
إطالق النسخة الرابعة من برنامج كيف تدير األموال؟

PuriCare Wearable طرح جهاز تنقية الهواء

أعــلــن مــصــرف قطر اإلســالمــي "املــصــرف" 

عن تمديد برنامج الثقافة املالية "كيف 

ره بــالــشــراكــة 
ّ

ــــذي طـــــو تـــديـــر األمــــــــوال؟" الـ

مــع مؤسسة "إنــجــاز قــطــر"، للعام الــرابــع 

عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، بـــعـــدمـــا حـــقـــق نــجــاحــًا 

كبيرًا في دوراتــه السابقة. وقد بلغ عدد 

الــبــرنــامــج 1629 طالبًا  املــســتــفــيــديــن مــن 

وطالبة مــن أكثر مــن 82 مــدرســة ثانوية 

وجــامــعــة فـــي قــطــر مــنــذ إطـــالقـــه فـــي عــام 

2018، حيث شــارك في إدارة جلساته41 

مـــتـــطـــوعـــًا مـــــن املـــــصـــــرف، وتــــــم تــصــمــيــم 

جميع جلسات البرنامج لتعريف طالب 

املــدارس الثانوية والجامعات  وطالبات 

املــمــارســات املتعلقة بكسب  عــلــى أفــضــل 

املال، وإدارة امليزانية، وتخطيط اإلنفاق، 

ــة  ــافــ ــاإلضــ واالدخـــــــــــــــار واالســـــتـــــثـــــمـــــار، بــ

إلــــى مــعــايــيــر األمـــــن املـــصـــرفـــي وحــمــايــة 

ــة. وســـيـــكـــون حــضــور  ــيــ ــالــ بـــيـــانـــاتـــهـــم املــ

بـــرنـــامـــج هــــذا الـــعـــام إمــــا مـــبـــاشـــرة وإمـــا 

عد وذلــك حسب الــظــروف الصحية 
ُ
عــن ب

ــا 
ً
الـــبـــالد، ووفــق بــكــوفــيــد19- فــي  املتعلقة 

إلرشادات وزارة الصحة.  وقالت السيدة 

مــشــاعــل عــبــد الـــعـــزيـــز الــــدرهــــم، مــســاعــد 

الــعــام لقطاعي االتــصــال وضمان  املــديــر 

الـــجـــودة بــاملــصــرف: "نــؤمــن فــي املــصــرف 

قـــادة املستقبل وتمكني  بأهمية تثقيف 

الــالزمــة  الــقــطــري باملعرفة  الــشــبــاب  جيل 

إلدارة األمــــوال. ونتيجة للنجاح الكبير 

الـــذي حققه الــبــرنــامــج، ومــع زيـــادة طلب 

املؤسسات التعليمية، قررنا االستمرار 

في هذا البرنامج الهادف".

وأضــــافــــت الـــســـيـــدة مـــشـــاعـــل: "لـــقـــد أطــلــق 

املــصــرف بــرنــامــج الــثــقــافــة املــالــيــة ضمن 

إطــار املسؤولية االجتماعية للمصرف، 

وكجزء من التزامه باإلسهام في تحقيق 

فـــي تحقيق  الــوطــنــيــة 2030،  ــة قــطــر  رؤيــ

مجتمع قائم على املعرفة. ويمثل اإلقبال 

القياسي الذي حققه برنامجنا دليل على 

نجاحنا في الوفاء بهذا االلتزام. كما أننا 

فــخــورون بالشراكة مــع مؤسسة "إنجاز 

قطر" ونحن ممتنون لجميع الزمالء في 

املــصــرف الــذيــن تــطــوعــوا لــلــمــشــاركــة في 

الــبــرنــامــج الناجح  تنظيم جــلــســات هـــذا 

على مدار السنوات الثالثة املاضية".

ومــــن جــانــبــه قــــال الــســيــد ريـــمـــون عــبــيــد، 

ــاز  ــر الــعــمــلــيــات فــــي مـــؤســـســـة "إنـــجـ ــديـ مـ

قــطــر": "نفتخر فــي مــؤســســة إنــجــاز قطر 

بــشــراكــتــنــا مـــع املـــصـــرف، والـــتـــي شــهــدت 

نجاحًا قياسيًا من خالل إطالق برنامج 

ــد أكــثــر  "كـــيـــف تـــديـــر األمـــــــــوال؟"، وهــــو أحــ

ــي قـــطـــر حـــتـــى اآلن،  ــبــــرامــــج نـــجـــاحـــًا فــ الــ

والــذي أفاد عدد كبير من طالب املدارس 

الـــثـــانـــويـــة والـــجـــامـــعـــات مـــا قـــد شجعنا 

الرابع  كذلك على تمديد البرنامج للعام 

عــلــى الـــتـــوالـــي". وأضـــــاف الــســيــد ريــمــون 

عــبــيــد: "نــحــن ســـعـــداء بــمــوافــقــة املــصــرف 

عـــلـــى تـــمـــديـــد الـــبـــرنـــامـــج لــســنــة جـــديـــدة، 

مــمــا يــمــكــنــنــا مـــن تــلــبــيــة طــلــبــات الــعــديــد 

مــــن املــــــــدارس واملــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة. 

وكــمــا أود أن أشــكــر مــتــطــوعــي املــصــرف 

الرائع مع فريق إنجاز قطر  على عملهم 

إلنجاح هذا البرنامج، ونحن نتطلع إلى 

تحقيق أهداف البرنامج لعام 2022".

ستوفر إل جي إلكترونيكس "إل جــي" جهاز تنقية 

القابل لــالرتــداء PuriCare Wearable مــن "إل  الــهــواء 

ــن لــســكــان دولــــة قــطــر. وتمت 
ّ

جـــي" الــجــديــد واملــحــس

تــرقــيــتــه مــن الــجــهــاز املــبــتــكــر الــقــابــل لـــالرتـــداء الــذي 

أطلقته "إل جي" ألول مرة العام املاضي لتقدم طرازا 

 بشكل شــامــل، إلــى جانب ميزة 
ً
أحــدث وأفــضــل أداء

تضخيم الصوت املريحة وتصميم أكثر راحة ووزن 

أخف.

القابل  الــهــواء  الــطــراز الجديد من جهاز تنقية  د 
ّ

و
ُ
ز

لـــالرتـــداء PuriCare Wearable مــن "إل جـــي" بنظام 

تحكم بتدفق الهواء ومروحة أوتوماتيكية بالكامل 

لــتــعــزيــز الــــراحــــة أثـــنـــاء الـــتـــنـــفـــس1. كــمــا أنــــه يشمل 

املـــوجـــودة  لــلــفــالتــر  فــلــتــريــن H13 HEPA مــمــاثــلــني 

الــهــواء املنزلية املــمــتــازة، لضمان  فــي أجــهــزة تنقية 

نظافة الهواء الذي يتنفسه املستخدم وصحته بقدر 

اإلمــكــان2، ويعمل الجهاز بمحرك صغير وخفيف 

الــوزن، بينما تتحد املــراوح املزدوجة فيه مع تقنية 

التحكم بتدفق الــهــواء مــن "إل جــي" والــتــي تكتشف 

الــهــواء وفقًا  نمط تنفس املستخدم وتضبط تدفق 

لذلك، ملساعدة مرتديها على التنفس بسهولة أكبر 

وبطريقة طبيعية أكثر1.

 PuriCare Wearable الـــهـــواء تــنــقــيــة  يــتــمــيــز جــهــاز 

بتصميم جديد وحديث ويمتلك مظهرًا أنيقًا ويأتي 

بلونني هما: األبيض الكريمي واألســـود املحيطي. 

ويقلل تصميمه السلس واملريح من تسرب الهواء 

حــول منطقة األنــف والــذقــن، مما يــؤدي إلــى إحكام 

إغالقه بلطف وثباته على وجه مرتديه. ويزن 94غ 

فــقــط3، مــمــا يــجــعــل أحــــدث طــــراز مــن الــجــهــاز مريح 

لالرتداء لفترات أطول ومثالي لالستخدام اليومي.

ــيــــس إل جــي  ــــون، رئــ ــيـ ــ قــــــال الـــســـيـــد هـــونـــغـــجـــيـــو جـ

إلــكــتــرونــيــكــس فـــي الــخــلــيــج: "يــمــكــن ارتـــــــداء جــهــاز 

املـــطـــور مـــن إل   PuriCare Wearable الـــهـــواء تــنــقــيــة 

جــي بثقة بفضل أحــدث تقنيات الشركة فــي مجال 

التقنيات القابلة لالرتداء، مما يتيح للمستخدمني 

تــنــفــس الــــهــــواء الــنــظــيــف والـــصـــحـــي أيــنــمــا ذهـــبـــوا. 

ويـــوفـــر الــجــهــاز الــحــديــث والـــقـــابـــل لــــالرتــــداء أيــضــًا 

ــات الـــراحـــة وتــصــمــيــم عــصــري سيمكن  أقــصــى درجــ

ــن الــتــعــبــيــر عـــن أســلــوبــهــم الــفــريــد.  املــســتــخــدمــني مـ

وســتــواصــل إل جـــي طـــرح ابــتــكــاراتــهــا الــتــقــنــيــة في 

الــســوق التي ستساهم بتوفير حياة أفضل وأكثر 

صحة لعمالئها". والفلتر القابل لــالرتــداء سيكون 

مـــتـــوفـــر قـــريـــبـــا فــــي دولــــــة قـــطـــر لـــــدى كـــافـــة صــــاالت 

جــامــبــو وعــلــى مــوقــع جــامــبــو أونــاليــن ولـــدى فــروع 

الهايبرماركت املعروفة بسعر 799رياال قطريا.

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

في نسخة سابقة من البرنامج

كيندال جينير وجه إعالني ملجوهرات ميسيكا

التقت كــيــنــدال جينير وفــالــيــري ميسيكا في 

جـــنـــوب فــرنــســا لــتــصــويــر الــحــمــلــة اإلعــالنــيــة 

 Chris الــجــديــدة بعدسة املــصــور كريس كولز

Colls. لطاملا استمدت فاليري ميسيكا الوحي 

مــن الــطــابــع الــحــيــوي الـــذي تتسم بــه املــوضــة، 

ــا مــوســمــا  ــهـ ــراتـ ــوهـ ــجـ ــــي مـ والـــــــــذي يـــتـــجـــلـــى فـ

تــلــو اآلخـــــر، بــحــيــث تـــطـــرح تــصــامــيــم مــجــددة 

 وابــتــكــارا مع 
ً
تــــزداد حــداثــة يسهل تنسيقها، 

ــا  ــ
ً
ــالق ــطــ مــــــــرور األيـــــــــــام. وانــ

مـــن بــحــثــهــا الـــدائـــم عن 

ـــجـــســـد 
ُ
ــة ت ــيـ شـــخـــصـ

املــرأة التي  خصال 

تــتــألــق بــتــصــامــيــم 

ــكـــــا، وقــــــع  مـــــيـــــســـــيـــ

اخـــــتـــــيـــــارهـــــا عـــلـــى 

كــــــيــــــنــــــدال جـــيـــنـــيـــر 

لــــــــتــــــــكــــــــون الــــــــوجــــــــه 

اإلعــــــــــالنــــــــــي 

الجديد للعالمة، لتنفح في الحملة اإلعالنية 

وفــي املجوهرات مستويات غير مسبوقة من 

الطاقة واإلشــراقــة. بهدف تجسيد هذه الروح 

ــرالـــي كــريــس  ــتـ ــررة، جــمــع املـــصـــور األسـ ــتـــحـ املـ

كولز بني الــذوق الرفيع الــذي تتمتع به صور 

قدم مقاربة 
ُ
املوضة وبني العناصر املتحركة لي

متعددة الزوايا، مثل مجوهرات ميسيكا التي 

تعكس األنوثة املزدوجة. تتراقص املجوهرات 

ــول  ــ ــم وحـ ــعــــصــ ــع واملــ ــ ــابــ ــ ــة عـــلـــى األصــ ــقـ ــنـــسـ املـ

ضفي الحياة 
ُ
الــرقــبــة تحت أشــعــة الشمس فت

إلـــى الــصــور، فيما تــحــدق كــيــنــدال إلـــى عدسة 

جدد دار ميسيكا 
ُ
الكاميرا بنظراتها اآلسرة. ت

ــذه الــحــمــلــة اإلعـــالنـــيـــة عــالقــتــهــا  مـــن خــــالل هــ

الوطيدة باملرأة وتسلط الضوء على سهولة 

ارتــداء مجوهراتها وتنسيقها مع بعضها 

الــبــعــض لــتــمــكــني صــاحــبــتــهــا بــاالســتــمــتــاع 

بــكــل لــحــظــة. أمـــا الــقــاســم املــشــتــرك بـــني كل 

القطع فيكمن بتشجيع املرأة على أن تشعر 

بــالــثــقــة بنفسها وبــحــريــة مــطــلــقــة. وقــالــت 

ا أن دار 
ً

ــــســــرنــــي جــــــد
ُ
"ي ــدال جـــيـــنـــر:  ــنـ ــيـ كـ

ــــون الــوجــه  مــيــســيــكــا اخــتــارتــنــي ألكـ

اإلعــــالنــــي لــحــمــلــتــهــا الـــجـــديـــدة. 

لــطــاملــا ذكــرتــنــي مجوهراتها 

بباريس، إحدى املدن األحب 

إلــى قلبي. تسنى لــي خالل 

ــة  ــ ــر رؤيــ ــويــ ــتــــصــ جـــلـــســـة الــ

ــلــــة عـــن  ــيــ ــمــ ــع جــ ــ ــطـ ــ عـــــــــدة قـ

قرب، وأصبحت أقدر أكثر 

بــفــضــلــهــا الـــحـــرفـــيـــة الــتــي 

الــــدار والــتــي  بــهــا  تشتهر 

ــتــــجــــســــد فـــــــي تـــصـــمـــيـــم  تــ

أصغر األقراط حتى".

الدوحة - الشرق
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