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"فودافون" تحتفي بالذكرى السنوية الثالثين إلجراء أول مكالمة عبر شبكتها
الجوال
لمهاتف ّ
 الذكرى الثالثون تحتفي بأول اتصال عمى شبكة فودافون لمهاتف النقال في المممكة المتحدة

 باستخدام الهاتف النقال فيي برطاانطيا تيم االتصيال بيطن ماطكيل رارطسيون وواليدر عبير شيبكة ففودافيونف
في المممكة المتحدة في  1طناطر 1541

 مجموعية ففودافيونف تمتميك الطييوم داعيدة عميالم تت ييمن  834ممطيون عمطيل فييي  62بميداً حيول اللييالم
وتنشا في مجال إنترنت الحزمة اللرط ة

من  13بمداً

تحتفييي مجموعيية ففودافييونف بالييذكرى السيينوطة الثالثييطن إلج يرام لول مكالميية راتفطيية باسييتخدام الهيياتف

النقال عبر شبكتها في المممكة المتحدة؛ حطث دام حطنها ماطكل رارطسيون نجيل رسيطس مجميس اإلدارة
السابق لشركة ففودافيونف باختبيار النايام لول ميرة عبير إجيرام مكالمية مي واليدر منتصيف لطيل الول
من طناطر .5652
وعنيدرا لشياد رارطسيون بو يو الصيوت خيالل إجي ارم تميك المكالمية التارطخطية حطيث اسيتخدم رياتف
ففودافييونف النق ييال ففييي ت ييي 5ف ( )VT1الييذي ط ييزن  55باونييداً ( 2كطموج ارمي يات) وطتييطج إجي يرام مكالمي يات

لمدة  03ددطقة.

وعنييدما لجيياس السييطر إرنسييت رارطسييون عمييى الهيياتف دييال نجم ي

فمرحب ياً لبييي لنييا ماطييك .إنهييا لول

مكالم يية عب يير ش ييبكة اله يياتف النق ييال التجارط يية ف ييي المممك يية المتح ييدةف .ود ييد ال ييتقا المص ييورون ص ييو ًار
فوتوجرافطيية خم يدت تمييك المحا ية التييي توجييت  0لع يوام ميين اللمييل الم ييني والمحيياوالت الحثطثيية دبييل

الحصول عمى الترخطص عام .5651
وبلد م ي عدة لطام احتشد عدد كبطر من النياس فيي مناقية رصيطف سيانت كياترطن بمنيدن لمشياردة
الممثييل الكومطييدي البرطايياني إرنييي واطييز لثنييام إج ارس ي لول مكالميية باسييتخدام الهيياتف النقييال .وحييرص
واطييز عمييى إح ييار الهيياتف النقييال إلييى سييانت كيياترطن عمييى مييتن عربيية البرطييد فييي القييرن التاسي عشيير
مسييتخدماً بييذلك واحييدةً ميين لدييدم لشييكال االتصيياالت (إطصييال الرسيياسل) وذلييك لتسييمطا ال ييوم عمييى
مسييتوطات السييرعة وال ارحيية التييي ت ييمنها تمييك الهواتييف النقاليية الجدطييدة .وتييم اسييتقبال مكالميية واطييز فييي
مقر ففودافونف الصمي حطث اجتم عدد من الميوافطن فيي لحيد المكاتيس بمناقية نطيوبري بطركشياطر
بالمممكة المتحدة.

خبر صحفي
وكانيت ففودافيونف شيركة الهواتيف النقالية الوحطيدة فيي المممكية المتحيدة حتيى الطيام التسيلة الوليى مين
عام  .5652وفي عام  5651بدل بطي الجطيل الول مين الهواتيف النقالية دبيل لن تتيوافر لول منتجيات
االتصيياالت لو تشييلطل الشييبكة رسييمطًا .وحاييي الامييس عمطهييا نييذاك بإدبييال الفييت عبيير اسييتقبال فرطييق
المبطل ييات ف ييي الش ييركة لكث يير م يين للف ييي ام ييس شي يرام دب ييل لن طق ييوم ماطك ييل رارطس ييون ب ييإجرام مكالمتي ي

الشهطرة في ساحة البرلمان .ودد تم بط لكثر من  51للف جهاز بنهاطة عام .5652
وكانييت الهواتييف نييذاك بلطييدة عيين م ازطييا الجهي يزة النقاليية المتاحيية الطييوم نا ي ًار لصييلوبة حممهييا وبمي ي

سيلررا  1333جنطي اسيترلطني لي مييا طليادل  2الف جنطي اسيترلطني إذ مييا تيم لخييذ مليدالت الت ييخم
بليطن االعتبيار .ولكين الجطيل الول مين الهواتيف النقالية مثيل نقمية نوعطية فيي عيالم االتصياالت حطييث

جييذبت تمييك الجهيزة عشيياق الهواتييف القدطميية كبط يرة الحجييم والموثقيية فييي الفييالم السييطنماسطة واللييرو
التمفزطونطة .كما استقابت تمك السوق الواعدة عدداً من كبار المسؤولطن التنفطذططن.

وبل ييد لن ك ييان طقتص يير اس ييتخدامها عم ييى ع ييدد مح ييدود م يين اللم ييالم دب ييل  03عامي ياً بات ييت تكنولوجط ييا

ففودافيونف الطيوم تملييس دو اًر محورطياً فييي حطياة لكثيير مين  133ممطييون شيخص حييول الليالم .إذ اكتسييبت

المجموع يية مكان يية عالمط يية رفطل يية بف ي يل توفطرر ييا لف ييل م ازط ييا الهوات ييف النقال يية والتكنولوجط ييا الردمط يية

للمالسها من الفراد والشركات .وبوصفها شركة تيدعم االبتكيار تقيود ففودافيونف القايا عبير مختميف
جوانيس التكنولوجطيا التاوطرطية بيدماً مين تيوفطر خيدمات الجطيل ال اربي فيي  52بميداً حيول الليالم وصيوالً

إلييى تقييدطم خييدمات متمط يزة مثييل تقنطيية االتصييال بييطن الجه يزة لو ميين اةليية الييى اةليية ( )M2Mوناييام

تحوطييل الم يوال عبيير الهواتييف المحموليية فإم بطسيياف ( )M-Pesaالييذي طتييطج مرونيية مالطيية كبط يرة لمالطييطن
الناس.
وتدور عجمة نمو ففودافونف بوتطرة متسارعة؛ حطث لامقت عيام  1350فمشيرو الربطي ف لو فبروجطكيت
سبرطن ف وريو برنيام االسيتثمار ال يخم فيي تارطخهيا واليذي طرصيد  56ممطيار جنطي إسيترلطني عميى
مييدى اللييامطن المقبمييطن لتوسييط نايياق الشييبكة وخييدماتها

ييمن مختمييف الس يواق الرسطسييطة فييي لوروبييا

و سطا وافرطقطا.
وبهييذر المناس ييبة د ييال بيياولو بطرتول ييوزو الي يرسطس التنفطييذي لمش ييؤون التجارط يية واللممطييات ف ييي مجموع يية
ال مين المسيؤولطن التنفطيذططن ومسيؤولي
ففودافونف اللالمطية فاسيتهدف مؤسسيو الشيركة عنيد إاالدهيا كي ً
المبطلييات والصييحفططن والج يراحطن والابييام البطا يرططن فييي برطاانطييا .وبلييد  03عام ياً توسييلت داعييدة
عمييالم الشييركة لتشييمل الش يراسج الشييبابطة فييي لوروبييا والهنييد وافرطقطييا باال ييافة الييى كبرطييات الشييركات

اللالمطيية .واناالد ياً ميين تاييور عممطاتنييا عمييى نحييو فيياق التودلييات خييالل الع يوام الثالثييطن الما ييطة

خبر صحفي
نهدف بشكل رسطسيي لالسيتمرار فيي تمكيطن اللميالم عميى اخيتالف فسياتهم ولمياكن تواجيدرم مين خيالل
ت ييوفطر لعم ييى درج ييات التواص ييل الموث ييوق م ييدركطن ب ييأن الهوات ييف النقالي ية وانترن ييت الحزم يية اللرط ي ية
والتابطقات الردمطة تسهم في إحداث تلططر إطجابي في المجتم باستخدام لسيالطس كانيت مجيرد لحيالم
في ثمانطنطات القرن الما يف.
وف ييي دا يير تمتم ييك ش ييركة ففوداف ييونف الت ييرخطص الث يياني لش ييبكات وخ ييدمات اله يياتف النق ييال اللمومط يية

والتييرخطص الثيياني لشييبكات وخييدمات الهيياتف الثابييت فييي الدوليية .وباعتباررييا جييزم ميين لكبيير شييبكات
الهيياتف النقييال فييي اللييالم تسييهم ففودافييون داييرف فييي إث يرام مشييهد المنافسيية فييي الدوليية عبيير إاييالق
خدمات مبتكرة عالمطة المستوى واالرتقام بمستوى القاا  .ودد بيدلت ففودافيون دايرف بتشيلطل شيبكتها

الجوالي يية في ييي  5مي ييارس 1336؛ وبلي ييد فت ي يرة وجط ي يزة بي ييدلت بتقي ييدطم مجموعي يية متنوعي يية مي يين المنتجي ييات
والخييدمات الممطي يزة ذات دطم يية عالط يية للمالسه ييا .ودام ييت ففوداف ييون دا ييرف ف ييي لكت ييوبر  1351ب ييإاالق
ال عين ارحهيا
خدمات الهاتف الثابت التي تلتميد عميى اللطياف للمالسهيا مين الفيراد والشيركات ف ي ً

باد يية م يين لف ييل المنتج ييات المبتكي يرة لقا ييا الش ييركات لول مي يرة .وتمت ييزم الش ييركة بت ييوفطر بنط يية تحتط يية
عالمطيية المسييتوى فييي مجييال االتصيياالت وااييالق ابتكييارات جدطييدة لييدعم لرييداف فرؤطيية دايير الوانطيية

1303ف.
وتي ييدعو ففودافي ييونف الجمط ي ي لمشي يياركة ذكي ييرى حصي ييولهم عمي ييى لول ري يياتف نقي ييال واج ي يرام لول مكالمي يية
باستخدام عبر الهاشتاق التالي ( ) #myfirstmobileو(.)YearsVodafone03#
 انتهى -حول "فودافونف

تلد ففودافونف واحدة من لكبر شركات االتصاالت في اللالم وري توفر بادية متنوعية مين الخيدمات المبتكيرة بميا فطهيا
الرسيياسل الصييوتطة وخييدمات اإلنترنييت واالتصيياالت الثابتيية .وتنشييا الشييركة بمجييال الهيياتف النقييال فييي  13بمييداً ورييي

تتلاون م شبكات الهاتف النقال في  22بمداً كما تلاي عممطاتها في مجال اإلنترنت الر يي عيرط

الناياق 54

سوداً حول اللالم .وبنهاطة  03سبتمبر  1351وصل عدد عمالم الشركة إلى  105ممطيون مسيتخدم لمهواتيف النقالية

و 55ممط ييون عمط ييل لإلنترن ييت الر ييي عي يرط

النا يياق .وطتي يوافر مزط ييد م يين الملموم ييات عم ييى المودي ي اإللكترون ييي

(.)www.vodafone.com
حول فودافون قطر
تمتمك شركة ففودافون دارف الترخطص الثاني لشبكات وخيدمات الهياتف الجيوال اللمومطية والتيرخطص الثياني لشيبكات وخيدمات
الهاتف الثابت في دولة دار .ودد انامقت شركة ففودافونف في تشلطل شبكتها منذ  1مارس  2002ثم بدلت بلد ذلك مباشرةً

بتوفطر دطمة مجزطة للمالسها من خالل عدد كبطر من المنتجات والخدمات.

خبر صحفي
وبلييد تمكنهييا ميين بنييام شييبكة بروتكييول اإلنترنييت المندمجيية بمواصييفات عالمطيية نجحييت الشييركة فييي إاييالق خييدمات الخاييوا
الر طة عبر اللطاف البصرطة لملمالم والشركات منذ لكتوبر .2012
وطتمحييور رييدف ففودافييونف حييول جلييل الشييركة تممييك اللالميية التجارطيية الكثيير نييطال لإلعجيياس فييي دوليية دايير كمييا لنهييا تمتييزم
بتيوفطر بنطيية تحتطيية بمواصييفات عالمطية فييي مجييال االتصيياالت دعميا منهييا ل ي فرؤطيية داير الوانطيية 2030ف .وطتيوافر المزطييد ميين
التفاصطل عمى المود االلكتروني (.)www.vodafone.qa
لالستفسارات الصحفية الخاصة بشركة فودافون قطر ،يرجى التواصل مع:
رالة دصاس مدطر اللالدات االعالمطة فودافون دار
البرطد اإللكتروني hala.kassab@vodafone.com

