قا كيقدتكك قرحطكأس قعيا ك

ك.AspireSelfieأقك#كFreejAspire#كرلقسنكع دمقر  كرل قريشكراج ماعسك

قلعةتتتالكرل يتتتقيدكرلاق تتتقغدر سكنيتتتي  نك تتتسكرلم دجتتتا ،كحيتتت ك تتتنظنكنأستتت ايدنكمستتتا قفكلل يتتتقيدك
رلةتت دكرلا تتتيشككأقشكأيتتتانرلاق تتقغدر سكراح در تتسك ال عتتتاق كمتت كةتتت افكنأهتتشك  تتدن.كق  تتتطأكرلمستتا قفك

ك تتتتم طدر كيتتتتقدهنكإلكا ك حتتتتدرك52ك اخ يتتتادكنأستتتت ايدنكققنقستتتت ،كه ن  تتتسك تتتتسكرةستتتت قعكرةخيتتتدكمنتتتتقك
 مقر  كرل قريشكراج ماعس.ياحا  اكعل كحم   اكرلمس ق ليفكقع دك

 

نكمستتتا قفك5102كنم دجتتتا كدم تتتا كرلديا تتسك تتتسكأستتت ايدكيس  تتتي ن تتديجن،كك عاليتتتفإلتتت كقر  تتا فك
ق ست ق شك تسكمستادرركرلق تف،كعل كممادستفكرلمةتسكرلستدي ككرل قردرلمةسك حرك  فكنأس ايدنكل ةجي ك

ك11 00لغايتتفكمستاء كك11 8قمتت كرلستاعفك كعيتدر كك11 2قك11 3لستاعفك تتي كررلق تفك قردهتاكيقميتا ك
كلتتت قردرح ستتاذكعتتططكرلخ تتقرر،كستتتي نك خيتتيصكجتتقرئ ك يبمتتفكلأج تتت تكمتت كختت شكرستت خطرنكلتتي  .كقك

(،ك يمتتتتاكسيحيتتتتشكيقمتتتتا كك51لمتتتتطتك)آا كخ تتتتقتكيقميتتتتا كختتتت شكةتتتت دكدم تتتتا كك01رلتتتتذي كيمةتتتتق ك
.كعت قت كعلتت كذلت ،كستتي نك ق يتت كعلتت ك ستائنكةتتدرئيف تسكرلمستتا قفككرلمدراتت كرلخمستفكرةقلتت أيتحاذك

يقرظ تق كعلت كرلمةتسككنيح  ك سكخ ق ت نكممت ك سكمسا قفكجمي كرلمةاداي هطرياك ذااديفكعل ك
كلعةدي كيقما كأقكأاثد.

ككwww.lifeinaspire.qa/ramadanقي قر دكم يطكم كرلمعلقماركحقشكرلم دجا كعل كرلدر  ك
 –رن   ك -

 حول "فودافون قطر ش.م.ق."

،كةتتدافكمستاهمفك  ديتتف،ك حظت ك ع تقيفكمجمقعتتفكن قطر تق كرلعالميتتفن،كإحتطاكأا تدكةتتدااركرا يتاارك تتسك" قطر تق ك  تد
لةت ااركياح فكرل تدخيصكرلثتانسكلةت ااركقختطماركرل تا  كرلنقتاشكرلعمقميتفكقرل تدخيصكرلثتانسكك"رلعالن.كق عطك قطر ق ك  د

 كق عتتطك  تتدتك2002متتاد كك1 قطر تتق ك  تتدنك  ةتتغيشكةتت ا  اكرلجقرلتتفك تتسكق تتطأركنك.قختتطماركرل تتا  كرلثا تترك تتسكطقلتتفك  تتد
 .لعم ئ اقجي ت،ك طأرك سك قطينكمجمقعفكم نقعفكم كمن جاركقخطماركممي تكذررك يمفكعاليفك

http://www.lifeinaspire.qa/ramadan


ق امركن قطر ق نك إ  لكخطماركرل ا  كرلثا ركرل سك ع مطكعل كرةليا كلعم ئ اكم كرة درطكقرلةداارك سكأا ق د/ ةدي ك
ي مثشكهط كن قطر ق نك سكجعشكرلةدافك مل كرلع مفكقكك(كمطمجفك مقريااركعالميف.IPقذل ك عطك ناءكة افك)ك2012رةقشك

 تسكطقلتتفك  تد،كق ل ت نكرلةتدافك  تق يدك نيتفك ح يتتفك مقريتااركعالميتفك تسكمجتاشكرا يتتااركرل جاديتفكرةاثتدكنتي كلاعجتاذك
ك.ك2030لطعنكدؤيفك  دكرلق نيفك

،كأيتت حركجميتت كأعمتتاشكن قطر تتق ك  تتدنكم قر قتتفك مامتتا ك عتتالينكرلةتتديعفكرإلستت ميف،ك متتاك تتسكذلتت ك2012قرع  تتادر كمتت كينتتايدك
ك(.www.vodafone.qaم كرلمعلقماركعل كرلمق  كرإللا دقنسك)كرلعملياركرل جاديفكقرلماليف.كقي قر دكم يط

 :ط الرجاء االتصال بةالخاصة بشركة فودافون قطر لالستفسارات الصحفية

ك.هالفك ياذ،كمطيدكرلع  اركراع ميفك سك قطر ق ك  د
ككhala.kassab@vodafone.comرل ديطكرإللا دقنس ك

 
 حول "أسباير زون"

ق تتطكحققتتركنمتتقر كا  تتا كمنتتذك السيستت اكعتتانك كاس  تتا فكرلاعاليتتاركرلديا تتيفك عتتطبكنأستت ايدك ق نكقج تتفكعالميتتفكدرئتتطت
ك.5118ينتايدكك0كيتقنك مقجتذكمدستقنكأميتدعك،كقهسك نطد ك حركمظلفكنمؤسسفكأس ايدك ق نكرل سك السسر5113

رلق تتتاعكقطعتتتنكك،يتتتحيفرلحيتتتاتكرلنمتتتا كةقرل تتتدقيجكك،ق  تتتط كرلمؤسستتتفكإلتتت كراد قتتتاءك مستتت قاكرة  تتتاشكرلديا تتتيي 
إلتت كلعتتذكطقدك اعتتشك تتسككرلمؤسستتفكق ستتع كرلمنظمتتاركراستت در يجيفكرلتتث  كرةع تتاءك تتسرلديا تتسك ةتتاشكعتتان.ك

ك.  ا حقيلكدؤي

رةعمتتاشك تم كمخ لتت ككلق تاعخييتفك قتطينكختتطماركمعلت كئ اكع تتاأمت كخت شككأستت ايدك ق ننمؤسستفكق عمتشك
طردتكرلاعاليتتتاركقرل تتتيا فكقرلثقا تتت تتتسكذلتتت ككرلمجتتتاارك متتتا كقرا يتتتاارفكرلديا تتتيفكقرل تتتذكرلديا تتتسكرلقج تتتاركقر 

 كدمتت ر كعالميتتا ك يتت كح تت ك دستتياكرلماانتتفكرلد يعتتفكلتتتكنمؤسستتفكأستت ايدك ق نعلتت كقرل جتتادت.كق  عتتاق كهتتذ كرلةتتداارك
كل مي كرلديا س.ل
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