
   

 
 

 

 صحفي خبر

 في قطر هواتف "لوميا" ممحقاتًا حصرية ل"فودافون" تطرح عروض

مويادطستتتتطقك  عتتتتن طتتتتد  أجيتتتت   : أعلنتتتتك اتتتتدافو  قطر"قتتتتطن  طتتتتد  ط 4136سةةةةبتمبر  35الدوحةةةةة  
 طتتتدا ط"لفتتتت  ففتتتتي  لل متتتت    رطلتتتت   لطميتتتو  قتتتت ملحقتتتتوك ىط"فتتتت   مجمطعتتت علتتتت   يمو "لحصتتتتدي عدطضتتت

  039  لطميتو جيتو  لرى اد"ئيم أحتر مجونًو "ليط"ف  ىذه أحرث ملحقوك مجمطع  من   "لحصطل عل 
   تىتتذه "هجيتت "لقيمتت  "لفتت  فضتت ييوبمستتفطى  دفقتتو  فتتم الط  يمتتو متت ودً"ا طذلتت  ل ن  "لتتذي536 أط  لطميتتو

 ."ل م   عل  فجودب

ديتتتتتول  5569متتتن "لملحقتتتتوك بقيمتتتت  مميتتتت   بمجمطعتتتت   "الستتتتفمفوعماتتتفديو ل  039 ىتتتتوف   لطميتتتتو طيفتتتي 
محمتطل ي متل بفقنيت   ا طمابتد صتطك(Monster Purity)طفاتفمل علت  ستموعوك "لتدأ   مجونتوا  طتد ا
 Treasure Tag)طجيتتو   فديجتتد فتتوو جطنيتتطد  ا علتت  اتتال طستتور  الستتلا طجيتتو  اتتحن ا "لبلطفتتطث

Junior)  .لطميتتو ماتتفدط يحظتت  امتتولفحريتتر مط تتم "لمف لقتتوك "لم قتتطر ا طاتتوحن  نطايتتو  "ل تتولم  "لنقتتول  
طىت  فضتم ستموعوك دأ  طمابتد"ك صتطك مجونتوا ديتتول  طتد ا  079بمجمطع  ملحقتوك بقيمت    536

(Coloud Boom).ا طجيو   فديجد فوو جطنيطد ا طاوحن  نطايو  "ل ولم  "لنقول 

جيجوبويتك  5بحجتم  أاتيد لتال ث عمت    قطر"قتطن  طتد  علت  بو ت  بيونتوك ع ط  عل  ذلت ا سيحصتل
ىتتتت  مصتتتتمم  لف  يتتتت  فجدبتتتت  وطتتتتطط "الاتتتتفد"  "لاتتتتيد ا ط لجيجوبويتتتتك  56ط "لتتتترقم "لمستتتتب وطتتتتطط ل

 .  م ود"ً   4Gالسيمو ب ر الط   "لادا  لورموك  قطر"قطن ط "لمافداين 

ا مجونتوً   مويادطستطقك أطقتي   ط ستاويب  ط الات  بتطا  وترموك "ستفور"م أجي    لطميو  لل م    طففي 
أط تتوك "لجتترل ط"لل تتب باتتل "لفنقتتل بتتين متتن قضتتل فطبيقتتوك "لفط"صتتل "الجفمتتوع ن ممتتو يماتتنيم ه الضتتوق ً 
 سيطل .



   

 
 

ا مجونتتو 15GBبستت    فتترعم وتترموك "لحطستتب  "لستتحوبي   ط"ن رد"يتت   متتن  مويادطستتطقك  اتت  "ليتتوف ينط 
طأل تتوبيم ط"لطصتتطل اللييتتو عبتتد جميتتم منصتتوك   تتوفيم طصتتطدىم طمطستتيقوىمللل متت   م "منتت  م يفتتي ممتتو 

  "لمالبفتتت  مستتتبقًو بيم "للطحيتتت  ط"لاوصتتتي . امتتتو ففتتتطقد أيضتتتًو "لفطبيقتتتوك "هصتتتليطحط"ستتتىتتتط"ف يم "لذايتتت  
محليتًو "لر ت   عوليت "لتذ  يفميت  بشداتور"فو "لصتطفي   (HERE)  ىيتد  "لوتد"ئط فطبيت  طمنيو ليط"ف   لطميو 

"لتتذ   (MixRadio)طرطليتتًو حفتت  قتت  حتتول عتترم "الفصتتول بوةنفدنتتكا الضتتوق  اللتت  فطبيتت   متتيا  د"ريتتط  
مليتتطن أينيتت  رطن "لحوجتت   39متتن "لتروطل اللتت  مافبتت  مطستيقي  عم  تت  هاالتتد متن  ينن "لمستتفورميمالت

 ل فصول بابا  "ةنفدنك أيضًو.

 طدي ا "لمتتتريد "لفن يتتتذ  لل مليتتتوك "لفجوديتتت متتتود  نتتت"لملحقتتتوكا  تتتول عتتتدطض الطتتتود ف ليقتتتو علتتت   طقتتت 
أقضتتل "لطستتوئل "لفتت  فماتتنيم متتن "لفط"صتتل متتم  المتتف   قطر"قتتطن  طتتد :  يستت   عم  نتتو رطمتتًو  لاتتدا 
أحترث "هجيت   "لذايت  "لفت  متن  بتولفط"   متمبفقتريم أجتطر "لملحقتوك ‘ قطر"قتطن  طتد’فلف م  طليذ""ل ولما 

ط"الفصتول "لتر"ئم  "لمنوستب  "هست ودط م ئنتو بمتنحيم عط"متل "لمدطنت  اأنيو الض و   يم  ابيد  اللت  حيتو  ع
  .عنو  رطنوةنفدنك ب

نحتن علت  "هطستط:   "لاتد منطقت   قت  مويادطستطقك   أجي   ادا  دئي   ول جطن قدنشا نوئب برطده
يمانيتو مضتوىو  الصتر"د"ك أجي فنتو "لذايت  ال  قت  "لستط  "هوتدىفجوديت  "ل "ل  موك يقين فوم أن أيًو من

بتتأد   أنتتط"ع "لفانطلطجيتتو ط"لفطبيقتتوك "لذايتت   عتتن فمف يتتو نوىيتت أنو تت  "لفصتتميم أط "هستت ودا  متتن حيتتث
 ‘ .8.1طنرط  قطن ’"لف  يرعميو "ةصر"د "هويد من نظوم 

يم متتتفقن "لفطبيقتتتوك ط"لوتترموك "لمميتت   ضتتتمن فصتتم  علتت  بو تت  ينيتتت  متتن 039 طينطتتط  ىتتوف   لطميتتتو
عوليت  "لطضتط  ىتذ" "ليتوف  "ل توود باوات   ف طيترفم  ر بف وصيل م رني  طألط"ن ماد   نوبض  بولحيو . ط 

ميت   متونم "ىفت "  "لصتطد ا مم ميجوباسل  09بر    (PureView)بطصوكا طاوميد"  بيطد قيط   6قيو  ب
 ط"لفقتتوطل "هل تتوب قضتتً  عتتن اتتوحن الستتلا  متترمفا طم تتولف قتتوئ  "لستتدع  يج تتل متتن عمليتتوك فاتت ي

 .أسدع طأاالد ين ً  ريطي"لصطد طم ولج  "ل 

 فطقدىتتتو "لفتتت  "لمفميتتت   ط"لفجتتتودب جتتتط"ئ  علتتت  "لحتتتوئ  "ل ديتتتر "لفصتتتميم بتتتين  536 لطميتتتو  ىتتتوف  طيجمتتتم
 للفط"صتتتتل ميتتتت  طم ستتتتدي   فجدبتتتت  لمستتتتفورميو "ليتتتتوف  طيفتتتتي . منوستتتتب بستتتت د "لذايتتتت   لطميتتتتو  ىط"فتتتت 



   

 
 

 "لجيتتل "فصتتول اتتباوك متتم طفط"ققتتو ا رد"يتتطن ستتنوب  نتتطع متتن "لنتتط"  دبتتوع  م ولجتتو ب ضتتل "الجفمتتوع 
 6 بر تتتت  طاتتتتوميد" "لستتتتدع ا قوئقتتتت  حسوستتتت  م تتتتوفي  بلطحتتتت  ف طيتتتتره عتتتتن قضتتتت ً  ا(LTE) نتتتتطع متتتتن "لد"بتتتتم

 ."لوودج  "لفصميم عل  جمولي  ةض و  ملطن  وودجي  طأيطي  ميجوبياسلا

 يتود   يماتنللحصطل عل  "لم ير من "لم لطموك حطل "ل دطض "لمفطقد  بولف وطن من  قطر"قطن   طتدا ط 
 فطب  "لادطط ط"هحاوم.. www.vodafone.qa/Lumia"لمط م "ةلافدطن : 

 –"نفي   -

 :نبذة عن شركة مايكروسوفت  

ا طى  5791( عوم  MSFTفأسسك ادا  مويادطسطقك ) "لمردج  ق  بطدص  نوسر"  فحك "لدم  
"لادا  "لد"ئر  ق  عولم "لبدمجيوك طفانطلطجيو "لورموك ط"ةنفدنك ل سفور"م "لمين  أط "السفور"م 
"لمن ل  طفقرم "لادا  مجمطع  ط"س   من "لمنفجوك ط"لورموك "لمصمم  وصيصًو لمن  "لمسفورم 

لقرد  عل  "النفوو ق  أ  ط ك من أ  ماون طبوسفور"م أ  جيو  بوسفور"م بد"مف د"ئر  ق  موفل  "
 "لفوصصوك.

 نبذة عن أجهزة مايكروسوفت: 

فضم مجمطع  أجي   مويادطسطقك عررً" من "هجي   "لحوئ   جط"ئ  "لف  يسفورميو أاالد من مليود 
طمنفجوك طأاسسط"د"ك  Xboxطأجي    طىط"ف  نطايوا"لذاي   Lumiaاوص حطل "ل ولم طفامل ىط"ف  

Surface ط Perceptive Pixel. 

  

 الرجاء التواصل مع: حول "أجهزة مايكروسوفت" لالستفسارات اإلعالمية

 حسن "لاطل  

 "لمريد "هع م 

 سطقكأجي   مويادط 

http://www.vodafone.qa/Lumia
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 وبذة عه فودافون قطـر ش.م.ق:

فودافووٌ طرو ش كو مت يمو قًت طر توتش حعضوي  مجووتت يوًوفوت فودافووٌ انم نً وتش 

وص حبت انخ خ ص انث َي نشبك ث وخومي ث اناو حا انُلو ل انمًوي وت وانخو خ ص انثو َي 

 نشبك ث وخمي ث انا حا انث  ج في دونت طر .

ش و مم وطج طص  ش  ومتث 2002ي رس  1فودافوٌ طر   خشغ م كبكخا  انووانت في ط يج 

 في حلمتى يوًوفت يخُوفت يٍ يُخو ث وخمي ث يً زة ذاث ط ًت ف ن ت نمًالئا .

وط يج فودافوٌ  إطالق خمي ث انا حا انث  وج انخوي حمخًوم فهوي افن و ال نمًالئاو  يوٍ 
يميوووت  IPوذنووب  مووم  ُوو   كووبكت  2012اففوو اد وانشوو م ث فووي تمخو   حشوو تٍ افول 

 ًواصووت ث ف نً ووتش ونلووم   كوو ث فودافوووٌ  خواوو ى خوومي حا  لنووي انًُوو  ل وانشوو م ث 

 " نألن  ال.Qnbn  نخزايٍ يى َش  انش مت انلر تت نشبكت انعزيت انم تجت "

تخًثم قمال فودافوٌ في جمم انش مت حًهب انماليت انخو رتت افمث  َو ال نعفوو ف فوي 

ر ش وحهخزو انش مت  خوف    ُ ت حعخ ت  ًواصت ث ف نً ت في يو ل االحص الث نمفى دونت ط

 .www.vodafone.qa. نًزتم يٍ انًمهوي ث ت جي  ت رة يوطى 2030رؤتت طر  انوطُ ت 

 

 لمزيد مه المعلومات للصحفييه، الرجاء االتصال بـ:

 مالط ث االفالي ت في فودافوٌ طر .ق نت طص فش يمت  ان

 hala.kassab@vodafone.com"لبدير "ةلافدطن : 
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