
 

 صحفي خبر

 األدبية الثانية مسابقتها تطلق" قطر ودافون"ف
 وألفتيتت" مستتقتها ق إطتت   عتتن وليتتامو طتتةق شتتة " ودافودتتان أعلنتت : 4141ديسةةمبر 41 قطةةر  الدوحةةة 
 يتفعم ولتي  ،اولاتةو  اولفنتان ولثهقدت" ازيتة ،ول تاوة  ولعزيتز عتتف تتن حمتف ولف ااة سعقفة ةعقي" اح  ولثقني"

 خقلتف ولتف ااة ولشتي  ستعقفةاةحيتتق   تيتةو  متن  ول ةيمت" وللفات" هتي  الهيت . سن" ولثقني" على ولااوليلل لمشةاعو
 خت ل ولتف ااة ول تاوة  لستعقفة شت ة  عتنعتة  ولي ةئيس مجلس إفوةة ودافودان قطةو،  ،ثقني آل ثقني تن

 ولشتتتق  ازيتتة ولعلتتي، غتتقنم تتتن صتت  ولستتيف ستتعقفة احضتتة حفتتل و طتت   ويضتتق  .ولفعقليتت" إطتت   حفتتل
ولتاطني للفالتت" اولتةئيس ولانفيتي  لشتة " دافودتان قطتتة،  يتامول  حتاف   ولمنظمت" وللجنت" اةئتيس اولةيقضت"

 ولسيف  قيل اويا يل.

 تتن صت  ولستيف ستعقفة ا  ول تاوة  ولعزيتز عتف تن حمف ولف ااة سعقفة مق اام اهفيم هفي" اي قةي" ل ل من 
اهي عتتقةة عتن لتاحاين دنيياتين متن عمتل ولفنتقن ولستيف علتي حستن ولجتقتة احمت ن شتعقة وليتام  ولعلي غقنم

 ولاطني.

 عنتاون احت  وألفتيت"و قطتةودافودتان  مستقته" انطلت  ،ل يو ولعقم ولاطني وليام وحافق   شعقة مع ونسجقمقا 
، ولحفيثت" قطتة فالت"ف مؤستس قئقصتشتعة متن إحتف   تي  شطة اهاو، اولنهق اولنصح تقلصف  أنق اعقمل و

 ولشي  جقسم تن محمف آل ثقني. ولمغفاة له

 وإلست قم ت تف  3102 فيستمتة شت ة دتي وألفتيت"و قطتة دافودتانو مستقته" متن وألالتى ولنسخ" د ةة اونتثه 
 ولم ااتتتت"، ولعةتيتتت" ول لمتتت" تجمتتتقل ءاو حافتتتق وإلتفوعيتتت"، ول اقتتتت" ااشتتتجيع ولعةتيتتت"، وللغتتت" صتتتان ج تتتاف دتتتي

قتتق    نجقحتق   ولمستقته" اشت ف . قطتة لفالت" ولتاطني تقليام و حافقء يلك من اوألهم  أ ثتة تمشتقة " ين دات او 
 .ولعةتي" ولنشة فاة أهم قتل ولةاوي" ولفقئزة من طتقع"  ام مق ا  ،أفتي" اةاوي" قصيةة قص" 011 من

 فاة عقليتتتق   نهتتتفة: وقتتتقئ   و، وألفتيتتت" قطتتتةودافودتتتان  تمستتقته" ول تتتاوة  ولتتتف ااة ستتتعقفة أشتتتقفولمنقستتتت"،  ت تتي ا 
أن أقتفم فعمتي ولشخصتي افعتم ولتازوةة  ايستةني ،ولعةتيت" تقللغت" اول اقت" ولهةوءة اشجيع دي ‘قطة دافودان’

 ةؤيت"لل "عمتوفول ولمتتقفةو  هتي  لمثتل للاتةاي  ولهطةيت" ولشتة ق   قدت" استعى أن جتفو   ولم تم مند .ل قول قمل 
 و.للت ف ولةشيفة قيقفانقاةسم ق  ولايولسفيفة 



 

 

 افختةو: وقطتةودافودتان  شتة " دتي ولخقةجيت" لشتؤانل ولانفيتي  ولتةئيسوليتقمي،  محمتفولستيف  قتقل جقنته، من
 ج تتافول لتتفعم اصتتميم ق اتتم قتتفا  ،ولاتتاولي علتتى ولثتتقني للعتتقم وألفتيتت" ولمستتقته" هتتي تانظتتيم  ‘قطتتة دافودتتان’

 اشتتجيعولا  فعملتلعميت  ومانقننتق نعتيتة عتن ا  .ولعةتيت" ااهقليتفنق ثهقدانتتق أاجته أهتمولةوميت" إلتى صتان اوحتف متن 
 ولتي  اولاتةو ، ول تاوة ، ازيتة اولثهقدت" اولفنتان ولعزيتز عتتف تتن حمتف ولتف ااة ستعقفة ولليين حظينتق ت متق متن

 و.ولمتقفةة هي  نجق علي" دي قسقهم تف

 و حافتق   شتعقةمتع  نستجقمه هتيو ولعتقم  ولمستقته"اهفمته  ولتي  ولمعنتى خصاصتي" اتزفوف: ووليقميأةف  ا 
 أشت ة أنأيضتق   اأاف. مجيتفول ولتلتف ل تيو حت معن  للاعتية جفيفة ق  آدققللمشقة ين  فاحيممق  ، ولاطني تقليام

 يتتتامول  حتتاف   ولمنظمتتت" وللجنتت" اةئتتيس اولةيقضتت" ولشتتتق  ازيتتة ولعلتتتي، غتتقنم تتتن صتت  ولستتيف ستتعقفة 
للفالت"  ولتاطني وليتام وحافتق  شتعقة  متعانق مستقتهمت" ستقعف علتى ماوءولتي  ول تةيم  هفعمتل ،ولاطني للفالت"

 و.ل يو ولعقم

 تتفاةهق‘ قطتة دافودتان’، الاتزم % لج تق  قطةيت"37شة " قطةي" مملا ت" تنستت" : وتصفا ق وليقمي أضق ا 
 مجماعت"عتتة ، ايلتك ‘3121 ولاطني" قطة ةؤي"’احهي  اصا   إلى  هاصانولفال"  اةو  إحيقءولةوئف دي 

 و.قطة دي تقل اي" اعنى ولاي وألالى للنفاة مؤخةو   فعمنق مثل ،من ولمتقفةو  اوألنشط"

 .قطتةفالت"  دتيخ تق يااقة ص ولهص اقت"  دن ولضاء علىلاسليط خقص"  نفاة أقيم ، ولمسقته"  قأعهدي ا 
 اهتم:دتي قطتة فتيت" وألخصتيق  نخت" متن أتتةز ولش ولجم اة،، ولاي حظي  تإشقفة اوسع" من ااةأس ولنفاة

اولستتيفة  ،ول تتقجة  محستتنولستتيف ا  ولنعيمتتي، هتتف  ولتتف ااةةا  دتتقيز، جمتتقلولستتيف ا  عتتتفولملك، أحمتتف ولتتف ااة
 .  ولعاضي حص"

فيستتمتة  01يتتام وألحتتف ولاوقتتع دتتي وتاتتفوء  متتن  اولمهيمتتين ولمتتاوطنين لجميتتع مفااحتت" ولمستتقته"إلتتى أن  يشتتقة
 اانطتتتتا . حصتتتتةو   ولعةتيتتتت" تقللغتتتت" ولم ااتتتتت"مشتتتتقة قا م  إلةستتتتقل 3102 دتةويتتتتة 02اتتتتقةي   احاتتتتى 3101

 ولمسقته" على دئاين: 

ةستقل واولنهتق اولنصتح تقلصتف  أنتق اعقملت وولمستقته"  عنتاون متن ولف تةة وستال قماألولة::  الفئةة ولنصتاص  او 
   ولفئ" هي  جاوئز هسمناا . لم" 0111 - 211قصيةة اوحفة ياةوا  عفف  لمقا ق تين  قص"ش ل  على

 



 

 

 قطتة ، قلتةيت ألت  02 تهيمت" ولثقنيت" ولمةاتت" اجتقئزة قطتة ، قلتةيتألت   31تهيمت"  جتقئزة ولمةاتت" وألالتى إلى
   .قطة  قلتةي آ   01 تهيم" ولثقلث" ولمةات" اجقئزة

  اهاصتة علتى ماضتاع محتفف، شتةط  ولاتي ولهصتص متن مجماعت" علتىولمشتقة ق   اشتاملالثانية:  الفئة
 :إلتتتى ولفئتت" هتتي  جتتاوئزااهستتم  ."صتتفح 011ولتتت  ياجتتقاز أاصتتفحق   01صتتفحقا ق عتتن  عتتففيهتتلي   أن 

 قطتتتة ، قلتةيتتت ألتتت  21 تهيمتتت" ولثقنيتتت" ولمةاتتتت" اجتتتقئزة قطتتتة ، قلتةيتتت ألتتت  21 تهيمتتت" وألالتتتى ولمةاتتتت" جتتتقئزة
 .قطة  قلتةي أل  31 تهيم" ولثقلث" ولمةات" اجقئزة

 ولهطتتتةيين اولمف تتتةين وألفتتتتقء متتتن ا تتتت"  وألفتيتتت"و قطتتتةودافودتتتان  تمستتتقته"لجنتتت" ولاح تتتيم ولخقصتتت" ضتتتم اا
ولاتتي اتلتتتة قيمتتت" جاوئزهتتتق  تقلمستتتقته" ولفتتتقئزين لاحفيتتف 3102 دتةويتتتة شتتت ة دتتي ستتتيجامعان ولتتتيين اولمهيمتتين

 . 3102وإلع ن عن أسمقء ولفقئزين دي ش ة مقةس  اسيامأل  ةيتقل قطة .  012

ةستتقل عمل تتم وألفتتتي، يةجتتى زيتتقةة ماقتتع شتتة " ودافودتتان  ل طتت ع علتتى  قمتتل شتتةاط اقتتاونين ولمستتقته" او 
 . www.vodafone.qaقطةو وإلل اةاني 

 - ونا ى -

 حول "فودافون قطر"

ولاتتتةخيص ولثتتتقني لشتتتت ق  اختتتفمق  ول تتتقا  ولنهتتتقل ولعماميتتت" اولاتتتةخيص ولثتتتقني لشتتتت ق  اختتتفمق   ودافودتتتان قطتتتةوامالتتتك 
دافودان قطةو اشتغيل شتت ا ق و اتقشة  .احظى تعضاي" مجماع" ودافودان ولعقلمي"و،  مق أن ق ول قا  ولثقت  دي فال" قطة

ماناعتت" متتن مناجتتق  اختتفمق  مميتتزة يو  قيمتت" ؛ اتعتتف داتتةة اجيتتزة، تتتفأ  دتتي اهتتفيم مجماعتت" 3112متتقةس  0ولجاولتت" دتتي 
اققمت  ودافودتانو تتإط   ختفمق  ول تقا  ولثقتت  ولاتي اعامتف علتى وألليتق  لعم ئ تق متن وألدتةوف اولشتة ق   .عقلي" لعم ئ ق

يامثتل هتف  ودافودتتانو دتي جعتتل ا  ( مفمجت" تماوصتفق  عقلميتت".IPايلتتك تعتف تنتقء شتتت "   3103دتي أ ااتة/اشتةين وألال 
 " املك ولع م" ولاجقةي" وأل ثة ني  لإلعجق  دي فال" قطة، االازم ولشة " تاادية تنيت" احايت" تماوصتفق  عقلميت" دتي ولشة 

 .www.vodafone.qaمزيف من ولمعلامق  يةجى زيقةة ماقع . ال3121مجقل و اصق   لفعم ةؤي" قطة ولاطني" 

 الصحفية يرج: التواصل مع: لالستفسارات
 وقطة دافودانو دي و ع مي" ولع قق  مفيةة خشقن،  نق

 (lana.khachan@vodafone.com و ل اةاني:  ولتةيف
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