
QNB Explorer

QNB عروض حصرية رمضانية ألعضاء أوائل
يــشــارك QNB، أكــبــر مــؤســســة مــالــيــة في 
ــواء شهر  الــشــرق األوســــط وأفــريــقــيــا، أجــ
ــاء  رمــــضــــان املـــــبـــــارك املــــمــــيــــزة مــــع أعـــضـ
تــقــديــم  أوائــــــــل QNB، وذلـــــــك مــــن خــــــالل 
عروض حصرية لهم من شركاء خدمات 
ــلـــوب الــحــيــاة  ومــنــتــجــات الــرفــاهــيــة وأسـ
املميز فــي حملة تستمر حتى تــاريــخ 2 
مــايــو. ولجعل هــذه الحملة الرمضانية 
أكثر تميزا تعاون أوائل QNB مع مزودي 
الخدمات واملنتجات الفاخرة العامليني 
الــخــلــيــجــي  ــتــــعــــاون  الــ مــــن دول مـــجـــلـــس 
ــي مــخــتــلــف  وصــــــــوًال إلـــــى مـــــدن كـــبـــرى فــ
ــتـــى يــتــمــكــن أعـــضـــاء  ــم، حـ ــالــ ــعــ أنــــحــــاء الــ

أوائــــل QNB مــن االســتــفــادة مــن عــروض 
ــفــــن والـــســـفـــر  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي مــــجــــال الــ
ــر، مــحــلــيــًا  ــيـ ــثـ ــكـ ــر ذلــــــك الـ ــيــ واألزيـــــــــــاء وغــ
ــذا الــشــهــر الــفــضــيــل،  ــــالل هــ ــًا. وخـ ــيــ ودولــ

ســيــقــدم الــبــنــك امـــتـــيـــازات حــصــريــة في 
الــعــديــد مــن الــفــنــادق واملــطــاعــم واملقاهي 
واملرافق في الدوحة، وسيشمل العرض 
أيضًا خصومات حصرية لــدى مختلف 

ــاة الــــفــــريــــد، عــنــد  ــيـ ــلــــوب الـــحـ ــاء أســ ــركــ شــ
اســتــخــدام بــطــاقــات الخصم أو االئتمان 
أوائــــل QNB. بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، أطلق 
QNB أيضًا اإلصــدار الجديد من تطبيق 
الــجــوال، والــذي  QNB Explorer للهاتف 
إلــى تعزيز تجربة املستخدمني.  يــهــدف 
يمكن للعمالء تنزيل اإلصدار الجديد من 
الــجــوال الخاصة  التطبيق عــلــى أجــهــزة 
ــيــــازات أســـلـــوب  ــتــ بـــهـــم لــــالطــــالع عـــلـــى امــ
الحياة الخاصة بأوائل QNB والحمالت 
والعروض واملزايا الحصرية وغير ذلك 
ــدار الــجــديــد على  ــ الــكــثــيــر. يــحــتــوي اإلصـ
شــاشــة عــرض ومــيــزات جــديــدة ووظيفة 
ــواقـــع والـــفـــئـــات وغــيــر  بــحــث وتــحــديــد املـ
ذلــك الكثير. يمكن للعمالء اغتنام هذه 

الفرصة لالنضمام إلى هذه الفئة املميزة 
ــازات  ــيــ ــتــ ــادة مــــن عـــــــروض وامــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
برنامج أسلوب الحياة الخاص بأوائل 
الــتــي   ،QNB وتــتــواجــد مــجــمــوعــة QNB
تفخر بمشاركتها كــداعــم رسمي لكأس 
العالم FIFA 2022™ في الشرق األوسط 
وأفــريــقــيــا، فــي أكــثــر مــن 31 بــلــدًا وثــالث 
قـــــارات حــــول الــعــالــم مـــن خــــالل فــروعــهــا 
وشركاتها التابعة، حيث تقدم مجموعة 
الــخــدمــات واملنتجات  شاملة مــن أحـــدث 
ــل فـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة لــــعــــمــــالئــــهــــا. ويـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ املـ
املجموعة مــا يزيد على 27.000 موظف 
في أكثر من 1.000 فرع ومكتب تمثيلي، 
باإلضافة إلــى شبكة واســعــة مــن أجهزة 

الصراف اآللي تزيد على 4.500 جهاز.
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فــي حــفــل مميز حــضــره كــل مــن الــســيــد ســاجــد جاسم 
محمد سليمان، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املــنــتــدب، مــركــز فــيــديــو هـــوم آنـــد إلــيــكــتــرونــيــك سنتر، 
ــال الــدولــيــة،  ــمـ الــســيــد إ. ك. رامــاكــريــشــنــا، رئــيــس األعـ
إيـــروس – دبــي، السيد تاكيشي شينجي –  مجموعة 
مــديــر الــفــرع، ريــنــاي الــشــرق األوســــط، الــســيــد روهــيــت 
ــــوم آنـــد  ــز فـــيـــديـــو هـ ــركـ ــر الـــعـــمـــلـــيـــات، مـ بـــانـــديـــت، مـــديـ
إلــيــكــتــرونــيــك ســنــتــر. أعــلــنــت شـــركـــة فــيــديــو هــــوم آنــد 
إليكترونيك سنتر عــن عــرض مجموعة مــواقــد الغاز 
املــســطــحــة مــن ريـــنـــاي. وذلـــك مــن خـــالل شــركــة جامبو 
الرائدة في مجال  لإللكترونيات أحد متاجر التجزئة 
األجــــهــــزة املـــنـــزلـــيـــة فــــي دولــــــة قـــطـــر وإحـــــــدى شـــركـــات 

املجموعة.
املــوزع  آنــد إليكترونيك سنتر هــو  مــركــز فيديو هــوم 
الوحيد للعالمات التجارية ذات الشهرة العاملية مثل 
إل جــي، إنديست، أريستون، بـــراذر، بلو إيــر، جيه بي 
إل، هارمان كادرون ويفتخر بتقديم العالمة التجارية 
اليابانية ريــنــاي إلــى دولــة قطر. مؤسسة ريــنــاي هي 
ــي الــعــالمــة  شـــركـــة يــابــانــيــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات وهــ
التجارية األولى لألجهزة اإللكترونية في اليابان منذ 

عام 1920. ولديها حاليا مكاتب في 17 دولة مختلفة. 
وتقدم ريناي مجموعة كبيرة من املنتجات لألغراض 
السكنية والتجارية على حد سواء وتباع منتجاتها 
فــي 79 دولـــة. وتسعى ريــنــاي إلــى االرتــقــاء بالطريقة 
التي يجهز بها سكان قطر وجباتهم باستخدام مواقد 
بــــأداء دقــيــق للتكنولوجيا  الــغــاز املسطحة املصممة 

اليابانية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال الــســيــد ســاجــد جــاســم محمد 
سليمان، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب، 
مركز فيديو هوم آند إليكترونيك سنتر: «تفخر فيديو 
هوم بتقديم مجموعة جديدة متكاملة من مواقد الغاز 
املسطحة والتي تعتبر ضــروريــة للعائلة. ومــن خالل 
اليابانية، يتم ضمان معايير التصنيع  تقنية ريناي 
العاملية، مما يتيح للناس االستمتاع بأنماط حياة 
ــة». وقــــال الــســيــد تــاكــيــشــي شينجي  ــ آمــنــة وأكـــثـــر راحــ
– مــديــر الــفــرع، ريــنــاي الــشــرق األوســــط: «تــأتــي جميع 
املــيــزات املهمة املصممة  منتجاتنا مــع عــدد كبير مــن 
لتوفير السهولة والراحة واملالءمة للعمالء في دولة 
قطر. ومــن خــالل وجــودنــا في جامبو إليكترونيكس، 
أحد متاجر التجزئة الرائدة في مجال األجهزة املنزلية 
فــي دولـــة قــطــر، سيكون ريــنــاي متاحا بسهولة لعدد 

متزايد من سكان دولة قطر».

فيديو هوم يطرح مواقد الغاز املسطحة
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تويوتا تحقق مبيعات عاملية تراكمية
الــراســخ بتسريع جهودها الرامية  فــي إطـــار التزامها 
إلـــى تحقيق الــحــيــاد الــكــربــونــي وتــطــويــر حــلــول تنقل 
ــة تـــويـــوتـــا مـــوتـــور  ــركـ مـــســـتـــدامـــة لــلــجــمــيــع، أعـــلـــنـــت شـ
كـــوربـــوريـــشـــن مـــؤخـــرًا عـــن تــســجــيــل رقـــــٍم قـــيـــاســـيٍّ في 
مبيعاتها العاملية التراكمية من املركبات الكهربائية، 
والــتــي تــجــاوزت العشرين مليون مركبة حتى نهاية 
ر الشركة أن استخدام  شهر فبراير من عام 2022. وُتقدِّ
مركباتها الكهربائية قد أسهم في خفض االنبعاثات 
الكربونية بحوالي 160 مليون طــن، وتوفير قرابة 65 

مليون كيلو لتر من البنزين حتى اآلن. 
لــطــاملــا ُعـــرفـــت شـــركـــة تـــويـــوتـــا بـــريـــادتـــهـــا فـــي تــطــويــر 
املــركــبــات الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، وتــبــنــيــهــا نــهــجــًا شموليًا 
متعدد املسارات يركز على تطوير حلول تنقل مستدامة 
وعملية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها لالستجابة 
بشكل مرن للطلب العاملي لحلول التنقل املتنوعة. ففي 
الــبــارزة تويوتا  الــشــركــة أيقونتها  عــام 1997، أطلقت 
«بريوس»، والتي كانت أول مركبة كهربائية «هايبِرد» 
ــــع،  ــاق واسـ ــطـ ــالـــم يـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا عـــلـــى نـ HEV فــــي الـــعـ
وأعقبها إطــالق مركبة تويوتا «بــريــوس» الكهربائية 
 .PHEV املــزودة بتقنية الشحن  الخارجي الـ «هايبِرد» 
وتبع ذلك في عام 2014 إطالق مركبة تويوتا «ميراي»، 
والتي كانت أول مركبة كهربائية تعمل بخاليا وقود 
الهيدروجني FCEV في العالم يتم إنتاجها على نطاق 

واســـع، وحـــازت قــبــوًال واســعــًا مــن العمالء فــي مختلف 
أنحاء العالم. 

وبــهــذه املــنــاســبــة، صـــرح كــي فــوجــيــتــا، املــمــثــل الرئيس 
للمكتب التمثيلي لشركة تــويــوتــا فــي منطقة الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى، قائًال: «نشعر بحماس كبير 
لتحقيق هذا اإلنجاز البارز في مسيرتنا، والذي يشكل 
ــاء الــعــالــم عن  ــهـــادة مـــن عــمــالئــنــا فـــي مــخــتــلــف أنـــحـ شـ
الــجــودة واملــتــانــة واملوثوقية التي تتسم بها مركبات 
تويوتا الكهربائية، ونود أن نعرب عن امتناننا العميق 

تجاه كل عميل من عمالئنا على دعمهم املتواصل في 
مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني». 

وأضـــاف فوجيتا: «ونــحــن فــي شــركــة تــويــوتــا سنبقى 
ملتزمني بمتابعة وتطوير التقنيات املختلفة وتوفير 
حلول تنقل مستدامة وعملية، في الوقت الذي نواصل 
فـــيـــه رحــلــتــنــا نـــحـــو «ابـــتـــكـــار حـــلـــول تــنــقــل لــلــجــمــيــع» 

واإلسهام في «تحقيق السعادة للجميع». 
ــن املــركــبــات  ــذا، وتــشــهــد مــبــيــعــات شـــركـــة تـــويـــوتـــا مـ ــ هـ
الــشــرق األوســـط نــمــوًا مستمرًا  الكهربائية فــي منطقة 

ــــادة وعـــي الــنــاس  بــشــكــل ســـنـــوي، مــمــا يــعــكــس مـــدى زيـ
حول الفوائد التي تقدمها املركبات الكهربائية سواء 
من حيث الكفاءة أو األداء واالستدامة. وتمتلك الشركة 
الـــ «هايبِرد»  أوســع مجموعة من املركبات الكهربائية 
ــرازاٍت، وهـــي «كــــوروال»،  ــ فــي املنطقة مــن خـــالل ســتــة طــ
و»كامري»، و»سي إتش آر»، و»كوروال كروس»، و»راف 
4»، و»هــايــالنــدر». أمــا لكزس، فتواصل دورهــا بإرساء 
معايير جديدة لالستدامة في قطاع املركبات الفاخرة، 
إذ تــوفــر لــلــعــمــالء الــعــديــد مـــن الـــخـــيـــارات الــتــي تشمل 

 .RXو ،NXو ،LSو ،LCو ،ES الطرازات
وتــركــز شــركــة تــويــوتــا فــي إستراتيجيتها للمركبات 
ــــالق  ــلـــى تـــســـريـــع وتــــيــــرة تـــطـــويـــر وإطــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـ
املــتــنــوعــة، بما فــي ذلــك املركبات  املــركــبــات الكهربائية 
الـــ «هايبِرد» HEV، واملركبات الكهربائية  الكهربائية 
 ، PHEV   املــزودة بتقنية الشحن  الخارجي الـ «هايبِرد» 
واملــركــبــات الــكــهــربــائــيــة الــتــي تعتمد عــلــى الــبــطــاريــات 
BEV، واملركبات الكهربائية التي تعمل بخاليا وقود 
ــــي ديــســمــبــر 2021، أعــلــنــت  ــيـــدروجـــني FCEV. وفـ ــهـ الـ
شركة تويوتا عن إستراتيجيتها الخاصة باملركبات 
الكهربائية التي تعتمد على البطاريات BEV، والتي 
تـــقـــوم مـــن خــاللــهــا بــتــطــويــر مــجــمــوعــة شــامــلــة مـــن 30 
طــرازًا من املركبات الكهربائية لالستخدامات الفردية 
والــتــجــاريــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وتــحــقــيــق مبيعات 
إلــى 3.5 مليون مركبة كهربائية  عاملية سنوية تصل 

بحلول عام 2030.
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