
 صحفي خبر

مستوى أعمى من  وتدعمجيال السينمائي أمهرجان  ترعىفودافون قطر 
 المشاركة المجتمعية

تماشيًا مع التزاميا الكامل بدعم المواىب المحمية الصاعدة  :0202 نوفمبر 20الدوحة، قطر؛ 
وتعزيز األصوات اإلبداعية الشابة، وحّدت فودافون قطر جيودىا مع مؤسسة الدوحة لألفالم 

 تصبح "الراعي المميز وشريك االتصاالت الرسمي" لمدورة الثالثة من ميرجان أجيال السينمائي.ل

ديسمبر في الحي الثقافي كتارا، حيث يجمع مختمف أفراد  5نوفمبر إلى  22يقام الميرجان من 
 المجتمع في حدث سنوي الفت يميم التفاعل اإلبداعي من خالل األفالم في بيئة تعاونية مرحة.

بموجب الشراكة، ستقدم فودافون قطر لمميرجان الدعم المادي، كما تساعد في التواصل و 
المجتمعي والمبادرات التسويقية لرفع التوعية بالحدث السنوي من خالل الرسائل النصية القصيرة، 
األنشطة الترويجية، كما ستوفر الدخول الحصري لعمالء فودافون إلى معمومات الميرجان 

في صاالت السينما في فيالجيو وسيتي  2015قاطع الترويجية لميرجان أجيال ومشاىدة الم
 سنتر.

وقال السيد كايل وايتييل الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر متحدثًا عن الشراكة :"تمتزم 
فودافون قطر بدعم المبادرات التنموية االجتماعية التي تساىم في نمو الصناعات الفنية 

فرصة فريدة لمتواصل مع جيل الشباب  2015ويوفر ميرجان أجيال السينمائي  واإلبداعية لقطر.
الذي يعد أبرز الشرائح في جميورنا المستيدف من خالل التأثير العالمي لمسينما. كما يساعد 
ميرجان أجيال عمى إطالق طاقات الشباب اإلبداعية ويدعم تنمية اإلبداع القائم عمى المعرفة 

تقدم بالتينئة إلى فريق مؤسسة الدوحة لألفالم عمى كافة جيودىم وأشكرىم عمى والتعمم. وأود أن أ
 دعميم لنكون جزءُا من قصة النجاح".

بدورىا قالت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة لألفالم :"تتشارك مؤسسة الدوحة 
في بمدنا وتوفر ليم منصات لألفالم وفودافون قطر رؤية مشتركة لمترويج لممواىب الشابة الواعدة 

خاصة لمتعبير اإلبداعي. لقد نال ميرجان أجيال السيبنمائي خالل فترة وجيزة والء المؤسسات 
والشركات الرائدة في قطر التي تمثل االمتياز والريادة في مجال عمميا. ولقد مكّننا دعم الشركاء 



خر واعتزاز عند الجميع. ويسرنا في من تعزيز تجربة الميرجان وتقديم حدثًا ثقافيًا أصبح محل ف
ونتطمع لمعمل معًا  2015ىذه المناسبة انضمام فودافون قطر إلى قائمة رعاة وشركاء الميرجان 

 كشركاء في األعوام المقبمة".

ستمكن ىذه الشراكة فودافون قطر من منح العمالء دخواًل خاصًا إلى الميرجان خصوصًا 
عامًا،  24ة. ُصًمم ىذا النادي حصريًا لمشباب حتى عمر أعضاء مجتمع الشباب في نادي فمّ 

ويقدم ليم العديد من المزايا منيا داتا مجانية، عرض الحصول عمى تذكرة سينما مجانية عند 
 .شراء واحدة، ووجبة كومبو عادية في كل يوم ثالثاء مع عرض فودافون

ومية لألفالمال محمية والدولية، يضم ميرجان أجيال السينمائي في دورتو الثالثة عروضًا عامة ي
أيام األسرة، فعاليات خاصة ومعارض، صندوق العجب التفاعمي الرقمي، عروض المدارس، 

إلى  8وبرنامج دوحيات سينمائية حيث يقوم المئات من الصغار والشباب من حكام اجيال من 
 فائزة.عامًا بمشاىدة ومناقشة األفالم القصيرة والطويمة وتحديد األفالم ال 21

لمزيد من المعمومات حول مواعيد األفالم وميرجان أجيال السينمائي، الرجاء زيارة الموقع 
 .www.dohafilminstitute.comاإللكتروني 

 

 

 - انتيى -

 حول "فودافون قطر ش.م.ق."

ية مجموعووة "فودافوون العالميووة"، إحود  أكبور شووركات االتصواالت فووي ، شووركة مسواىمة قطريووة، تحظوى بعضوو "فودافوون قطور
لشوبكات صاحبة التورخي  الثواني لشوبكات وخودمات اليواتف النقوال العموميوة والتورخي  الثواني  "العالم. وتعد فودافون قطر

؛ وبعوود فتوورة 2002مووارس  1فودافووون قطوور" بتشووغيل شووبكتيا الجوالووة فووي وبوودأت " .وخوودمات اليوواتف الثابووت فووي دولووة قطوور
 .وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعمالئيا

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

التجاريوة األكثور نويال لاعجواب فوي دولووة قطور، وتمتوزم الشوركة بتووفير بنيوة تحتيووة بمواصوفات عالميوة فوي مجوال االتصوواالت 
 . 2030لدعم رؤية قطر الوطنية 

تمامووًا تعوواليم الشووريعة اإلسووالمية، بمووا فووي ذلووك  ، أصووبحت جميووع أعمووال "فودافووون قطوور" متوافقووة2015واعتبووارًا موون ينوواير 
 (.www.vodafone.qaالعمميات التجارية والمالية. ويتوافر مزيد من المعمومات عمى الموقع اإللكتروني )

http://www.dohafilminstitute.com/
http://www.vodafone.qa/


 :لالستفسارات الصحفية، الرجاء االتصال بـ

 .ي فودافون قطرىالة قصاب، مدير العالقات االعالمية ف
  hala.kassab@vodafone.comالبريد اإللكتروني: 

 

mailto:hala.kassab@vodafone.com

