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 عبر شبكتهاأول مكالمة إلجراء  الثالثين "فودافون" تحتفي بالذكرى السنوية
 لمهاتف الجّوال

 في المممكة المتحدة الذكرى الثالثون تحتفي بأول اتصال عمى شبكة فودافون لمهاتف النقال   

  شيبكة ففودافيونف  بيطن ماطكيل رارطسيون وواليدر عبير م االتصيالتيباستخدام الهاتف النقال فيي برطاانطيا
 1541طناطر  1في  المممكة المتحدةفي 

  بميدًا حيول اللييالم  62 فيييممطيون عمطيل  834تمتميك الطييوم داعيدة عميالم تت ييمن ففودافيونف مجموعية
 بمداً  13 من  إنترنت الحزمة اللرط ةوتنشا في مجال 

باسيييتخدام الهييياتف  راتفطيية مكالميييةإلجييرام لول  الثالثيييطنففودافييونف باليييذكرى السيينوطة  مجموعيييةتحتفييي 
ماطكل رارطسيون  نجيل رسيطس مجميس اإلدارة حطنها دام  حطث ؛عبر شبكتها في المممكة المتحدة النقال

باختبيار النايام لول ميرة عبير إجيرام مكالمية مي  واليدر منتصيف لطيل الول   السابق لشركة ففودافيونف
 .5652من طناطر 

رياتف حطيث اسيتخدم   تميك المكالمية التارطخطيةم و يو  الصيوت خيالل إجيرابارطسيون رلشياد عنيدرا  و 
ات وطتيييطج إجيييرام مكالمييي (اتجراميييكطمو  2) اً باونيييد 55اليييذي طيييزن  (VT1) ف5ففودافيييونف النقيييال ففيييي تيييي 

 ددطقة. 03لمدة 

لنييا ماطييك. إنهيييا لول وعنييدما لجيياس السييطر إرنسييت رارطسييون عمييى الهيياتف  دييال نجميي   فمرحبييًا لبييي  
اليييتقا المصيييورون صييييورًا  ودييييدشيييبكة الهيييياتف النقيييال التجارطييية فييييي المممكييية المتحيييدةف.  عبيييرمكالمييية 

دبيييل  الحثطثيية والمحيياوالت ميين اللمييل الم ييينيلعيييوام  0جييت تو  ة التييي دت تمييك المحايييفوتوجرافطيية خم يي
 .5651عام  الحصول عمى الترخطص

لمشياردة  بمنيدنفيي مناقية رصيطف سيانت كياترطن  عدد كبطر من النياساحتشد بلد م ي عدة لطام  و 
وحييرص . ل مكالميية باسييتخدام الهيياتف النقييالإجراسيي  لو لثنييام الممثييل الكومطييدي البرطايياني إرنييي واطييز 

إلييى سييانت كيياترطن عمييى مييتن عربيية البرطييد فييي القييرن التاسيي  عشيير واطييز عمييى إح ييار الهيياتف النقييال 
 تسييمطا ال ييوم عميييىلوذلييك   الرسيياسل( ميين لدييدم لشييكال االتصيياالت )إطصييال مسييتخدمًا بييذلك واحييدةً 

واطييز فييي  مكالمييةتييم اسييتقبال و  .الجدطييدة الهواتييف النقالييةتمييك   ييمنهاوالراحيية التييي ت لسييرعةمسييتوطات ا
 بطركشياطر نطيوبري تيس بمناقيةامكلحيد الاجتم  عدد من الميوافطن فيي  الصمي  حطث مقر ففودافونف

   .بالمممكة المتحدة
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الطيام التسيلة الوليى مين  حتيىشيركة الهواتيف النقالية الوحطيدة فيي المممكية المتحيدة ففودافيونف  وكانيت
لن تتيوافر لول منتجيات  دبيل الجطيل الول مين الهواتيف النقالية  بدل بطي  5651وفي عام  .5652عام 

فرطييق  اسييتقبال بإدبييال الفييت عبيير . وحاييي الامييس عمطهييا  نييذاكاً تشييلطل الشييبكة رسييمطلو االتصيياالت 
كالمتييي  المبطليييات فيييي الشيييركة لكثييير مييين للفيييي اميييس شيييرام دبيييل لن طقيييوم ماطكيييل رارطسيييون بيييإجرام م

 .5652عام نهاطة بللف جهاز  51تم بط  لكثر من  الشهطرة في ساحة البرلمان. ودد

 بمييي و   حممهيييا ةنايييرًا لصيييلوب بلطيييدة عييين مزاطيييا الجهيييزة النقالييية المتاحييية الطيييوموكانيييت الهواتيييف  نيييذاك 
مليدالت الت ييخم لخييذ مييا تيم إذ  الف جنطيي  اسيترلطني  2جنطيي  اسيترلطني لي مييا طليادل  1333سيلررا 

 حطييث  عيالم االتصياالتفيي نوعطية ل نقمية مث يالجطيل الول مين الهواتيف النقالية بليطن االعتبيار. ولكين 
اتييف القدطميية كبطييرة الحجييم والموثقيية فييي الفييالم السييطنماسطة واللييرو  و عشيياق الهالجهييزة  جييذبت تمييك
 .كبار المسؤولطن التنفطذططنمن  عدداً استقابت تمك السوق الواعدة كما  .التمفزطونطة

 تكنولوجطييياباتيييت   عامييياً  03دبيييل  عميييى عيييدد محيييدود مييين اللميييالماسيييتخدامها طقتصييير كيييان وبليييد لن 
إذ اكتسييبت  ممطييون شيخص حييول الليالم. 133كثيير مين دورًا محورطيًا فييي حطياة ل ففودافيونف الطيوم تملييس

 الردمطيييةتكنولوجطيييا لف يييل مزاطيييا الهواتيييف النقالييية والتوفطرريييا  لمكانييية عالمطييية رفطلييية بف ييي مجموعيييةال
مختميف  عبير. وبوصفها شركة تيدعم االبتكيار  تقيود ففودافيونف القايا  الشركاتلمالسها من الفراد و ل

وصييواًل   بميدًا حيول الليالم 52 فييبيدمًا مين تيوفطر خيدمات الجطيل الرابي  اوطرطية جوانيس التكنولوجطيا الت
  وناييام (M2M) لو ميين اةليية الييى اةليية االتصييال بييطن الجهييزةمثييل تقنطيية  متمطييزة إلييى تقييدطم خييدمات

لمالطييطن كبطييرة مالطيية مرونيية تييطج ( الييذي طM-Pesaعبيير الهواتييف المحموليية فإم بطسيياف ) تحوطييل المييوال
 الناس.

لو فبروجطكيت  فمشيرو  الربطي ف 1350عيام  حطث لامقت مة نمو ففودافونف بوتطرة متسارعة؛وتدور عج
ممطيار جنطي  إسيترلطني عميى  56 طرصيد واليذي  رنيام  االسيتثمار ال يخم فيي تارطخهيابوريو   سبرطن ف

لوروبييا  فيييالرسطسييطة  السييواقوخييدماتها  ييمن مختمييف ة شييبكالمييدى اللييامطن المقبمييطن لتوسييط  نايياق 
 فرطقطا.و سطا وا  

  اليييرسطس التنفطيييذي لمشيييؤون التجارطييية واللممطيييات فيييي مجموعييية بطرتوليييوزووبهيييذر المناسيييبة  ديييال بييياولو 
ومسيؤولي  المسيؤولطن التنفطيذططن الشيركة عنيد إاالدهيا كياًل مينسيتهدف مؤسسيو   فااللالمطية ففودافونف

توسييلت داعييدة   عاميياً  03البطاييرططن فييي برطاانطييا. وبلييد  والابييام والجييراحطنالمبطلييات والصييحفططن 
الشييركات  كبرطييات باال ييافة الييىفرطقطييا لوروبييا والهنييد وا   الشييراسج الشييبابطة فييي لعمييالم الشييركة لتشييم

العييوام الثالثييطن الما يييطة   خيياللالتودلييات  عمييى نحيييو فيياقتاييور عممطاتنييا  واناالدييًا ميين. اللالمطيية
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تمكيطن اللميالم عميى اخيتالف فسياتهم ولمياكن تواجيدرم مين خيالل لالسيتمرار فيي  نهدف بشكل رسطسيي
نترنييييت و  ةاتييييف النقاليييو لهميييدركطن بيييأن ا  الموثييييوقتيييوفطر لعميييى درجييييات التواصيييل   ةلرط ييييالحزمييية الا 

لحيالم  مجيردكانيت  لسيالطس باستخدامي في المجتم  إطجابلططر إحداث تهم في سوالتابطقات الردمطة ت
 في ثمانطنطات القرن الما يف.

 اللمومطيييية النقيييال الهيييياتف وخيييدمات لشييييبكات التيييرخطص الثييياني تمتمييييك شيييركة ففودافييييونففيييي داييير  و 
. وباعتباررييا جيييزم ميين لكبيير شيييبكات فيييي الدوليية الثابييت الهيياتف وخيييدمات لشييبكات الثيياني والتييرخطص

إاييالق  عبييرالهيياتف النقييال فييي اللييالم  تسييهم ففودافييون داييرف فييي إثييرام مشييهد المنافسيية فييي الدوليية 
 شيبكتها بتشيلطلف داير فودافيونف بيدلتدد و خدمات مبتكرة عالمطة المستوى واالرتقام بمستوى القاا . 

 منتجيييياتال ميييين متنوعيييية مجموعيييية تقييييدطمب بييييدلت وجطييييزة  فتييييرة وبلييييد ؛1336 مييييارس 5 فييييي الجواليييية
 بيييإاالق 1351 لكتيييوبر فييييف داييير فودافيييونف وداميييت. للمالسهيييا عالطييية دطمييية ذات ممطيييزةال خيييدماتالو 

 ارحهيا والشيركات  ف ياًل عين الفيراد مين للمالسهيا اللطياف عميى تلتميد التي الثابت الهاتف خدمات
لول ميييرة. وتمتيييزم الشيييركة بتيييوفطر بنطييية تحتطييية لقايييا  الشيييركات بادييية مييين لف يييل المنتجيييات المبتكيييرة 

اييالق ابتكييارات جدطييدة لييدعم  فرؤطيية دايير الوانطيية  لرييدافعالمطيية المسييتوى فييي مجييال االتصيياالت وا 
 ف.1303

جييييرام لول مكالميييية نلمشيييياركة ذكييييرى حصييييولهم عمييييى لول ريييياتف  طيييي الجموتييييدعو ففودافييييونف  قييييال وا 
 .(03YearsVodafone#( و)myfirstmobile# ) الهاشتاق التاليعبر  باستخدام 

 - انتهى -

 فحول "فودافون
ي توفر بادية متنوعية مين الخيدمات المبتكيرة بميا فطهيا بر شركات االتصاالت في اللالم  ورتلد  ففودافونف واحدة من لك

رييي و   بمييداً  13فييي  بمجييال الهيياتف النقييال الرسيياسل الصييوتطة وخييدمات اإلنترنييت واالتصيياالت الثابتيية. وتنشييا الشييركة
 54عممطاتها في مجال اإلنترنت الر يي عيرط  الناياق  لايكما ت  بمداً  22تتلاون م  شبكات الهاتف النقال في 

  هواتيف النقاليةلمممطيون مسيتخدم  105 وصل عدد عمالم الشركة إلى  1351سبتمبر  03نهاطة وبسودًا حول اللالم. 
 وطتيييوافر مزطيييد ميييين الملموميييات عميييى المودييي  اإللكترونييييي. لناييياقإلنترنيييت الر يييي عييييرط  الممطيييون عمطيييل  55و
(www.vodafone.com.) 

 فودافون قطر حول

تمتمك شركة ففودافون دارف الترخطص الثاني لشبكات وخيدمات الهياتف الجيوال اللمومطية والتيرخطص الثياني لشيبكات وخيدمات  
  ثم بدلت بلد ذلك مباشرًة 2002مارس  1الهاتف الثابت في دولة دار. ودد انامقت شركة ففودافونف في تشلطل شبكتها منذ 

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

http://www.vodafone.com/
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وبلييد تمكنهييا ميين بنييام شييبكة بروتكييول اإلنترنييت المندمجيية بمواصييفات عالمطيية  نجحييت الشييركة فييي إاييالق خييدمات الخاييوا 
  .2012الر طة عبر اللطاف البصرطة لملمالم والشركات منذ لكتوبر 

ثيير نييطال لإلعجيياس فييي دوليية دايير  كمييا لنهييا تمتييزم وطتمحييور رييدف ففودافييونف حييول جلييل الشييركة تممييك اللالميية التجارطيية الك
ف. وطتييوافر المزطييد ميين 2030بتيوفطر بنطيية تحتطيية بمواصييفات عالمطية فييي مجييال االتصيياالت دعميا منهييا لييي فرؤطيية داير الوانطيية 

 (.www.vodafone.qaالتفاصطل عمى المود  االلكتروني )

 يرجى التواصل مع: الخاصة بشركة فودافون قطر، الصحفيةلالستفسارات 
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