
 

 خبر صحفي

 مسابقتها األدبية منالثالثة  الدورة"فودافون قطر" تطلق 

" ثا ثتتتتوة تتتت ةة" تتتترطا أطلقتتتتكة تتتتافوة قطر"قتتتتط ة طتتتتا ة"  تتتتط ة: 5102 ديسةةةةمبر 3الدوحةةةةةر قطةةةةر  
" از زة" فتط"ا، ة" ترفتطاةح ترةبت ةعبترستاار ة ة" فا  توةاعا و" تحكةة"الرب وة" سنط وةطذ ك سابقتياة

 ةعلتتتلة" تتتتط" ط ةت"   تتتاطلة لاتتتا ة" ثا تتتىتتتذ"ة" تتتذ،ة تتترع ةطةة قتتتطة طتتتاةطز تتتاة" ثقاقتتتوةط" انتتتط ةط" تتتتا" 
ط تتت ةة تتت ة"  تتتافوة ااكةق تتتوة" تتترفتطاة" فتتتط"ا،ةإ تتتلة انتتت ة ستتتؤط  ت   تتتزة تتتة"طتتتح ةطختتتحفةحاتتتف

ضتت ني ة" ستت رة" تتا ة تتا"، ة" تتاذ  ة" تنا تتذ،ة  تتافوةقطر"قتتط ة طتتاةط ح تترة يتتر،ة"  تتا ط ة" تتاذ  ة
" تتذ،ة ة طتتاة" تتططنطة ل اتتاا   افتتزةقتتطة قطر"قتتط  ة"قتتتتاجة نتتاجةتتت ة ة" تنا تتذ،ة ل تتؤط ة" خاا  تتو

ة ة3126ر س باةة23ة-3ب  ة  اا ة" رطحوة" رط طة لفتا  ة ستض فة

  نتوةتحفت  ة"ختااتيتاة" تتطةعررً"ة  ةأقضفة"ألع تافة"ألرب توةة" اا ةىذ"طن اكة قطر"قط ة طا ةف اة
ة" تتطا طباألستتلط ةة طبتتطلط" ة  ا"ستت نا ةضتت  ةفتتتا  ةطذ تتكة3125ة-ة3124قتتطةعتتا طة"  ستتابقوة

ةزط"اة  اا ة" رطحوة" رط طة لفتا   تطق اهة بيرفةة ة ل فاطق  با" ف طا قوةأ ضًاةبطة

ةىتر"تنا ىتذ"ة" اتا ة طتاةة رط توة" تططنطة"  تط ة اااة"حتاتاالكةع ة سابقو  ة" ثا ثوة" ة" رطا ةطتنس  
ة"  غاتطاة" حر ثتوة طتاةرط وة ؤس ة صاذرةإحرىة  ة ااةب ك ة طا ةةطىطة   غبط ةففةبياة ااج
ة ثانطةآفة ح رةب ة اس ة"   خة و

" لغتتوةصتط ةيترفةبة3124ر ست باة"ألرب توةقتطة ستابقوة قطر"قتط  ة"ألط تلة ت ةة" ترطا "نطلقتكة قترةطة
"الحتاتتتتالةبتتتتا  ط ةطة ة" فل تتتوة" ااب تتتتوة"  فتطبتتتوة تتتتو  ا طتقتتتر اةة طت تتتت  عة" فتابتتتوة" بر"ع تتتتوة " ااب تتتو

 صتتوة صتت ا ةطاط" تتوةة211ب  تتاافوةأفثتتاة تت ةةاًةالقتتتكة"  ستتابقوةن احتتًاةطحققتت" تتططنطة رط تتوة طتتا ة
 ة3125قتتطةعتتا ة ةطةأىتت ةرطاة" ن تتاة" ااب تتوة تت ة"   تتاافاك" ار تترة تت ةةأرب تتو ةف تتاةت تتكةطباعتتو

ة حل ًا  اة ؤفرةعللة فانتياة"  ا ط وةبة  اافوة241أفثاة  ة"  سابقوةة يرك

ختحفةحاتفةة " از زة" فتط"ا،" رفتطاةح رةبت ةعبتر ة افةساار ةطز اة" ثقاقوةط" تا" بيذهة"  ناسبو ةطة
عل نتتتاة نبغتتتطةصتتتط ة" لغتتتوة" ااب تتتوة" تز" تتتًاةا"ستتتخًاة ق ارتنتتتاة" حف  تتتوةطني تتتًاةة اتتتر:ة "  ستتتابقوةإطتتتح 
 ز ترةةإطتح علتلةن ت عةبترطاناةنحت ةطةةساطاًاة ذ ك؛"  سابقوة"ألرب وة ثااًلةةطتاتباةو رع طة"تباعوة

ةطتاا خنا    ةإاثناة"ألساسطة"  ان ة يذ"ةةتقر ا"ًة  ةىذهة"  بارا"كة



 

" تنا تذ،ة ل تؤط ة" خاا  توةةاذ  "  تا ط ة" تة ير،ة ح رة" س رةطب اا ةتال قوةعللة"  بارا  ة اف
" تز" نتتتاةيتتاةط اتتززةعلتتلةن احة ؤفتترة" ثا ثتتوة تت ة"  ستتابقوة" تترطا طتتح ةإا :ة إ ةقطر"قتتط ة طتت تترىة 

طناختتاة ة"ألصتت لو" افتتاذزة"ألساستت وة ثقاقتنتتاةطتقا  تترناة" ااب تتوةة" حاتتاعةعلتتلقتتطة حتتطا،ةبلاتت ةرطاة
؛ة"ا،ساار ة" ترفتطاةح ترةبت ةعبترة" از تزة" فتطةة "  ت ررة  ة ان ةطز اة" ثقاقوةط" تا" با رع ة رً"ة

" ااصتوةأ تا ة" فتبتا ة ت حةة"حتااالكة"  ط ة" ططنطة رط وة طا عة اااةة"  سابقو"نس ا ةةأ طنؤفرة
ة ططني ة" حب    أصحا ة"  لفاكة" بر"ع وة لتاب اةع ةع قي ة  ة" ط طح  ة

 ستتتالة تتتط ةة "عتبتتتااً"ة تتةط"  ق  تتت  ة" قطتتا   ة    تتتعة تاحتتوة"  ستتتابقو"   تتاافوةقتتتطة  تتااةإ تتتلةأ ةطة
ضتت  ةقذتتتطةةتفتتط ة"   تتاافاكط تاتت ب ةأ ةة 3127قبا" تتاةة2ط غا تتوةة3126ر ستت باةة4ة" خ تت  
ة با لغوة" ااب وةحصا"ًةة فتطبوًةة"  سابقو

إ يا يتتتاة تتت ةةأ ةتستتتتقطة"   تتتاافاكةط نبغتتتطة؛حتتتطفةأقضتتتفة صتتتوةتاا خ تتتوتت حتتتطاةالفئةةةة األولةةة : 
" ططن تتوة تت ةختتحفة" تتتاا خةإثا"لة" تتاطجةبتتستتي ةتطأ ةةر  غبتتط ةفتتفةبيتتاة اتتاجةىتتر"تنا "  ستتابقوة تتاااة

 تتتؤثا ةقتتتطة" تتتتاا خة" قطتتتا، ةف تتتاةوة" قتتتر  ةط"  ااصتتتا ةط تتترةتتنتتتاطفة" قصتتتوةحتتترثًاةبطط  تتتًاة  خصتتت 
إحتتتترىة"  خصتتتت اكةأحتتتتر" ةتاا خ تتتتوة ي تتتتوةأطةتنتتتتاطفة ستتتت ا ة"نتقتتتتالة ستتتتتط عة"   تتتتاافط ةأ ضتتتتًاة

قوةعلتلة"   تااف  ةعتر ةتت نتلةإر"ا ة"  ستابطةفا ة ياةثقلياةقطة س ا ةنيضتوة" رط تو ة" تاا خ وة" تطة
قتتتتتطةتااصتتتتت فةتاا خ تتتتتوةعلتتتتتلةحستتتتتا ة" ل ستتتتتوة"ألرب تتتتتوة"  ت  تتتتتز  ةف تتتتتاة نبغتتتتتطةأ ةتفتتتتتط ةة" ختتتتتط 

 تتط"ذزةةطتبلتت ةفل توةققتتط ة3611ة–ة3111"   تاافاكةعلتتلة تتففة صتتوة تتا"طجةعتتررةفل اتيتتاةبتت  ة
أ تتتفةة31ل افتتتزة" ثتتتانطو ةط) أ تتتفةا تتتتافةة41ل افتتتزة"ألطفو ةط) ةأ تتتفةا تتتتافة طتتتا،ة61ةىتتذهة" اذتتتو

 " ثا  و ل افزة )ا تافة

ط" تتتتطةة" اصتتتحل"  فتطبتتوةبا لغتتتوة" ااب تتوةة وقصتتاذرة"  تتتااة" تت حتتتطاةحتتطفةأقضتتتفةوالفئةةة الثاةيةةةة: 
تاتتززةحتت ةة ضتت وةططن تتوة:ى تتاةأساستت   ةتيتترفةإ تتلةإثتتا"لة" حتت ة" تتططنطة تت ةختتحفة طضتتطع  
ط" اتتتتوةتاا خ تتتتوةاذ ستتتت وة اتبطتتتتوةب حتتتترة؛ةأطة" تتتتطط ةط" تتتتطاللةط"  تتتتاطاةباالنت تتتتالةط" تضتتتتح وةط  اىتتتتا

" تتتتطةتستتتلطةرط تتوة طتتتاة ثتتتفة حضتتت ة"  علتتط     ةط فابتتتوة"  ضتتت ط   ةطةةبيتتتا" تاتتاب اة" تتتتطةت تتتتياة
ل افتتتزة) ةأ تتتفةا تتتتافة طتتتا،ة31ة تتتط"ذزةىتتتذهة" اذتتتوةطتبلتتت ة" ضتتتطلةعلتتتلة" قتتت  ة" نب لتتتوة رط تتتوة طتتتا 

  ثا  و  ل افزة")أ فةا تافةة21ل افزة" ثانطو ةط) أ فةا تافةة26"ألطفو ةط

 تتياةةختتحفط  ت تتعةأعضتتاؤىاةة تت ةأعتتح ة"   تتيرة"ألربتتطةقتتطة طتتا ة  نتتوة" تحفتت  ةنخبتتوًةةطتضتت 
ط تتط"قاة ز ترةة 3127قتطة تاا ةع ةأست اذي ةالخت ااة" ااذز  ة" ذ  ةس ت ة" ف فةة3127قبا" اة



 

ط إل ابتوةة www.vodafone.qa" تا"بطةةعبتا"ألع تافة  ة"  الط اكةحتطفة"  تاططةط"ألحفتا ةأطةتقتر  ة
 Vodafone.story@vodafone.com  ة" تط"صفةعباة" با رة"  فتاطنطع ة"الستاساا"كة  فنف

ة-"نتيلة -

 حول "فودافون قطر ش.م.ق."

باضتط وة   طعتوة قطر"قتط ة" اا   تو  ةإحترىةأفبتاة تافاكة"التصتاالكة ة افوة ساى وة طا و ةتحعتلة"قطر"قط ة طا
صاحبوة" تاخ صة" ثتانطة  تبفاكةطختر اكة" يتاتفة" نقتافة" ا ط  توةط" تتاخ صة" ثتانطةة"قطة" اا   ةطتارةقطر"قط ة طا

؛ة2002 تاا ةة1قطر"قط ة طتا ةبت تغ فة تبفتياة"  ط" توةقتطةطبرأكة ة.  بفاكةطخر اكة" ياتفة" ثابكةقطةرط وة طا
 .طبارةقتا ةط  ز  ةبرأكةقطةتقر  ة   طعوة تنطعوة  ة نت اكةطخر اكة   ز ةذ"كة   وةعا  وة ا حذيا

ط ا تتتكة قطر"قتتتط  ةبتتتإطح ةختتتر اكة" يتتتاتفة" ثابتتتكة" تتتتطةتات تتترةعلتتتلة"أل  تتتافة ا حذيتتتاة تتت ة"ألقتتتا"رةط"  تتتافاكةقتتتطة
 ت ثتفةىترفة قطر"قتط  ةقتطة اتفةطةةااكةعا   تو وة ر  وةب ط"صIPطذ كةبارةبنالة بفوة)ة2012أفتطبا/ت ا  ة"ألطفة

"  تتافوةت لتتكة" اح تتوة" ت اا تتوة"ألفثتتاةنتت حة إلع تتا ةقتتطةرط تتوة طتتا ةطتلتتتز ة"  تتافوةبتتتطق اةبن تتوةتحت تتوةب ط"صتتااكة
ة ة2030عا   وةقطة  افة"التصاالكة رع ةاؤ وة طاة" ططن وة

"ققوةت ا ًاةتاا   ة"  ا اوة" سح  و ةب اةقطةذ تكة ةأصبحكة   عةأع افة قطر"قط ة طا ة تطة2012ط"عتبااً"ة  ة نا اة
ةو www.vodafone.qa" ا ل اكة" ت اا وةط"  ا  و ةط تط"قاة ز رة  ة"  الط اكةعللة"  ط عة"  فتاطنطة)

 :لالستفسارات الصحفيةر الرجاء االتصال بة

ة."العح  وةقطةقطر"قط ة طاىا وة صا  ة ر اة" اح اكة
ةةhala.kassab@vodafone.com" با رة"  فتاطنط:ة

ة
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