
 صحفي خبر

أنس النموذجية مالك بن "" يزور مدرسة في "فودافون "الجوهرة" فريق
 "للبنين المستقلة

  اةجااإة ىل نااًم"   ف ياا  ت عضااإاتزا   ،اةماالا  احتفااً ب لااًة إلى إةاا   :4902سةةبتمبر  90الدوحةةة  
 طاللهاًإجهن لًةحالي  إةا  إتا  ،ةةلناين اةمساتلةة اةنمإذجية أن  لن مًةك  مل سة مؤخ اب   فإلافإن في 
 .اةيإمية تنًحيً في إاالتصًالت اةم ةإمًت تكنإةإجيًاةذي ية له قطًع  لإ اةإ  لنياةت تطإ اة حإل

 أةمياااة إساااهًمًتلشااا    ، قطااا  فإلافاااإن  ةااال   اةجاااإة ى ل ناااًم"  مااالي ىإفاااً  صاااًة ، اةسااايلى إقًمااات 
تسا ي  تكنإةإجيً اةم ةإمًت إاالتصًالت في مسًعلى اةلةالان عةا  قطًع االتصًالت إ  ي خلمًتمزإل

ل نااًم"  عاان عًمااة ةمحااة ت صااًة قاالمإ . ذكااً ب  أكثاا  ًب ماالن  تطااإ  اتصااًالب إ  أكثاا  صاال ةت ةااًنمإ عجةااة 
 .إ ؤيته إأةلافه  اةجإة ى 

 مااال  تفًعةناااً ةةت ليااا  عااان اةتاااي أتيحااات ةناااً ًةف صاااةل جااالاب  سااا لا  نحااان  :لهاااذا اةصااالل صاااًة  قًةاااتإ 
 ‘قطااا  فإلافاااإن’ شااا كة فاااي أإةإيًتناااً أةااام إيجسااال ذةاااك أحااال .قطااا  فاااي اةت ةيمياااةةةمؤسساااًت  إلعمناااً

 عة  إجه اةخصإص .‘ اةجإة ى’عمإمًب إل نًم" 

  فإلافااإن ملااًل ى ف يالى ماان نإعهااً ةةما أى اةلط يااة ةليا  منتجااًت إخالمًت شاا كة  اةجاإة ى  ل نااًم"  ال يإ 
كاال  مهااً ات جلياالىفااي ةااذا اةل نااًم" اةماا أى اةلط يااة  تاات ةمإ . ةألصاالقً  إارساا  إاةمجتم ااًت اةمحةيااة

 ؛ةياااة يًل ةتطااإي  إمكًنًتهااً إاةساا ي، هااًلخةكساا  عةاا   إاةلاال ىاةمناازل،  ماان ماال اة يتااي  ةهااً كمااً ؛يااإم
سايلات   اةجاإة ى  يضامإ  .ةةما أى اةلط ياة إتمكينهاً اة مالف ص  التكً في  اةل نًم" م إنةتسهم ذةك لإ 

 .جًم يًتاةطًةلًت اةمهًت إ من ار نصفهن عًمًب  64إ 32تت اإ  أعمً ةن لين 

نماً فحسا ، اةتجااً ي اةجًنا  عةاا  ‘اةجاإة ى’ ملاًل ى تلتصاا   ال: صاًة  إأضاًفت  نسااي" فاي تتغةغاال إا 
 فاي مجاًل مشاً كةاةعةا   لال ىاة ةةما أى اةلط ياة يتاي  مجتما  إيجاًل فاي تساهمة إثلًفتاه اةلط ي اةمجتم 

 مان اة مال ةهان يسال  ةم سيلات لمشً كة 3202 عًم تج يلي لشكل اةمش إعةذا  للأ ةلل. اةتكنإةإجيً
أن ةااذا اةتج لااة عةاا  يااتفلن جمي ااًب ةاان  إ  إةاايهن، لًةنساالة ارةميااة لًةغااة خطااإى مشااً كتهن إكًناات .قلاال

 عة  اةص يلين االجتمًعي إاةثلًفي . اةنجً  كسلتهنأ



 -انته   -

 قطـر ش.م.ق:وبذة عه فودافون 

فودافوٌ قطر، شركة يساهمًة قطرةاة، جى اع ويةاوةة يةًوواة فودافاوٌ انيهنًااة،   اه  ة 

انحرخاص انثهَي نش كهت  خديهت انههجف انُقهل انيًوياة  انحرخاص انثهَي نشا كهت  خاديهت 

 انههجف انثهوث في د نة قطر.

 قاث قياار، وادفت فاي  ،  وياد2002ياهس   1قهيث فودافوٌ قطر وحشغام ش كحهه انةوانة في 

 جقدةى يةًووة يحُووة يٍ يُحةهت  خديهت يًازة ذات قاًة وهناة نيًالئهه.

 قهيث فودافوٌ وإطالق خديهت انههجف انثهوث انحاي جيحًاد وهاع اانااهم نيًالئهاه ياٍ اافاراد 

يديةاة وًوا اتهت وهنًااة،  IP ذنك ويد وُهء شا كة  2012 انشركهت في فكحوور/جشرةٍ اا ل 

فودافاوٌ وحويااخ خاديهجهه  ناع انًُاهلل  انشاركهت واهنحزايٍ ياخ َشار انشاركة  وهشارت  نقد

 " نألناهم.Qnbnانقطرةة نش كة انىزية انيرةةة "

ةحًثم مدم فودافوٌ في جيم انشركة جًهك انيالياة انحةهسةاة ااكثار َااال نبوةاهد فاي د ناة 

يةهل االجياهالت نادوى سةةاة قطار  قطر،  جهحزو انشركة وحوفار وُاة جىحاة وًوا تهت وهنًاة في

 .www.vodafone.qa. نًزةد يٍ انًيهويهت ةرجع لةهسة يوقخ 2030انوطُاة 

 

 لمزيد مه المعلومات للصحفييه، الرجاء االتصال بـ:

 ، يدةر انيالقهت االوالياة في فودافوٌ قطر.مهنة قيهد

 hala.kassab@vodafone.com: اةل يل اإلةكت إني

 

http://www.vodafone.qa/

