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قطز تىقّع هذكّزة تفاهن هع جاهعت كارًيجي هيلىى فىدافىى 
  في قطز لتبادل الخبزاث

 
 

جبيؼخ كبسَٛجٙ يٛهٌٕ فٙ لطش فٕدافٌٕ لطش ٔششكخ كم يٍ  ٔلؼذ يإخشا   :4102 هايى 12الذوحت، 

 يزكشح رفبْى فٙ يجبل انزؼهٛى ٔاألثذبس انؼهًٛخ ٔرًُٛخ انًجزًغ.

ٔانذكزٕس ئنكش ثٛجشط،  ،فٕدافٌٕ لطش نششكخ انشئٛظ انزُفٛز٘ ،انغٛذ كبٚم ٔاٚزٓٛم ٔٔلغ انًزكشح كم يٍ

انؼًٛذ ٔانشئٛظ انزُفٛز٘ نجبيؼخ كبسَٛجٙ يٛهٌٕ فٙ لطش، ثذضٕس كم يٍ سئٛغخ لغى انًغإٔنٛخ 

، ٔانغٛذ فبضم ػُبٌ، انؼًٛذ انغٛذح داَخ دٛذاٌفٕدافٌٕ لطش  االجزًبػٛخ نهششكبد ٔاالعزذايخ فٙ

 انًغبػذ نهشإٌٔ انذكٕيٛخ ٔاألػًبل ثجبيؼخ كبسُٚجٙ يٛهٌٕ فٙ لطش.

ٔرٓذف انًزكشح ئنٗ رذغٍٛ ٔرؼضٚض انًؼشفخ فٙ يجبل انزؼهٛى ٔاألثذبس انؼهًٛخ ٔانزذسٚت انزُفٛز٘ 

ٔرًُٛخ انًجزًغ ٔرجبدل انخجشاد انًُٓٛخ ٔانؼهًبء ٔانجبدثٍٛ فٙ يجبل ئداسح األػًبل ٔانًبل َٔظى 

زطهغ كال انطشفٍٛ نهزؼبٌٔ فٙ رُظٛى ٔئلبيخ يإرًشاد َٔذٔاد ٔٔسػ ػًم رخظظٛخ انًؼهٕيبد. ٔٚ

  يشزشكخ، فًٛب ٚذمك األْذاف انًشزشكخ نهًإعغزٍٛ. 

ٔلبل ٔاٚزٓٛم خالل يشاعى رٕلٛغ ارفبلٛخ انزفبْى أٌ ْزا انزؼبٌٔ عٛإد٘ ئنٗ رذغٍٛ انزكبيم ثٍٛ 

ٌٕ لطش رضغ رًُٛخ يٓبساد ٔلذساد يٕظفٙ لطبع انمطبػٍٛ االرظبالد ٔاألكبدًٚٙ، يإكذا  ثأٌ فٕداف

طُبػخ االرظبالد ثذٔنخ لطش ػهٗ سأط أٔنٕٚبرٓب كٙ رٕاكت اإلَجبصاد انكجٛشح انزٙ دممزٓب انذٔنخ فٙ 

 ْزا انمطبع. 

ٔأضبف ٔاٚزٓٛم أٌ فٕدافٌٕ لطش رغؼٗ دائًب  ئنٗ رجبدل انخجشاد يغ انًإعغبد انجذثٛخ ٔانزذسٚجٛخ ثًب 

سعبنخ األكبدًٚٛخ: "فٕدافٌٕ لطش رؼًم جبْذح ٔثشكم يزٕاطم نزجبدل انخجشاد يغ ٚغٓى فٙ رذمٛك 

أفضم يؼبْذ انجذٕس ٔانزذسٚت. ٔنٓزا انغجت َذٍ عؼذاء ثزٕلٛؼُب ْزِ االرفبلٛخ يغ جبيؼخ كبسَٛجٙ 

يٛهٌٕ فٙ لطش.االرفبلٛخ عزشكم يُطهمب نزجبدل انًؼهٕيبد، انًؼشفخ، ٔأفضم انخجشاد انزٙ يٍ شأَٓب 

  رُفغ انطالة انطًٕدٍٛ انزٍٚ عٛظجذٌٕ لشٚجب لبدح يٍ ضًٍ ػبنى األػًبل فٙ لطش." أٌ

لطش   ٔيٍ جٓزّ، طشح انذكزٕس ثجٛشط ثأَّ رًذ طٛبغخ اعزشارٛجٛخ ػًم جبيؼخ كبسَٛجٙ يٛهٌٕ فٙ

ٔثشكٍم خبص يغ انغبٚبد انًغزٓذفخ فٙ سكٛضح انزًُٛخ انجششٚخ  2030نزُغجى يغ سؤٚخ لطش انٕطُٛخ 

 رٓذف ئنٗ رطٕٚش ٔرًُٛخ عكبٌ دٔنخ لطش نٛزًكُٕا يٍ ثُبء يجزًغ يضدْش.  انزٙ

ٔػهٗ يذٖ يب ٚضٚذ ػٍ لشٌ يٍ انضيبٌ، ظهَّذ جبيؼخ كبسَٛجٙ يٛهٌٕ رمذو اإلثذاػبد انزٙ ُرهٓى انؼبنى 

ًُظُفخ دٔيب  ثٍٛ أفضم ٔأسلٗ انجبيؼبد فٙ انؼبنى، يجًٕػخ يٍ  ثبنزجذٚذ. كًب رمذو كبسَٛجٙ يٛهٌٕ ان



جبيؼخ ْٔٛئخ رذسٚغٛخ ػجش  500000خشٚج ٔ 000000طبنت،  120000نجشايج األكبدًٚٛخ نًب ٚضٚذ ػٍ ا

 .فشٔػٓب انجبيؼٛخ فٙ يخزهف أَذبء انؼبنى

ثذػٕح يٍ يإعغخ  2004ٔلذ اَضًذ جبيؼخ كبسَٛجٙ يٛهٌٕ نهًذُٚخ انزؼهًٛٛخ فٙ لطـش فٙ انؼبو 

. ٔلذ لطش نهزشثٛخ ٔانؼهٕو ٔرًُٛخ انًجزًغ، نزظجخ يٍ  انًشاكض انشائذح نهًُخ انّذساعّٛخ ٔانجذش انؼهًٙ ّ

انزذك ثٓزا انظشح انجبيؼٙ داخم دشو انًذُٚخ انزؼهًٛٛخ ثبنذٔدـخ، ػذد يٍ انطالة انزٍٚ ُٚزًٌٕ ألكثش 

دٔنخ يخزهفخ ٚزهمٌٕ انًُبْج انزشثٕٚخ انؼشٚمخ داخم انًشافك انزؼهًٛٛخ راد انطشاص انؼبنًٙ  40يٍ 

بيؼخ كبسَٛجٙ يٛهٌٕ لطـش ثشايجٓب انزؼهًٛٛخ انجبيؼٛخ راد انًغزٕٖ انًشيٕق فٙ ٔرمذو ج .انشفٛغ

 انؼهٕو األدٛبء ٔئداسح األػًبل ٔػهٕو األدٛبء انذبعٕثٙ ٔػهٕو انذبعٕة ٔأَظًخ انًؼهٕيبد.

نزمذٚى انزؼهٛى انًزًٛض، دٛش أٌ يُبْج انجبيؼخ لذ ٔٚأرٙ رأعٛظ جبيؼخ كبسَٛجٙ يٛهٌٕ فٙ لطش 

أدذس عٛبعبد انزؼهٛى ٔانزذسٚت انزكُٕنٕجٙ انزٙ رزٛخ نهطهجخ رذظٛم انؼهٕو األعبعٛخ، ُطًًذ ٔفك 

ٔانخجشح انؼًهٛخ فٙ يجبالد يزؼذدح يٍ انزكُٕنٕجٛب انًزمذيخ، ٔئجشاء األثذبس انؼهًٛخ ٔرًُٛخ انًجزًغ، 

 .فٕدافٌٕ لطشٔرنك يٍ خالل ػذح يجبدساد اعزشارٛجٛخ ٚزى رُفٛزْب يغزمجال  يغ 

 

 -اًتهى-

 
  

 ًبذة عي فىدافىى قطـز ش.م.ق:

فٕدافٌٕ لطش، ششكخ يغبًْخ لطشٚخ، رذظـٗ ثؼضـٕٚخ يجًٕػـخ فٕدافـٌٕ انؼبنًٛـخ، ٔطـبدجخ انزـشخٛض 

انثبَٙ نشجكبد ٔخذيبد انٓبرف انُمبل انؼًٕيٛخ ٔانزشخٛض انثبَٙ نشجكبد ٔخذيبد انٓبرف انثبثـذ فـٙ 

 دٔنخ لطش.

، ٔثؼـذ ٔلـذ لظـٛش، ثـذأد فـٙ رمـذٚى 2000يـبسط  1جٕانخ فـٙ لبيذ فٕدافٌٕ لطش ثزشغٛم شجكزٓب ان

 يجًٕػخ يزُٕػخ يٍ يُزجبد ٔخذيبد يًٛضح راد لًٛخ ػبنٛخ نؼًالئٓب.

ٔلبيذ فٕدافٌٕ ثاطالق خذيبد انٓبرف انثبثذ انزٙ رؼزًذ ػهٗ األنٛبف نؼًالئٓـب يـٍ األفـشاد ٔانشـشكبد 

فٕدافـٌٕ  ٔنمذ ثبششدذيجخ ثًٕاطفبد ػبنًٛخ، ي IPٔرنك ثؼذ ثُبء شجكخ  2012فٙ أكزٕثش/رششٍٚ األٔل 

ثزٕعٛغ خذيبرٓب ئنٗ انًُبصل ٔانششكبد ثـبنزضايٍ يـغ َشـش انشـشكخ انمطشٚـخ نشـجكخ انذضيـخ انؼشٚضـخ 

"Qnbn.نألنٛبف " 

ٚزًثم ْذف فٕدافٌٕ فٙ جؼم انششكخ رًهك انؼاليخ انزجبسٚخ األكثش َٛال نإلػجبة فٙ دٔنخ لطش، ٔرهزـضو 

. نًضٚـذ 2030خ رذزٛخ ثًٕاطفبد ػبنًٛخ فٙ يجبل االرظبالد نذػى سؤٚخ لطـش انٕطُٛـخ انششكخ ثزٕفٛش ثُٛ

 .www.vodafone.qaيٍ انًؼهٕيبد ٚشجٗ صٚبسح يٕلغ 

 

 ، الزجاء االتصال بـ:عي شزكت فىدافىى قطز لوزيذ هي الوعلىهاث للصحفييي

 االػاليٛخ فٙ فٕدافٌٕ لطش.، يذٚش انؼاللبد لظبةْبنخ 

http://www.vodafone.qa/


 hala.kassab@vodafone.com: البريد اإللكتروني

 

 ، الزجاء االتصال بـ:عي جاهعت كارًيجي هيلىى في قطز لوزيذ هي الوعلىهاث للصحفييي

 كبسُٚجٙ يٛهٌٕ فٙ لطش.انؼًٛذ انًغبػذ نهشإٌٔ انذكٕيٛخ ٔاألػًبل ثجبيؼخ ، فبضم ػُبٌ

 @qatar.cmu.edufannan: البريد اإللكتروني
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