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«القطرية» تحلق في «كيدزموندو الدوحة»
May 11, 2017

احتفلت الخطوط الجوية القطرية أمس، بافتتاح جناحها الخاص في المدينة الترفيهية والتعليمية كيدزموندو في قطر مول خالل

حفل خاص. وتقّدم هذه الشراكة بين الناقلة القطرية وكيدزموندو الدوحة مكانًا مليئًا بالمرح والتعّلم لألطفال؛ حيث تمكنهم من

القيام بأدوار الطيارين أو أفراد طاقم الضيافة وتساعدهم على معرفة الوظائف المتاحة لهم في الناقلة الوطنية لدولة قطر. 

وتحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصالت واالتصاالت، قام كل من السيد أكبر الباكر، الرئيس

التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والسيد علي كزما، رئيس مجلس إدارة كيدز القابضة ومؤسس مفهوم كيدزموندو،

باستضافة مراسم االفتتاح. وحضر هذا الحدث الخاص كل من إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية،

والمهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، ومعتز الخّياط، رئيس مجلس اإلدارة ورئيس شركة باور

إنترناشيونال القابضة ورامز الخياط، الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس لشركة باور إنترناشونال القابضة، ونبيل بركات، المدير العام

شركة أورا للخدمات الترفيهية؛ إلى جانب ضيوف وممثلين عن وسائل اإلعالم. وقام الحضور بجولة خاّصة داخل المدينة الفريدة من

نوعها.

وستوفر «القطرية» للصغار في كيدزموندو الدوحة تجربة سفر كاملة سواء كانوا مسافرين أو موظفين ضمن مجسم طائرة حقيقية

قامت الناقلة القطرية بتصميمه خصيصًا لهذا الغرض. وسيتمكن الصغار من استكشاف الطائرة عن قرب ومعاينة مختلف

أقسامها وقطعها والتعرف على المهام اليومية لطياري ومضيفي «القطرية». كما سيتولى الصغار القيام بمهام طاقم الضيافة

على متن الطائرة؛ حيث يتعّلمون معايير السالمة والخدمات المطلوبة من العاملين في مجال الطيران بينما يستمتع آخرون بأداء

دور الطيار في مقصورة القيادة الحقيقية والمعدة خصيصًا لكيدزموندو الدوحة. وسيقوم الصغار أيضًا بدور موظفين تسجيل

الدخول في مطار حمد الدولي وإصدار بطاقات صعود الطائرة إلى المسافرين من مكاتب تسجيل الدخول المماثلة لتلك الموجودة

في المطار. ولدى وصول األطفال إلى كيدزموندو الدوحة، تبدأ رحلتهم بمكاتب تسجيل الدخول، حيث يدخلون المدينة ليصبحوا

جزءًا من تجربة رائعة ومواطنين لهذه المدينة. 

وقال الباكر: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نفتتح هذه الوجهة الترفيهية للمساهمة في دعم وإلهام قادة المستقبل. ونحن نؤيد تمامًا

األساليب والتقنيات المستخدمة في كيدزموندو الدوحة التي تساعد األطفال على التطّور وتعّرفهم على الوظائف الحقيقية في

المستقبل في قطاع الطيران والسفر».

وتعّد أكاديمية الطيران واحدة من الوجهات المفضّلة لألطفال في كيدزموندو الدوحة حيث توفر لعشاق الطيران الصغار فرصة

تجربة طائرتين مميزتين في أسطول القطرية هما بوينج 787 دريمالينر وإيرباص 380. وتم تصميم الطائرتين لتحاكيا اللحظات

الرائعة وقت اإلقالع والهبوط في مطار حمد الدولي، بوابة الناقلة القطرية إلى العالم. 

وفي حال رغب الصغار أنفسهم بالبقاء في السماء واالنضمام إلى طاقم الضيافة للخطوط الجوية القطرية، فبإمكانهم تأدية أدوار

طاقم الضيافة الفعليين ليعرفوا أكثر عن سالمة وراحة المسافرين على متن الطائرة. ويستطيع األهالي المشاركة أيضًا بصفتهم

ركابًا يحصلون على الضيافة الفاخرة من أوالدهم.
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وستوفر مدينة األلعاب المغلقة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و14 عامًا أنشطة واقعية من شأنها الكشف عن القدرات

الفطرية لألطفال، وذلك من خالل التعلم عن طريق المرح في المدينة. وتم تصميم هذه المدينة، التي تمتلك اقتصادًا وعملة

خاصتين بها، بهدف تعليم األطفال وتطوير قدراتهم المعرفية والعاطفية والنفسية واالجتماعية عبر األنشطة المختلفة داخلها. 

وقال كزما رئيس مجلس إدارة كيدز القابضة ومؤسس مفهوم كيدزموندو: «يسعدنا في كيدزموندو الدوحة الشراكة مع الخطوط

الجوية القطرية، التي تعد واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم وتشّغل أسطول طائرات حديث. ونقدر الرؤية المشتركة

التي تجمعنا مع الناقلة القطرية لوضع قطر على قمة الخريطة السياحية في العالم والترويج لها كوجهة لالستكشاف والترفيه

والثقافة». 

وأضاف: «يعّد نموذج طائرة الخطوط الجوية القطرية عند المدخل الرئيسي لكيدزموندو، أول مدينة ترفيهية تعليمية في دولة قطر،

مكانًا لبدء رحلة كل طفل في المدينة، وذلك سيخدم أهداف الناقلة القطرية عن طريق تفعيل دورها كشريك موثوق في تطوير

التعليم في دولة قطر، باإلضافة إلى أهدافها في دعم السياحة والضيافة في البالد». 

وتقّدم كيدزموندو الدوحة تجربة تعّلم مناسبة وملموسة تسّلط الضوء على الحاجة المتنامية عالميًا إلى تقديم تجربة فريدة من

نوعها لدى األطفال والشباب لتلقي المعرفة، حيث تجمع هذه التجربة بين الترفيه والتعليم. وقبل أن يقوموا بدور أقرانهم الكبار

على أرض الواقع، سيتسنى لألطفال التعرف على المهام اليومية للموظفين، مثل تسجيل الدخول في المطار. وبإمكان االطفال

االنخراط في العديد من الفرص واستكشافها في بيئة آمنة ومليئة بالمتعة تم تصميمها لتحاكي العالم الحقيقي واعتماد عملتها

الخاصة بها ودستورها واقتصادها وبينتها التحتية. وتم تعزيز هذه التجربة المتميزة بمنهاج خاص تم تصميمه خصيصًا لتعليم

األطفال وتعزيز تطورهم بطريقة مرحة. 

تمتد كيدزموندو الدوحة في منطقة مغلقة على مساحة 8000 متر مربع، وتنّظم أنشطة متنوعة في مدينة األطفال في قطر

مول. تعمل كيدزموندو حاليًا في بيروت وإسطنبول وقطر ووضعت خطط توّسع طموحة لتعمل في مختلف دول الخليج العربي

والشرق األوسط وشمال إفريقيا وبالد الشام وأسواق عالمية، من ضمنها روسيا وأستراليا وأذربيجان، بهدف أن تصبح المدينة

التعليمية الترفيهية األولى في العالم.





A Grey Global Group Inc. Company - Middle East & North Africa Network 










	Front Page - KIDZMONDO
	VALUE FORMAT - ENGLISH
	gt
	raya
	sharq
	watan
	arab
	gt o
	qt o
	sharq o
	watan o
	arab o
	bq mag
	iloveq
	marahab
	motam
	qn
	pares
	aluf
	bq fb
	bq plu fb
	qt fb
	qt t
	gt fb
	gt t
	qd
	qr fb
	qr
	db fb
	db ins q
	db ins
	Thank you

