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افتتاح منشأة Ooredoo في كيدزموندو الدوحة

الثالثاء 20/8/1438 هـ  الموافق 16/5/2017 م

التعليمية المدينة  بهذه  أقيم  الدوحة" خالل حفل  "كيدزموندو  في   "Ooredoo منشأة" رسمياً   Ooredoo افتتحت  : الراية    الدوحة 
التي كيدزموندو  في  لتتيح لألطفال تجربة تعليمية تفاعلية جديدة   "Ooredoo منشأة" قطر مول. وصممت  في  المصغرة  الترفيهية 

تعتبر مدينة تعليمية ترفيهية مصممة لتناسب األطفال واهتماماتهم.

رئيس الكبيسي٬  قطر حضر يوسف عبدهللا   Ooredoo فمن الشركتين؛  في  التنفيذيين  الموظفين  كبار  الحفل عدٌد من  وحضر هذا 
العامة العالقات  المريخي٬ مديرة  الجديدة٬ ومنار خليفة  التجارية  األعمال  رئيس  آل ثاني٬  العمليات٬ والشيخ ناصر بن حمد بن ناصر 
المدير التنفيذي ونائب  الرئيس  الحفل  كما حضر  الهوى.  أبو  إيمان بكر  الدوحة"  "كيدزموندو  في  العام  المجتمعية٬ والمدير  والخدمة 

بشركة Power International Holding رامز الخياط٬ والمدير العام لشركة Aura Entertainment نبيل بركات.

"كيدزموندو تقدمها  التي  التجارب  مجموعة  إلى  والممتعة  المفيدة  التجارب  من  المزيد  إضفاء  إلى  الطرفين  بين  الشراكة  وتهدف 
الدوحة" لألطفال من عمر عامين وحتى 14 عاما٬ً وذلك لمساعدتهم على إدراك إمكانياتهم بالكامل وتطوير ذاتهم. وصممت مدينة "
تعزيز على  ومساعدتهم  والعقلي٬  الجسدي  نموهم  دعم  بهدف  لألطفال  بالمرح  ممتلئة  تعليمية  تجربة  لتوفير  الدوحة"  كيدزموندو 

ثقتهم بأنفسهم. وعند الوصول إلى "كيدزموندو الدوحة" يتّم تسجيل األطفال ليصبحوا مواطنين في المدينة (كيديزنز).

وعند زيارة "كيدزموندو الدوحة"٬ سيتمكن األطفال من تجربة الركن الخاص بـ٬Ooredoo والمسمى "منشأة Ooredoo" والدخول في
"تجربة مهندس Ooredoo" وهي تجربة مميزة في عالم االتصاالت٬ صممت لتعليم األطفال عن أهمية وتأثير تقنية الشبكات. وتتضمن
لتوصيل اإلشارة٬ وتتبع خريطة  إصالح  المدينة من خالل  أنحاء  في مختلف  الصيانة  إجراء عمليات  األطفال  بها  يقوم  التي  المهمات 

المباني ببعضها٬ وغيرها.

وبهذا الصدد٬ قالت منار خليفة المريخي٬ مديرة العالقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "نحن سعداء بهذه الشراكة
على االطالع  لألطفال  سيتسنّى  إذ  االتصاالت٬  مجال  في  ومتميزة  كاملة  تجربة  تقديم  من  تمكننا  كونها  الدوحة"  "كيدزموندو  مع 
في فنحن  انقطاع.  دون  خدماتنا  تقديم  لضمان  تواجهنا  التي  اليومية  التحديات  إلى  باإلضافة  والحديثة٬  القديمة  االتصاالت  تقنيات 
هوياتهم لممارسة  الالزمة  األدوات  ومنحهم  هامة  حياتية  مهارات  تعليمهم  خالل  من  األطفال  تمكين  أهمية  على  نشّدد   Ooredoo

الشخصية وتحقيق قدراتهم كاملة".

من جانبها٬ قالت إيمان بكر أبو الهوى٬ المدير العام في " كيدزموندو الدوحة": "يسرّنا إطالق هذا الركن بالتعاون مع Ooredoo التي
زوّارنا التعاون بدعم  الرائدة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة٬ إذ سيساهم هذا  تعّد من الشركات 
الصغار ومساعدتهم على تطوير أنفسهم وإدراك قدراتهم كاملة. ونهدف من خالل هذه التجربة إلى تدعيم خيال الكيديزنز وشغفهم
ما المعلومات٬  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  من  المستوحاة  والمفيدة  الممتعة  األنشطة  خالل  من  األهداف  تلك  لتحقيق  للتعلم 
الذي تبذله Ooredoo لتقديم خدماتها الكبير  اليومية والمجهود  الحيوي في حياتنا  القطاع  إدراك أهمية هذا  أيضاً على  سيساعدهم 

على أعلى المستويات".

تشغيل الهواتف

قديما٬ً وطريقة توصيل مختلف المكالمات  الهواتف وإجراء  كيفية تشغيل  "منشأة Ooredoo" سيشاهدون  إلى  األطفال  دخول  وعند 
الكيابل ببعضها في جميع أرجاء المدينة الستقبال إشارات واضحة في يومنا هذا٬ كما سيتم عرض كيفية إصالح اإلشارة التي يتبعها

المهندسون في Ooredoo لضمان أن تكون شبكة سوبرنت على أتم استعداد طوال الوقت.

التكيّف كمدينة تعليمية ترفيهية تهدف الستقطاب الدوحة" على  ويأتي إطالق "منشأة Ooredoo" ليبرهن على قدرة " كيدزموندو 
عالمات تجارية يمكن لألطفال تمييزها ومعرفة تفاصيلها٬ األمر الذي يسهم في إيجاد بيئة مريحة تساعدهم على تنمية قدراتهم.

وستدعم األنشطة في "كيدزموندو الدوحة" تنمية النواحي االجتماعية والفنية واإلبداعية والمعرفية لدى األطفال٬ كما ستساعدهم
متميزين أفراداً  يصبحوا  لكي  الالزمة  والمهارات  بالمعرفة  تزويدهم  خالل  من  وتمكينهم  وإبداعهم٬  لمخيلتهم  العنان  إطالق  على 

اطبع
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عودة الى المقال
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وتهيئتهم للدخول إلى الحياة المهنية بكل ثقة. 

وتعّد "كيدزموندو الدوحة" مدينة تعليمية ترفيهية٬ يديرها فريق من الموظفين المدربين يزيد عددهم على 115 مشرفاً وموجها٬ً كما
تضم مدينة تفاعلية مجهزة خصيصاً لألطفال على مساحة 8 آالف متر مربع٬ بهدف تقديم تجربة مميزة ومرحة لألطفال.
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منشـأة لـ«OOREDOO» في «كيـدزمـونـدو»
May 16, 2017

افتتحت OOREDOO رسميًا «منشأة OOREDOO» في «كيدزموندو الدوحة» خالل حفل أقيم بالمدينة التعليمية الترفيهية

المصغرة في قطر مول. وصممت «منشأة OOREDOO» لتتيح لألطفال تجربة تعليمية تفاعلية جديدة في كيدزموندو التي تعتبر

مدينة تعليمية - ترفيهية مصممة لتناسب األطفال واهتماماتهم. 

وحضر هذا الحفل عدٌد من كبار الموظفين التنفيذيين في الشركتين؛ فمن OOREDOO قطر حضر يوسف عبدالله الكبيسي،

رئيس العمليات، والشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس األعمال التجارية الجديدة، ومنار خليفة المريخي، مديرة العالقات

العامة والخدمة المجتمعية، والمدير العام في «كيدزموندو الدوحة» إيمان بكر أبوالهوى. كما حضر الحفل الرئيس التنفيذي ونائب

المدير بشركة POWER INTERNATIONAL HOLDING رامز الخياط والمدير العام لشركة AURA ENTERTAINMENT نبيل

بركات. 

وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى إضفاء المزيد من التجارب المفيدة والممتعة إلى مجموعة التجارب التي تقدمها «كيدزموندو

الدوحة» لألطفال من عمر عامين وحتى 14 عامًا، وذلك لمساعدتهم على إدراك إمكانياتهم بالكامل وتطوير ذاتهم. وصممت مدينة

«كيدزموندو الدوحة» لتوفير تجربة تعليمية مليئة بالمرح لألطفال بهدف دعم نموهم الجسدي والعقلي، ومساعدتهم على تعزيز

ثقتهم بأنفسهم. وعند الوصول إلى «كيدزموندو الدوحة» يتم تسجيل األطفال ليصبحوا مواطنين في المدينة (كيديزنز). 

«OOREDOO والمسمى «منشأة ،OOREDOOوعند زيارة «كيدزموندو الدوحة»، سيتمكن األطفال من تجربة الركن الخاص بـ

والدخول في «تجربة مهندس OOREDOO» وهي تجربة مميزة في عالم االتصاالت، صممت لتعليم األطفال أهمية وتأثير تقنية

الشبكات. وتتضمن المهام التي يقوم بها األطفال إجراء عمليات الصيانة في مختلف أنحاء المدينة من خالل إصالح اإلشارة، وتتبع

خريطة لتوصيل المباني ببعضها، وغيرها. 

بهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة العالقات العامة والخدمة المجتمعية في OOREDOO قطر: «نحن سعداء بهذه

الشراكة مع (كيدزموندو الدوحة) كونها تمكننا من تقديم تجربة كاملة ومتميزة في مجال االتصاالت، إذ سيتسنى لألطفال االطالع

على تقنيات االتصاالت القديمة والحديثة، باإلضافة إلى التحديات اليومية التي تواجهنا لضمان تقديم خدماتنا دون انقطاع. فنحن

في OOREDOO نشدد على أهمية تمكين األطفال من خالل تعليمهم مهارات حياتية مهمة ومنحهم األدوات الالزمة لممارسة

هوياتهم الشخصية وتحقيق قدراتهم كاملة». 

OOREDOO من جانبها، قالت إيمان بكر أبوالهوى، المدير العام في «كيدزموندو الدوحة»: «يسرنا إطالق هذا الركن بالتعاون مع

التي تعد من الشركات الرائدة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المنطقة، إذ سيساهم هذا التعاون بدعم

زوارنا الصغار ومساعدتهم على تطوير أنفسهم وإدراك قدراتهم كاملة. ونهدف من خالل هذه التجربة إلى تدعيم خيال الكيديزنز

وشغفهم للتعلم لتحقيق تلك األهداف من خالل األنشطة الممتعة والمفيدة المستوحاة من قطاع االتصاالت وتكنولوجيا

المعلومات، ما سيساعدهم أيضًا على إدراك أهمية هذه القطاع الحيوي في حياتنا اليومية والمجهود الكبير الذي تبذله
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المعلومات، ما سيساعدهم أيضًا على إدراك أهمية هذه القطاع الحيوي في حياتنا اليومية والمجهود الكبير الذي تبذله

OOREDOO لتقديم خدماتها على أعلى المستويات».

وعند دخول األطفال إلى «منشأة OOREDOO» سيشاهدون كيفية تشغيل الهواتف وإجراء المكالمات قديمًا، وطريقة توصيل

مختلف الكيابل ببعضها في جميع أرجاء المدينة الستقبال إشارات واضحة في يومنا هذا، كما سيتم عرض كيفية إصالح اإلشارة

التي يتبعها المهندسون في OOREDOO لضمان أن تكون شبكة سوبرنت على أتم استعداد طوال الوقت. 

ويأتي إطالق «منشأة OOREDOO» ليبرهن على قدرة «كيدزموندو الدوحة» على التكّيف كمدينة تعليمية- ترفيهية تهدف

الستقطاب عالمات تجارية يمكن لألطفال تمييزها ومعرفة تفاصيلها، األمر الذي يسهم في إيجاد بيئة مريحة تساعدهم على تنمية

قدراتهم. 

وستدعم األنشطة في «كيدزموندو الدوحة» تنمية النواحي االجتماعية والفنية واإلبداعية والمعرفية لدى األطفال، كما ستساعدهم

على إطالق العنان لمخيلتهم وإبداعهم، وتمكينهم من خالل تزويدهم بالمعرفة والمهارات الالزمة لكي يصبحوا أفرادًا متميزين

وتهيئتهم للدخول إلى الحياة المهنية بكل ثقة. 

وتعد «كيدزموندو الدوحة» مدينة تعليمية- ترفيهية، يديرها فريق من الموظفين المدربين يزيد عددهم على 115 مشرفًا وموجهًا،

كما تضم مدينة تفاعلية مجهزة خصيصًا لألطفال على مساحة 8 آالف متر مربع، بهدف تقديم تجربة مميزة ومرحة لألطفال. 

وتعد OOREDOO شركة اتصاالت قطرية رائدة توفر خدمات االتصاالت الجوالة واتصاالت الخط الثابت وإنترنت البرودباند

والخدمات الُمدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العمالء من األفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي

أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عمالئها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز

التنمية البشرية من خالل االتصاالت، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.
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افتتاح "منشأة أوريدو" في "كيدزموندو الدوحة"

16 مايو 2017

(قنا الطفل/الدوحة) افتتحت أوريدو رسميًا أمس "منشأة " في "كيدزموندو الدوحة"  المدينة التعليمية
الترفيهية المصغرة في "قطر مول"، والتي ُصممت  لتتيح لألطفال تجربة تعليمية تفاعلية جديدة  تناسب

اهتماماتهم.

http://qnakids.qa/
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*ُصممت "منشأة ooredoo" لتتيح لألطفال تجربة تعليمية تفاعلية جديدة .

ونقًال عن "الصحف المحلية" فإن الشراكة بين الطرفين تهدف إلى إضافة المزيد من التجارب المفيدة
والممتعة إلى مجموعة التجارب التي تقدمها "كيدزموندو الدوحة" لألطفال من عمر عامين ولغاية 14 عاًما،

وذلك لمساعدتهم على إدراك إمكاناتهم بالكامل وتطوير ذاتهم.

وصممت مدينة "كيدزموندو الدوحة" لتوفير تجربة تعليمية مليئة بالمرح لألطفال بهدف دعم نموهم
الجسدي والعقلي، ومساعدتهم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم. وعند الوصول إلى المدينة  يتم تسجيل

األطفال ليصبحوا مواطنين فيها .

* "كيدزموندو الدوحة" تقدم تجربة كاملة ومتميزة .
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"كيدزموندو الدوحة" تقدم تجربة كاملة ومتميزة . *

وعند زيارة "كيدزموندو الدوحة"، سيتمكن األطفال من تجربة الركن الخاص بـOoredoo، والمسمى "منشأة
Ooredoo" والدخول في "تجربة مهندس Ooredoo" وهي تجربة مميزة في عالم االتصاالت، صممت
لتعليم األطفال أهمية وتأثير تقنية الشبكات. وتتضمن المهمات التي يقوم بها األطفال إجراء عمليات

الصيانة في مختلف أنحاء المدينة من خالل إصالح اإلشارة، وتتبع خريطة لتوصيل المباني ببعضها، وغيرها.

Ooredoo وبهذا الصدد، قالت "منار خليفة المريخي"، مديرة العالقات العامة والخدمة المجتمعية في
قطر: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع "كيدزموندو الدوحة" كونها تمكننا من تقديم تجربة كاملة ومتميزة في

مجال االتصاالت، إذ سيتسنى لألطفال االطالع على تقنيات االتصاالت القديمة والحديثة، فنحن في
Ooredoo نشدد على أهمية تمكين األطفال من خالل تعليمهم مهارات حياتية مهمة ومنحهم األدوات

الالزمة لممارسة هواياتهم الشخصية وتحقيق قدراتهم كاملة".

من جانبها، قالت "إيمان بكر أبو الهوى"، المدير العام في " كيدزموندو الدوحة": "يسرنا إطالق هذا الركن
بالتعاون مع Ooredoo التي تعد من الشركات الرائدة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على
مستوى المنطقة، إذ سيساهم هذا التعاون بدعم زوارنا الصغار ومساعدتهم على تطوير أنفسهم وإدراك

قدراتهم كاملة.

 الخليج الغربي
الدوحة, قطر

هاتف 44450349/363/362 qnakids@qna.org.qa

إتصل بنا

وكالة األنباء القطرية, جميع الحقوق محفوظة © 2017

mailto:qnakids@qna.org.qa
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