
 صحفي خبر

ا  تنفيذي ا  رئيس 05أفضل "قائمة  على"فودافون قطر"  لـالرئيس التنفيذي 
 منطقة الخليج"في 

رئيسيا التنفيذي  اختيارأعمنت شركة "فودافون قطر" عن : 5500 أبريل 50الدوحة، قطر؛ 
 (TOP CEO) دول مجمس التعاون الخميجيفي جوائز الرؤساء التنفيذيين ضمن  كايل وايتييل

 ، وذلكفي قطاع االتصاالت بالمنطقة التنفيذي األفضل اختياره الرئيسفضاًل عن  2015م لعا
إنسياد إلدارة األعمال".  " و"كميةمؤخرًا مجمة "تريندز نظمتو الجوائز الذي تقديمحفل  خالل

بقادة األعمال الذين كان نجاحيم في مؤسساتيم العامل المرموقة  التكريماتىذه  وتحتفي
 النمو المستمر الذي تحققو المنطقة. األساسي في

تكريم رواد  5102وتم في النسخة الخامسة من البرنامج السنوي لجوائز الرؤساء التنفيذيين 
األعمال الذين اختارتيم لجنة التحكيم تقديرًا لبراعتيم في قيادة القطاعات التجارية. وتقول مصادر 

مسؤولة عن إصدار المجمة وتنظيم ىذه ، وىي الشركة الMediaquestوكالة "ميديا كويست" 
المبادرة، أن ىذه الجوائز تعتبر األكثر مصداقية من نوعيا في المنطقة، ألنيا تتيح الترشيح فقط 
لقادة لمشركات المدرجة في أسواق األوراق المالية في المممكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

 ان.المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسمطنة عم

 فريذذقالذي حذذول مسذذاعدة ذتنفيذذالرئيس ور عمذذل الذذذيتمحذذ"كايذذل وايتييذذل   السذذيد وبيذذذه المناسذذبة، قذذال
لحذذر  مذذا ا إلنجذذاز عمميذذات الشذذركة وخطذذة فعالذذة محكمذذة ورة رؤيذذة واضذذحة واسذذتراتيجيةذعمذذب بمذذ

ي أي رئذيس تنفيذذحيذث أن نجذاح  ؛مسذتوياتالعمب كافذة  بين الجميا عمب إلياميم وتعزيز التعاون
 بانضذمامي‘ فودافذون قطذر’بالنيابذة عذن وأتشرف  عممو.مسيرة يدعمو في  اً قوي اً فريقرىٌن بامتالكو 

الذي لذم نكذن لنحقذق الموىوب والمتفاني  نافريقويسعدني أن أمثل  ،قائمة أفضل الرؤساء التنفيذيينل
مذذن  ة األعمذذالرموقذذة مذذن قذذادنخبذذة مبذذين تواجذذد . كمذذا أتشذذرف بالجيذذوده الحثيثذذة ىذذذا اإلنجذذاز لذذوال
وأقذدر عاليذًا السذفر الجذوي، صذواًل إلذب و  بالمصذارف مذروراً بذدءًا مذن االتصذاالت  مختمف القطاعذات

 -شذذركاءبوصذفيم ل مركذز الثقذل نحذذو ىذذه المنطقذة يذوتحو  تطذوير قطاعذذاتيمالجيذود التذي يبذذلونيا ل
 ".ية الواعدةاالقتصاد في مسيرتيا -عاديين مجرد أفراد وليس

 سذمو الشذيخة مذوزاصذاحبة الأعوام مضت، تمقينا دعوة كريمذة مذن  5قبل حوالي "وأضاف وايتييل  
فذذي دولذة قطذذر؛   التذذرخي  الثذاني لشذذبكات وخذدمات اليذذاتف النقذالبنذت ناصذذر لمتنذافس عمذذب نيذل 



وقد نجحنا في مواكبة احتياجذات االتصذاالت فذي السذوق القطريذة وترسذي  حضذور واحذدة مذن أكبذر 
. وقذذد ‘رمؤسسذذة قطذذ’االت فذذي العذذالم، كمذذا حظينذذا بشذذرف الشذذراكة مذذا العالمذذات التجاريذذة لالتصذذ

، فضذاًل تذوفير أفضذل المنتجذاتتمّيزت "فودافون قطر" من خذالل ترسذي  عالمتيذا التجاريذة محميذًا و 
األولذذب والوحيذذدة التذذي تذذم إدراجيذذا أسذذيميا فذذي بورصذذة قطذذر  العالميذذة عذذن كونيذذا العالمذذة التجاريذذة

توظيذذف التزامنذا الراسذذ  تجذاه دولذذة قطذر، وسذذعينا ل ل ذلذك دلذذياًل قويذًا عمذذبلذووراق الماليذذة. وقذد شذذك
 العالمية وسجمنا الحافل بالنجاح".لب إمكاناتنا إمستندين في ذلك معارفنا وخبراتنا المحمية الواسعة 

فذي  اليذاتف النقذالوايتييل  "استنادًا إلذب مكانذة "فودافذون قطذر" فذي صذدارة مشذامي شذبكات  وأردف
، كنذذا عمذذب ثقذة بذذنن حضذذورنا فذي السذذوق المحميذذة سيسذيم فذذي إثذذراء المشذيد التنافسذذي، وطذذرح العذالم

االرتقذاء بمسذتوى القطذاع بشذكل عذام. وىذذا بالضذبط  ، مامنتجات وخدمات مبتكرة عالمية المستوى
ما حرصنا عمب تطبيقو ونواصل القيام بو اليوم كي نتذيح لجميذا مشذتركينا البقذاء عمذب اتصذال دائذم 

 وق ما االستفادة من منتجات فريدة وتجارب منقطعة النظير".وموث

، لتباشذر بعذد فتذرة وجيذزة تزويذد 2002مذارس  1فودافون قطر" تشذايل شذبكتيا الجوالذة فذي وبدأت "
تعتبذذذر البنيذذذة التحتيذذذة و  عمالئيذذذا بمجموعذذذة متنوعذذذة مذذذن المنتجذذذات والخذذذدمات ذات القيمذذذة العاليذذذة.

"فودافذون" مذن الصذفر عمذب  لشبكة اتصاالت "فودافون قطر" المشذروع األول الذذي تطذوره مجموعذة
تصذذذاالت االالماضذذذية، وىذذذو مذذذا يتذذذيح لمشذذذركة فذذذي المسذذذتقبل تطذذذوير شذذذبكات  15مذذذدى األعذذذوام الذذذذ 

 من نوعيا في العالم.الفريدة  مدمجةال

الثابذذت باسذتخدام األليذذاف الضذوئية لمعمذذالء مذن األفذذراد  بذططالق خذذدمات اليذاتف وقامذت "فودافذذون"
فذذذذي  باالضذذذذافة الذذذذب المنتجذذذذات والخذذذذدمات الخاصذذذذة بالمؤسسذذذذات عمذذذذب نطذذذذاق تجذذذذاري والشذذذذركات

 .  2012أكتوبر

بتذذوفير بنيذذة تحتيذذة بمواصذذفات عالميذذة فذذي  التزاميذذا الراسذذ  ‘فودافذذون’واختذذتم وايتييذذل قذذائاًل  "تؤكذذد 
 ، والوفذاء بالوعذد الذذي قطعنذاه تجذاه دولذة قطذر2030قطذر الوطنيذة  مجال االتصذاالت لذدعم رؤيذة

 ".شركائناجميا و  وشعبيا

منصذذذب  2013 – 2010وقبذذذل انضذذذمامو إلذذذب "فودافذذذون قطذذذر"، تبذذذوأ كايذذذل وايتييذذذل بذذذين عذذذامي 
الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون غانا" التي تطورت تحذت قيادتذو حتذب أصذبحت ثذاني أكبذر مشذال 

 ماليين مشترك.  5الت في البالد بعد نمو قاعدة عمالئيا من مميونين إلب لخدمات االتصا



، حيذث شذال منصذب رئذيس قطذاع 2001وانضم وايتييل إلب "فودافذون المممكذة المتحذدة" فذي عذام 
ميذذذام المذذذذدير فييذذذا تذذذذولب  التذذذيإلذذذب "فودافذذذذون الينذذذد"  2002المشذذذاريا قبذذذل أن ينتقذذذل فذذذذي فبرايذذذر 

 44تواجذذده فذذي الينذذد، حققذذت قاعذذدة عمذذالء "فودافذذون" نمذذوًا الفتذذًا مذذن  التنفيذذذي لمعمميذذات. وخذذالل
مميون مشترك. وكان وايتييل قذد بذدأ حياتذو المينيذة فذي قطذاع السذما االسذتيالكية  100مميون إلب 

سذذذريعة الذذذدوران فذذذي كذذذل مذذذذن "لوريذذذذال" و"جذذذايز"، ثذذذم انتقذذذل إلذذذذب قطذذذاع اإلدارة العامذذذة مذذذن خذذذذالل 
 ر والمشروبات الاازية لدى "بيبسيكو". انضمامو إلب قسم العصائ

يشذذذار إلذذذب أن وايتييذذذل تمقذذذب تعميمذذذو فذذذي اسذذذكوتمندا، وىذذذو يحمذذذل شذذذيادة فذذذي التسذذذويق واالقتصذذذاد. 
وىذذو  رة القذذدم؛ويشذذجا فريذذق "جالسذذكو رينجذذرز" لكذذ ،ويمتمذذك وايتييذذل شذذافًا كبيذذرًا برياضذذة الجولذذف

 أبناء. 3متزوج ولديو 
 - انتيب -

 م.ق."حول "فودافون قطر ش.

، شذذركة مسذاىمة قطريذذة، تحظذب بعضذوية مجموعذذة "فودافذون العالميذذة"، إحذدى أكبذر شذذركات االتصذاالت فذذي "فودافذون قطذر
لشذبكات صاحبة التذرخي  الثذاني لشذبكات وخذدمات اليذاتف النقذال العموميذة والتذرخي  الثذاني  "العالم. وتعد فودافون قطر

؛ وبعذذد فتذذرة 2002مذذارس  1ودافذذون قطذذر" بتشذذايل شذذبكتيا الجوالذذة فذذي فوبذذدأت " .وخذذدمات اليذذاتف الثابذذت فذذي دولذذة قطذذر
 .وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعمالئيا

وقامت "فودافون" بططالق خدمات الياتف الثابت التي تعتمد عمب األلياف لعمالئيا من األفراد والشركات في أكتوبر/تشرين 
يتمثل ىدف "فودافون" في جعل الشركة تممك العالمة و  ( مدمجة بمواصفات عالمية.IPوذلك بعد بناء شبكة ) 2012ول األ

التجاريذة األكثذر نذيال لاعجذاب فذي دولذذة قطذر، وتمتذزم الشذركة بتذوفير بنيذة تحتيذذة بمواصذفات عالميذة فذي مجذال االتصذذاالت 
 . 2030لدعم رؤية قطر الوطنية 

، أصذذبحت جميذذا أعمذذال "فودافذذون قطذذر" متوافقذذة تمامذذًا تعذذاليم الشذذريعة اإلسذذالمية، بمذذا فذذي ذلذذك 2015اير واعتبذذارًا مذذن ينذذ
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