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بنك دخان يعلن عن الفائزين بجوائز «ثراء»

سيمفوني تطلق مبرد هواء صحراويًا سعة 70 لترًا

ــــان عـــن أســـمـــاء الــفــائــزيــن  أعـــلـــن بــنــك دخـ

بــــجــــوائــــز الــــســــحــــب املـــتـــعـــلـــق بـــحـــســـاب 

ــع أحـــكـــام  الـــتـــوفـــيـــر «ثـــــــــراء» املــــتــــوافــــق مــ

الشريعة والـــذي أجــري باملقر الرئيسي 

للبنك، حــيــث فـــاز كــل مــن الــعــمــالء عــادل 

محمد بازهير وعلي عبدالرحمن املالكي 

بـــجـــائـــزتـــني نــقــديــتــني قــيــمــة كــــل مــنــهــمــا 

ــال قــطــري. كــذلــك، فـــاز كــل من  10,000 ريـ

الــعــمــالء، ابــراهــيــم عــبــدالــلــه األنـــصـــاري، 

سورنمبار كــومــار، حــافــظ عــبــدو جبار، 

ــنــــج، شـــانـــمـــوجـــام  ــيــ لــ ــتـــونـــج  ــنـ ــيـ االن جـ

ســـوجـــومـــاران، حــســني ســلــطــان الــجــابــر، 

ــم، جــــاســــم مــحــمــد  ــانــ ــغــ ــاتــــم الــ اســــامــــة حــ

فخرو، مشرق ماجد عايش، عبدالرحمن 

ــالــــة،  ـــضــ ــد الــــفـ ــمــ بــــــنــــــغــــــارا، مــــنــــيــــرة مــــحــ

ــنــــدى، هــانــا  ــهــ ــمـــن املــ ــدالـــرحـ ــبـ ــة عـ ــائـــشـ عـ

ــر،  ــدالــــزاهــ ــبــ ــيـــتـــش، مـــحـــمـــد عــ ــلـــوفـ ــيـــريـ هـ

نــوف عبدالعزيز السبيعى، فهد محمد 

لــولــوة عبدالله النعيمى، كالو  الزعبي، 

بــيــرنــز، عــبــدالــلــه نــايــف املـــالـــكـــي، يحيى 

ــرانـــو، غـــادة  ــيـ أحـــمـــد طـــاهـــر، جــانــيــت سـ

الــكــواري، مبارك خالد النعيمى،  محمد 

عــمــران مــحــمــد الـــكـــوارى، ابــراهــيــم غانم 

املــنــاعــي، حمد  الـــكـــواري، سبيكة شبيب 

راشد العذبى، نجالء خالد داود، جاسم 

ســلــطــان املــحــمــدى، الـــدانـــا خــالــد فــكــرى، 

الــصــديــقــى، محمد جاسم  فيصل عبيد 

املـــفـــتـــاح، الـــعـــفـــراء الـــنـــور مــحــمــد، مــنــيــرة 

عبدالله املسند، شابينا مويدين، تركي 

فــهــد الــتــركــى، جــمــانــة عــبــدالــعــزيــز حمو، 

ــالـــد، عــلــي حــمــد املــــري،  عــمــر الــجــيــلــي خـ

ــنـــزى، اســـيـــا عــبــدالــلــه  مـــزعـــل مــحــمــد الـــعـ

الــيــزيــدي، بــســكــهــدراج راج، احــمــد سعد 

الــكــواري، ضحى جمال العجمى، سحر 

بنت علي القروي، خالد ابراهيم الصالل، 

فــاطــمــة إبــراهــيــم شــيــخــى، ســيــف محمد 

الــكــواري، محمد عثمان وحــود، الخضر 

بن محمد ظاهري، مشعل محمد شاني، 

الــعــبــيــدلــي،  بـــاســـل داوود، عــلــي احـــمـــد 

ايما كاثرين، نــورة ياسني جــول، حمود 

مطيران الشمري، جميلة محمد درويش، 

ــبــــى، ومـــحـــمـــد  ــعــ ــكــ ــــالن الــ ــــجـ ــه عـ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ

عــبــدالــنــاصــر الـــقـــمـــودي بــجــوائــز نــقــديــة 

قيمة كل منها 5,000 ريال قطري. 

وقــــد تـــم إجــــــراء الــســحــب تــحــت إشــــراف 

ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة 

األســــــواق بــــــوزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة. 

ويــتــيــح حــســاب الــتــوفــيــر «ثــــراء» شهريًا 

نــقــديــة بقيمة  بـــجـــائـــزة  فــــوز 59 عــمــيــال 

قـــطـــري وعــمــيــلــني آخـــريـــن  5,000 ريــــــال 

بــقــيــمــة 10,000 ريــــال  نـــقـــديـــة  بـــجـــائـــزة 

قــطــري لــكــل رابـــــح. بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 

ن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلني 
ّ
يمك

من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 

 عــن فوز 
ً
ريـــال قــطــري لكل منهما فــضــال

اثـــنـــني آخـــريـــن بـــجـــائـــزة نــقــديــة قيمتها 

 
ً
50,000 ريـــال قــطــري لكل رابـــح، وصــوال

إلى اإلعالن عن فوز عميل واحد سنويًا 

الــكــبــرى والــتــي تبلغ  بــالــجــائــزة النقدية 

قيمتها 1,000,000 ريــال قطري. وعليه، 

يبلغ عدد الفائزين املشتركني في حساب 

«ثراء» 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل 

إلــى 3,970,000 ريــال قطري.  مجموعها 

يــتــيــح حـــســـاب «ثــــــراء» مـــزايـــا املــنــتــجــات 

ــي تــتــضــمــن  ــ ــتـ ــ املـــصـــرفـــيـــة املـــبـــتـــكـــرة والـ

ــيـــات ســـحـــب وإيـــــــــــداع ومـــعـــامـــالت  ــلـ ــمـ عـ

تحويل األمـــوال من مختلف الحسابات 

ـــوات  ـــنــ ـــقــ ــ ــلــــف ال ــتــ ــخــ ــــرى وعــــــبــــــر مــ األخــــــــــ

املصرفية.

ســـيـــمـــفـــونـــي - شـــركـــة هـــنـــديـــة مـــتـــعـــددة 

الــجــنــســيــات تـــتـــواجـــد فـــي أكـــثـــر مـــن 70 

ــر مـــصـــنـــع فــــي الـــعـــالـــم  ــبــ ــي أكــ ــ ـــة وهــ ــ ــ دول

بالتبخير.  الــتــي تعمل  الــهــواء  ملــبــردات 

أنتجت الشركة مبرد الهواء الصحراوي 

للمستهلك. يعمل  ال  اكــس   70 سيستا 

بالتبخير عن طريق مزج  الــهــواء  مبرد 

الــهــواء مما يخفض درجة  الرطوبة مع 

الـــهـــواء بــعــد امــتــصــاص الـــهـــواء الــجــاف 

ــاء ويــطــلــق الــهــواء  وتــرطــيــبــه بــبــخــار املــ

ــارد بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى الــــغــــرفــــة. ويــعــد  ــ ــبـ ــ الـ

هـــذا الــنــوع مــن الــتــبــريــد أرخـــص وأكــثــر 

تقنيات  الطاقة من  استخدام  ة في  كفاء

التقليدية. التبريد 

ـــواء الــــصــــحــــراوي  ــرد الــــــهـــ ــ ــبـ ــ ــنــــاســــب مـ يــ

الــتــي تصل  الــغــرف  ال  اكــس   70 سيستا 

مــســاحــتــهــا إلـــى 34 مــتــرا مــربــعــا، يــأتــي 

هذا املبرد مع خزان سعة 70 لترا وأربع 

الحركة. ويتميز مبرد  عجالت لسهولة 

للطاقة  باستهالك منخفض  الهواء هذا 

مـــمـــا يــكــســبــه مـــيـــزة انـــخـــفـــاض الــتــكــلــفــة 

للبيئة. تحتاج  ر صديقا 
َ
عتب

ُ
ي أنــه  كما 

اكس   70 الــهــواء سيستا  تبريد  وحــدات 

ال إلــــى مـــعـــدل طـــاقـــة يــــتــــراوح بـــني 105 

/ ســاعــة.  255 واط  إلــــى  / ســـاعـــة  واط 

وتـــســـتـــهـــلـــك نـــفـــس كـــمـــيـــة الـــطـــاقـــة الــتــي 

الــقــيــاســيــة.  الــســقــف  مــروحــة  تستهلكها 

استهالك  تماثل معدل  الرغم من  وعلى 

الــطــاقــة ملــروحــة الــســقــف ومــبــرد الــهــواء 

ــــواء، إال أن تــأثــيــر الــتــبــريــد  عــلــى حـــد سـ

ــرة. كــــمــــا يــمــكــن  ــيــ ــبــ ــة كــ ــدرجـــ يـــخـــتـــلـــف بـــ

أكبر  أن تغطي مساحة  الــهــواء  ملــبــردات 

حــيــث تـــقـــوم بــتــبــريــد الـــهـــواء بــمــســتــوى 

ضـــوضـــاء أقـــل.يـــســـتـــخـــدم مـــبـــرد الـــهـــواء 

اكــس وســادات   70 الــصــحــراوي سيستا 

قــرص عسل.  عــلــى شــكــل  تــبــريــد مبتكرة 

فريد يشبه  بهيكل شبكي  تتميز  والتي 

أن يجعل  العسل وهــذا من شأنه  قــرص 

فائق  تأثير  إحـــداث  قـــادرا على  الــوســط 

السطح  زيـــادة مساحة  نتيجة  التبريد 

ــار عــبــرهــا.  الــنــاقــل لــلــرطــوبــة بــالــهــواء املـ

يـــتـــم تــصــنــيــع وســــــــادات الـــتـــبـــريـــد عــلــى 

الــعــســل مــن مــــواد طبيعية  قـــرص  شــكــل 

نفخ  يتم  بتكلفة منخفضة حيث  ا 
ً

تمام

الهواء بواسطة مروحة قوية مصنوعة 

من البالستيك الصناعي عالي التحمل. 

املبرد  الضوء على  الدراسة  تسلط هذه 

ــقــــوي بـــمـــظـــهـــره الــفــريــد  الــــصــــحــــراوي الــ

وتكلفته املنخفضة. حيث تزود مبردات 

ال  اكس   70 الصحراوي سيستا  الهواء 

ماركة سيمفوني بنظام ترشيح متعدد 

املـــراحـــل أي- بـــيـــور والـــــذي يــعــمــل عــلــى 

ــنـــقـــولـــة فــي  ــلــــوثــــات املـ الـــتـــخـــلـــص مــــن املــ

الضارة، حيث  الدقيقة  والكائنات  الجو 

قبل  البارد بعدة مرشحات  الهواء  يمر 

إطـــالقـــه إلــــى جـــو الـــغـــرفـــة. وتــعــمــل هــذه 

املــرشــحــات عــلــى تــنــظــيــف الـــهـــواء واملـــاء 

بــــهــــدف إيــــجــــاد بـــيـــئـــة صـــحـــيـــة داخـــلـــيـــة 

الــغــبــار والــجــزيــئــات  حــيــث يتخلص مــن 

ــدا والـــبـــكـــتـــيـــريـــا  ــ ــرة جــ ــيـ ــغـ ــلــــوثــــة الـــصـ املــ

للحساسية  املــســبــبــة  واملــــواد  والـــروائـــح 

املبتكر. النظام  بواسطة هذا 

ــز  ــركــ ــة بـــيـــت الـــفـــيـــديـــو واملــ ــركــ ــقــــوم شــ تــ

اإللكتروني ذ.م.م. بتوزيع مجموعة من 

(سيمفوني).  السكنية  الــهــواء  مــبــردات 

وقد أوضح السيد س. ف. راباي، املدير 

الفيديو  بيت  لشركة  التنفيذي  واملدير 

«تتميز   
ً

قائال ذ.م.م  اإللكتروني  واملركز 

البحث  بتكنولوجيا  شركة سيمفوني 

ـــعـــد 
ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــة والـ ــنــــدســ ــهــ ــر والــ ــويــ ــطــ ــتــ والــ

ــتـــدامـــة.» وأضــــاف  ســـمـــة تــنــافــســيــة مـــسـ

 «تـــقـــدم الــشــركــة مــنــتــجــات رائـــدة 
ً

قـــائـــال

التصميم  ابتكار  خــالل  مــن  الــســوق  فــي 

والــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة بــشــكــل مــتــطــور 

ــز والـــتـــصـــمـــيـــم املـــرتـــكـــز  ــيـ ــمـ والــــنــــمــــط املـ

ــيـــل». يـــتـــوفـــر مـــبـــرد الـــهـــواء  ــمـ ــعـ عـــلـــى الـ

إلى   – ال  اكــس   70 الصحراوي سيستا 

جـــانـــب مــــبــــردات الــــهــــواء األخـــــرى الــتــي 

تـــقـــوم شـــركـــة ســيــمــفــونــي بــإنــتــاجــهــا - 

بــســعــات مــخــتــلــفــة فـــي جــمــيــع الــهــايــبــر 

منافذ  قطر وجميع  في  الرائدة  ماركت 

بالتجزئة  للبيع  لإللكترونيات  جمبو 

اإللــكــتــرونــيــة جمبو  الــتــجــارة  ومــنــصــة 

سوق.

الدوحة - الشرق

الدوحة  - الشرق

Microsoft تزور مركز اإليجاز في Ooredoo
أعلنت Ooredoo أن فريق القيادة التنفيذية 

فيها قام بجولة في مركز اإليجاز الخاص 

 Microsoft فـــي شـــركـــة الــتــنــفــيــذيــني  بــكــبــار 

ــز الـــخـــبـــرات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــركـ ــارة مـ ــ ــزيـ ــ وبـ

الخاص بعمالق التكنولوجيا في سياتل 

بـــالـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، وذلــــك في 

 ،Microsoft لـــ املــســتــوى  إطـــار زيـــارة رفيعة 

التي تعد أحــد شركاء Ooredoo على املدى 

ــزيـــــارة انــطــالقــًا  ــذه الـــ الـــطـــويـــل. وجـــــــاءت هـــ

مــن عــالقــات الــتــعــاون املــشــتــرك بــني كــل من 

Ooredoo وMicrosoft، والـــذي يرتكز على 

الــتــزام مشترك بــني الطرفني لوضع تصور 

ملستقبل االقتصاد الرقمي الحديث، والدور 

ــه شــبــكــات االتـــصـــاالت  املــنــتــظــر أن تـــقـــوم بـ

الذكية. فقد تعاون كبار التنفيذيني من كلتا 

الشركتني خالل الندوة التي عقدت في مركز 

Microsoft لــإليــجــاز للتنفيذيني فــي نــدوة 

ــدة يــومــني فـــي بــحــث ومــنــاقــشــة  اســتــمــرت ملـ

املــمــارســات فيما  االستراتيجيات وأفــضــل 

الــشــركــة، وامليتافيرس  يتعلق بنقل ثقافة 

الــرابــعــة  الــصــنــاعــيــة  ــثــــورة  metaverse، والــ

Industry 4.0، ومـــعـــمـــاريـــة تــكــنــولــوجــيــا 

 ،edge computing املـــــوزعـــــة املــــعــــلــــومــــات 

وتــجــربــة الــعــمــالء، واملــــدن الــذكــيــة، والبنية 

 ،critical infrastructure الــحــرجــة التحتية 

وخـــدمـــات الـــكـــالود الــرقــمــيــة املــوجــهــة لكل 

ــن الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي وشــــركــــات الــقــطــاع  مـ

الخاص. كما أعلنت Ooredoo على هامش 

الـــزيـــارة عــن خططها إلطــــالق تكنولوجيا 

Microsoft Teams as a Service. فإطالق هذه 

الــتــكــنــولــوجــيــا سيجعل رائــــدة االتــصــاالت 

قـــطـــر يــوفــر  فــــي   Microsoft ـــ لــ ــك  ــريـ أول شـ

الــفــريــدة مــن نوعها لعمالئه،  هــذه الخدمة 

 مــع منصة 
ً
وتتضمن هــذه الــخــدمــة تــكــامــال

Teams مــن Microsoft مــا يمكن مــن العمل 

عد ووضــع احتماالت وسيناريوهات 
ُ
عن ب

تـــســـهـــم فــي  ــــط األول  ــــخـ الـ فـــــي  ــلـــني  ــامـ ــعـ ــلـ لـ

االرتــقــاء بالقدرات الرقمية التي سيوفرها 

موظفو الخدمات خالل بطولة كأس العالم 

تـــم بــحــث تنفيذ  FIFA قــطــر ٢٠٢٢™. كــمــا 

بـــني Ooredoo و الــنــاجــحــة  الـــتـــعـــاون  أطــــر 

Microsoft فيما يتعلق بحلول الخدمات 

الــذكــيــة، والـــتـــي ســيــتــم تنفيذها  الــصــحــيــة 

فــي قطر كــواحــد مــن أفــضــل املــمــارســات في 

قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، أخـــذًا بــعــني االعــتــبــار 

ــاالت  الـــــــدور الــــــذي تــلــعــبــه شـــبـــكـــات االتــــصــ

الحديثة فــي التسريع بتبني تكنولوجيا 

الكالود في مختلف القطاعات املهمة. هذا، 

وقــد اختتمت الجولة بــزيــارة قــام بها وفد 

Ooredoo إلى مركز الخبرات الصناعية في 

الــحــلــول التي  Microsoft، حــيــث تــم عـــرض 

طــورهــا شــركــاء Microsoft بــاالســتــنــاد إلى 

 cognitive cloud خدمات الكالود اإلدراكية

مــــن Microsoft، ومـــعـــمـــاريـــة تــكــنــولــوجــيــا 

 edge computing ــة ــ ــوزعــ ــ املــ ــات  ــومــ ــلــ ــعــ املــ

فـــــي مــــجــــال خـــــدمـــــات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، 

ومبيعات التجزئة، والخدمات اللوجستية، 

والـــريـــاضـــات املــخــتــلــفــة، واملــيــتــافــيــرس، من 

خـــالل ســلــســلــة مـــن الـــعـــروض الــحــيــة. وقـــال 

الــشــيــخ محمد بــن عــبــدالــلــه آل ثــانــي، نائب 

 ،Ooredoo الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الـــرئـــيـــس 

والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: «ساهم 

االجــتــمــاع مــع فــريــق اإلدارة التنفيذية في 

ــة عــلــى  ــولـ ــتــــي دعــمــتــهــا جـ Microsoft، والــ

ــــروض مـــبـــاشـــرة ألحــــدث  ــ ــع وعـ ــواقــ أرض الــ

الــروابــط املتينة  التكنولوجيات في تعزيز 

الــقــائــمــة بـــني Ooredoo وMicrosoft. فقد 

الــرئــيــســي لشركة  الـــزيـــارة للمقر  ســاعــدت 

فــي تــدعــيــم شــراكــتــنــا ومــهــدت   Microsoft

املجال لالرتقاء بهذا املستوى من التعاون 

باإلضافة إلــى وضــع األســس للعمل نحو 

وضــــع اســتــراتــيــجــيــة وأهـــــــداف مــشــتــركــة. 

فــتــمــكــني تــكــنــولــوجــيــا الــســحــابــة الــرقــمــيــة 

لدعم التطورات االجتماعية واالقتصادية 

ما زالت أولوية استراتيجية بالنسبة لنا 

في Ooredoo، ولذلك فسنواصل لعب دور 

مــهــم إلـــى جــانــب Microsoft فــي أســواقــنــا. 

التزام استراتيجي بتوفير أحدث  ولدينا 

التكنولوجيا في قطر انطالقًا من دورنــا 

ــــداف  ــم املـــســـيـــرة نـــحـــو تــحــقــيــق أهـ ــ فــــي دعـ

رؤيــة قطر الوطنية 2030، لضمان تعزيز 

مكانة دولتنا مــن حيث اســتــخــدام أحــدث 

االبـــتـــكـــارات الــتــكــنــولــوجــيــة، ولــلــمــســاعــدة 

فـــي دعــــم الــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي بــلــدنــا.» 

لــلــمــقــر   Ooredoo ــر أن زيـــــــــارة وفــــــد ــذكــ يــ

الرئيسي لشركة Microsoft كانت األحدث 

فـــي ســلــســلــة مـــن الــــزيــــارات الـــتـــي قــــام بها 

لــكــبــريــات شركائها   Ooredoo قــــادة كــبــار 

مـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــواليـــات 

املتحدة األمريكية.

الدوحة - الشرق

جانب من الزيارة 


