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في البداية، أود أن أعرب مرة أخرى عن عميق 
الذين  السبعة  األشخاص  لعائالت  مواساتي 

لقوا حتفهم خالل الحادث األليم الذي وقع 
في المرسى العائم )SPM( في التاسع 

أبريل الماضي. وقد صدمت  والعشرين من شهر 
بهذا الحادث الذي آلمني كثيرًا، والذي بال شك 

جعل كل واحد منا أكثر وعيًا بأهمية السالمة 
على  بالحفاظ  التزامنا  لتجديد  كذلك  ودفعنا 

ينبغي  لذا  سالمتنا وسالمة زمالئنا وأصولنا. 
الخلو من  برنامج  لتحقيق أهداف  العمل  علينا 

الحوادث واإلصابات وأن يعود الجميع إلى 
أهلهم وذويهم كل يوم سالمين.

النهائية  النتائج  انتطار  في  نحن  وبينما 
للتحقيقات بشأن سبب الحادث، أود أن أؤكد 

إلى معالجتها  التي نحتاج  الجوانب  مجددًا على 
لمنع وقوع أي حادث في المستقبل. إن 

المطبقة  الصارمة  واألنظمة  السالمة  إجراءات 
العمل،  العمل، تحليل سالمة  لدينا، مثل تصريح 

إلخ هي  الفنية وبرنامج ستوب..  المحادثات 
آمنة.  بيئة عمل  لنجعل من قطرغاز  سبيلنا 

أن يتضح للجميع عبر جميع مستويات  ويجب 
الشركة أن السالمة مسؤولية كل واحد منا، 

وضرورة أن يكون سلوكنا في هذا المجال مثااًل 
يحتذى به على الدوام. نحن ببساطة لن نسمح 

بعدم االمتثال بأي شكل كان. 

النجاح الملحوظ  من جهة أخرى، يسرني جدًا 
إنتاج  المخطط لخطوط  الصيانة  في إغالق 

1. فعلى الرغم من حجم العمل غير  قطر غاز 
المسبوق خالل اإلغالق، تمكنا من استئناف 

المحافظة  مع  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج 
على أعلى مستويات السالمة والتي كانت أهم 

المحدد  الموعد  إتمامها قبل  أن  أولوياتنا. كما 
يعد ميزة إضافية. وأود أن أثني على جهود 

المشاركة وأحثهم على االستمرار في  الفرق 
المستقبل. في  المهنية  والكفاءة  المتميز  األداء 

الخريجين  للقاء  الفرصة مجددًا  ُأتيحت لي  كما 
العام  المدير  ملتقى  خالل  الشباب  والمتدربين 

السنوي الذي ُعقد في شهر مايو الماضي. 

رائعًا  العام نموذجًا  المدير  ويمثل ملتقى 
لاللتزام الذي تعهدت به إدارة الشركة العليا 

الفرصة  ويتيح  الوطنية  العاملة  القوى  نحو 
المتعلقة  القضايا  أو  األمور  الضوء على  لتسليط 

المواطنين،  وتطوير  والتدريب  بالتعليم 
فخالل  جماعي.  بشكل  الحلول  واستكشاف 

الرائدة في  إلى الشركة  التحول  مسيرتنا نحو 
العالم،  المسال في  الطبيعي  الغاز  مجال 

تلعب الكوادر الوطنية دورًا هامًا ليس فقط 
في تشكيل مستقبل شركة قطرغاز، ولكن 

أيضًا. بالدنا  مستقبل 

وها نحن نستمر في إمداد عمالئنا في جميع 
بطريقة  المسال  الطبيعي  بالغاز  العالم  أنحاء 
تنويع مصادر  آمنة وموثوقة، والمساهمة في 

والشراء  البيع  اتفاقية  وتؤكد  العالمية.  الطاقة 
ُأبرمت مؤخرًا مع شركة كهرباء طوكيو  التي 

توقعات  بتلبية  التزامنا  اليابان  في  )تيبكو( 
جميع عمالئنا في جميع األسواق من مرافقنا  
في دولة قطر ذات الطراز العالمي. وتعزز هذه 

تربطنا  التي  القوية  العالقة  أواصر  أيضًا  االتفاقية 
المؤسسين وتوضح استمرارية  العمالء  مع أحد 

الطبيعي  الغاز  بتوريد  األمد  التزامنا طويل 
اليابان. إلى  المسال 

وفي وقت سابق من هذا العام، قام فريق 
القيادة اإلدارية بشركة قطرغاز بمراجعة 

بيان توجهات الشركة لضمان تماشي رؤيتنا 
ورسالتنا وقيمنا مع رؤية الشركة والمساهمة 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى 

تحقيق مستقبل مستدام لقطرغاز ودولة قطر.

بيان توجهات الشركة  ونتيجة لذلك، تم تحديث 
نوليها  التي  األهمية  على  مجددًا  للتأكيد 

وقيمتها  للشركة  االجتماعية  للمسؤولية 
االمتثال  وتحقيق  العاملة  كوادرنا  واحترام 

المفتوح.  والتواصل 

بمثابة خارطة  الشركة  بيان توجهات  ويعد 
الموظفون  نهجها  على  يسير  معتمدة  طريق 

بالشركة كما يعتبر وسيلة  اإلدارة  وأعضاء 

الشركة  وااللتزام في  التوافق  لتحقيق  أساسية 
حيث أنه يوحد كوادرنا العاملة نحو هدف 

كشركة. نمثله  وما  مشترك 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتذكير بأهمية 
بيان توجهات الشركة والعمل وفقًا له،  تبني 

وذلك خالل سعينا قدمًا نحو تحقيق رؤيتنا.

وبالنسبة لي، يعد الحفاظ على سمعتنا 
ومصداقيتنا كمشغل يمتثل للسياسات 

واإلجراءات أهم جانب من جوانب تحقيق »الريادة« 
في مستوى األداء، كما أن عدم االمتثال لهذه 

األمور غير مقبول على اإلطالق. وتحقيقًا لهذه 
الغاية، تلتزم اإلدارة بالتحسين المستمر ألنظمة 

العمل والعمليات بالشركة والطريقة التي تنفذ 
بها أنشطة العمل اليومية.

وفي الختام، أود مجددًا أن أحثكم جميعًا 
على ضرورة االلتزام، وتبني ثقافة الخلو من 

– حفاظًا على سالمتكم  الحوادث واإلصابات 
وسالمة من حولكم.

خالد بن خليفة آل ثاني
العام المدير 

“يعد الحفاظ على سمعتنا 
ومصداقيتنا كمشغل يمتثل للسياسات 

واإلجراءات أهم جانب من جوانب 

تحقيق “الريادة“ في مستوى األداء”
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قطرغاز تكمل عشر سنوات
بدون وقوع أية حوادث مقعدة عن العمل

خالل شهر أبريل الماضي 
حققت شركة قطرغاز 

إنجازًا جديدًا وذلك بعد أن 
أكملت عشر سنوات عمل 

متواصلة بدون وقوع 
أية حوادث مقعدة عن 

العمل، وهو ما يدل على 
األداء المتميز للشركة في 

مجال السالمة.
المتميز في جميع  العالمي  ويعد هذا األداء 

الجهود  نتاج  هو  البحرية  والمواقع  العمليات 
السالمة  بقواعد  المتواصل  وااللتزام  المخلصة 

من قبل إدارة الشركة وموظفيها على حٍد 
التوسعة  سواء. وبعد أن اكتملت مشاريع 

المنصات تسع منصات،  بالشركة وبلغ عدد 
إلى  الغاز والمكثفات  بتوريد  تقوم قطرغاز 

المسال في  الطبيعي  للغاز  بّري  أكبر مصنع 
42 مليون طن  تبلغ  إنتاجية  العالم بسعة 

المسال. وتعتبر  الطبيعي  الغاز  السنة من  في 
فقط  ليس  متميزة  لقطرغاز  البحرية  المنشآت 
أيضًا من  فيما يتعلق بسجالت السالمة، ولكن 

للغاز  اإلنتاج  استمرارية  وضمان  الفعالية  منطلق 
البري  المسال من مصنع قطرغاز  الطبيعي 

المسال. الطبيعي  للغاز 

المنشآت  في  مصغرة  احتفالية  تنظيم  وتم 
فريق  لتهنئة  قطرغاز  لشركة  البحرية 

وحضر  اإلنجاز.  هذا  على  البحرية  العمليات 
ثاني،  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  من  كل  الحفل 

محمد  غانم  والسيد  قطرغاز  شركة  عام  مدير 
خالد  والشيخ  اإلدارية  الشؤون  مدير  الكواري، 

والمشاريع  الهندسة  مدير  ثاني،  آل  عبداهلل  بن 
والسيد  العمليات  مدير  جيرس،  ماتس  والسيد 
والبيئة  السالمة  إدارة  مدير  مصباح،  بن  توفيق 

مدير  هواري،  عبدالقادر  والسيد  والجودة 
البحرية. العمليات 

وقد ألقى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير 
العمليات  أمام فريق  للشركة كلمة  العام 

البحرية أعرب فيها عن شكر وتقدير سعادة 
الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة 

إدارة قطرغاز للجهود  والصناعة ورئيس مجلس 
اإلنجاز  هذا  لتحقيق  بذلوها  التي  المخلصة 

الرائع. وأكد على أن السالمة هي أهم ركن من 
بالشركة وحثهم جميعًا على  العمل  أركان 

االستمرار في هذا األداء المتميز.

وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير 
العام لشركة قطرغاز معلقًا على هذا اإلنجاز:
»إنه إلنجاز رائع بالنسبة لنا في شركة قطرغاز، 

الذي  ونحن فخورون بسجل السالمة المشرف 
حققناه بدون وقوع أية حوادث خالل السنوات 

الماضية. إن هدفنا يتجلى بوضوح في  العشر 
تجنب وقوع الحوادث بشكل تام، وهو ما 

أدائنا  إلى تحسين  أننا سنسعى دائمًا  يعني 
وتطويره. إننا نطمح في أن يصل كل فرد سواء 

من موظفي قطرغاز أو من مقاوليها إلى 
بيته وعائلته سالمًا كل يوم. وستظل السالمة 

التي تقوم عليها قيمنا في  الركائز  أحد أهم 
بأن  قطرغاز طوال مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا 

العالم في  الرائدة على مستوى  نصبح الشركة 
توجيهات  تحت  المسال  الطبيعي  الغاز  مجال 

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير 
الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطرغاز«.

الشمال. حقل  في  لقطرغاز  التابعة  البحرية  المرافق 
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وأضاف السيد عبد القادر هواري مدير العمليات البحرية بقطرغاز:
»نحن نؤكد مرارًا خالل جميع مستويات العمل 

أن يكون كل  البحرية على أهمية  بالعمليات 
فرد مسؤواًل عن سالمته وسالمة زمالئه. إن 

الحوادث واإلصابات«  »الخلو من  ببرنامج  التزامنا 
والذي بدأ في عام 2002 يعد القوة الدافعة وراء 
هذه اإلنجازات في مجال السالمة. وإضافة إلى 

لمحة عامة عن عمليات 
البحرية  قطرغاز 

تدير قطرغاز جميع خطوط إنتاجها ومنشآتها 
الحالية، بما في ذلك الموجودة في عرض البحر، 

وذلك نيابة عن حملة أسهم أصولها بالنسبة لكل 
من قطر غاز 1 و 2 و 3 و 4. ويذكر أن المواقع البحرية 

للشركة تقع على بعد 80 كيلو مترًا من الشمال 
الشرقي للسواحل القطرية.

إنتاجيًا  بئرًا   22 1، تم حفر  وبالنسبة لقطرغاز 
1600 مليون قدم مكعب  وإتمامها الستخراج 

معياري )45 مليون متر مكعب( من الغاز 
الحقول  يوميًا من مكامن  الجاف  الطبيعي 

1 على البر.  تحت البحر إلى خطوط إنتاج قطرغاز 
بئرًا محفورًا   30 2، فهنالك  بالنسبة لقطرغاز  أما 

2.9 مليار قدم مكعب  حيث يتم استخراج 
الرطب يوميًا  الطبيعي  الغاز  معياري من 

وتحويلها إلى خطي اإلنتاج 4 و 5 على البر.

ويستخرج من قطرغاز 3 و 4 ما يقدر بـ 1.4 مليار 
الطبيعي  الغاز  قدم مكعب معياري من 
اإلنتاج  إلى خطي  الرطب يوميًا وتحويلها 

6 و 7 على البر )بالترتيب(. ويذكر أن هنالك 
بئرًا مشتركة بين هذين   33 ما مجموعه 

المقر  الشمال  حقل  مجمع  ويعتبر  المشروعين. 
هذا  يتألف  البحرية.  قطرغاز  لعمليات  الرئيسي 

المجمع الذي تم إنشاؤه في عام 1996 من 
إنتاج وثالث  مناطق سكنية ومنصتي منشآت 

تتصالن  )اثنتان منها  رئيسي  منصات مصدر 
بعيدة تقع  اإلنتاج( ومنصة  بمنشآت  بجسور 

5 كيلومترات. على مسافة 

 2 الثالث في قطرغاز المنصات  ويتم تشغيل 
عن بعد من حقل الشمال، بينما تتم إدارة 

 4 3 و الثالث المشتركة بين قطرغاز  المنصات 
البر. كما  عن بعد من مركز العمليات على 

البحرية مع  يتم نقل الغاز المستخرج من اآلبار 
أنابيب  البر عن طريق  المرافقة له إلى  المكثفات 

الماء. تحت 

ذلك، يوجد لدينا أيضًا برامج أخرى عديدة يتم 
فهناك  السامي.  الهدف  هذا  لتحقيق  تطبيقها 
بالعمل  الترخيص  ونظام  المخاطر  تقييم  برامج 

الوظيفة وغيرها  ونظم تحليل جوانب سالمة 
من البرامج واإلجراءات األخرى التي ساهمت 

بفعالية في بلورة هذا اإلنجاز . إال أن أهم عنصر 

في هذا األمر كان االلتزام الشخصي لكل 
الفريق بقواعد السالمة، ولقد برهن  أعضاء 

باستمرار على  البرية  المواقع  العمل في  فريق 
االلتزام«. هذا 

مدير عام شركة قطر غاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ومجموعة من اعضاء اإلدارة العليا مع طاقم العمل على المنصة 
الشمال. البحرية في حقل 
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 إتمام أنشطة إغالق قطر غاز 1
للصيانة  بنجاح

نفذت قطرغاز 1 برنامج إغالق مخطط له للصيانة )خطوط اإلنتاج 1 و 2 و 3( بأمان وبنجاح، 
حيث ستستأنف خطوط  إنتاج الغاز الطبيعي المسال إنتاجها بحلول 10 مايو 2012. وقد تم 
إعادة تشغيل جميع مرافق قطرغاز 1 في وقت سابق للخطة الزمنية المحددة، مما أسفر 

عن 13 ساعة إضافية من إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خطوط اإلنتاج الثالثة معًا.

4000 شخص، كان من بينهم  وقد شارك أكثر من 
ممثلين  التخصصات  مختلف  من  متخصصون 

عن قطرغاز ومقاولين في تنفيذ اإلغالق 
الذي مثل في حد ذاته تحديات مختلفة. وقد 
ألغراض  خصيصًا  مصممة  معدات  استخدمت 

– بعضها جرى استخدامها للمرة  اإلغالق 
األولى. وقد شمل اإلغالق أيضًا مشاريع الربط 

الربط المبكرة كجزء من  اإلضافية )مثل أعمال 
المتبخر(. كما شمل  الغاز  مشروع استعادة 

خاصة  وترتيبات  متعددة  لوجستيات  اإلغالق 
بالنقل.

وكانت السالمة األولوية األهم خالل فترة 
الرغم من الطابع المعقد  اإلغالق. وعلى 

لإلغالق، كانت سجالت السالمة مدهشة. حيث 

تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون ساعة عمل دون 
حادثة واحدة مقعدة عن العمل وتم تسجيل 

معدل تكرار الحوادث عند   0.7  وهو رقم 
قياسي جديد يضع سقفًا عاليًا جدًا ألي إغالق 

المستقبل. في 

الحميد بوطالب، مدير اإلغالق  ويعتقد عبد 
أنه باإلضافة إلى تبني قيم  بشركة قطرغاز 

وثقافة الخلو من الحوادث واإلصابات، فإن 
الجماعي  والعمل  الجيد  واإلعداد  التخطيط 

الرئيسية التي ساهمت في األداء  من العوامل 
اإلغالق. خالل  المتميز 

ويقول: “ أن روح العمل الجماعي التي أظهرتها 
المهنية  جانب  إلى  المختلفة  قطرغاز  فرق 

التي يتمتع بها جميع من ساهم في  العالية 
اإلغالق أسهمت في مجملها في تحقيق هذا 
قطرغاز  في  العاملين  جميع  ويستحق  النجاح. 
في  تفانيهم  على  والتقدير  الشكر  ومقاوليها 
أتوجه  كما  النظير.  منقطع  والتزامهم  العمل 
بشكر خاص إلى اإلدارة العليا على الثقة التي 

اإلجراءات.”  وتسهيل  وتمكيننا  للفريق  منحوها 

وقد شمل اإلغالق جميع جوانب مشروع 
1. وجرت عمليات فحص وصيانة واسعة  قطرغاز 

المعدات. كما تم تطوير بعض  النطاق لجميع 
القديمة من أجل ضمان عمليات آمنة  النظم 

وموثوق بها لسنوات عديدة قادمة. واستغرق 
األمر نحو 18 شهرًا من التخطيط الدقيق 

األنشطة. هذه  لتنفيذ  والتنسيق 

فريق عمل إغالق الصيانة في قطرغاز.
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مستوى االشتعال الشهري لقطرغاز )مليون قدم مكعب(

االشتعال )مليون قدم مكعب(

أسفر تطبيق تدابير الحد من االشتعال في 
1 عن  1-3 التابعة لقطرغاز  خطوط اإلنتاج 

انخفاض كبير في كم االشتعال واالنبعاثات 
بما يقرب من 70٪ من عام 2010 إلى 2012. 

المشتعل من عمليات  الغاز  ويشكل كم 
النصيب األكبر من  المخطط لها  اإلغالق للصيانة 

عمليات  من  الناتجة  السنوية  االشتعال  كميات 
المسال. وقد استهدفت جهود  الطبيعي  الغاز 

فريق قطرغاز إلدارة االشتعال ) الذي يضم 
، الهندسة،  أعضاء من عمليات شركة قطرغاز1 

تحقيق  البيئية(  والشؤون  العمليات  الصيانة، 
الغاز المحترق من  انخفاض كبير في حجم 

1 في أبريل ومايو 2012.  إيقاف تشغيل قطرغاز 
البرنامج نجاحًا ال مثيل لها مقارنة  وقد حقق 
مع كم االشتعال الناتج عن اإلغالق في عام 

2008 و 2009 و 2010 و 2011.

الناجح لخطة الحد من  التنفيذ  ومن خالل 
االشتعال خالل اإلغالق واستمرار الدعم اإلداري، 
1 في تحقيق هدفها في الحد  نجحت قطرغاز 
من االشتعال خالل اإلغالق بنسبة 43٪ ويساعد 

الغاز على تحسين قوائم  خفض اشتعال 
البيئية  اآلثار  السنوية لالحتراق ويقلل من  الجرد 

والكربونية.

المشتعل الغاز  إجمالي 
البدائية والشعلة  التطهير  شعلة 

االشتعال مخطط 

االشتعال مستوى 

إجمالي إغالق 3 خطوط إنتاج -
المعلومات األخرى تمثل منسوب  كافة 

االشتعال لخط إنتاج واحد

التطهير شعلة 

مالحظة: تمثل كميات االشتعال من 2008-2011 إغالق خط إنتاجي واحد من أبريل إلى مايو مليون قدم مكعب قياسي.

2460

1388

694

968 910

1595
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توقيع اتفاقية جديدة مع
شركة طوكيو للطاقة الكهربائية

المحدودة  للتشغيل  حققت شركة قطر غاز 
إنجازًا هامًا آخرًا إذ وقعت شركة قطر غاز 

المسال المحدودة )1( اتفاقية جديدة  لبيع 
وشراء للغاز الطبيعي المسال )SPA( مع أكبر 

الغاز  العاملة في شراء  اليابانية  الشركات 
للطاقة  طوكيو  شركة  وهي  المسال،  الطبيعي 

.)TEPCO( الكهربائية  

وقد وقع االتفاقية سعادة الدكتور محمد بن 
صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس 

مجلس إدارة شركة قطرغاز، في حضور السيد 
تاكاو أراى المدير العام لشركة )TEPCO( في 

بالدوحة في  المناسبة جرى  احتفال خاص بهذه 
الحادي عشر من شهر يونيو.

وهذه هي أول اتفاقية طويلة األجل بين 
)TEPCO( وقطر غاز والتي بموجبها ستزود 

اليابانية )TEPCO( بما مقداره  قطر غاز الشركة 
الغاز الطبيعي المسال  مليون طن متري من 

سنويًا اعتبارًا من هذا العام 2012 .

وتعد )TEPCO( إحدى ثماني شركات يابانية 
وقعت  المسال  الطبيعي  للغاز  مشترية  أصلية 
مع مشروع قطر غاز )1( عقدًا متعدد األطراف 

يرجع تاريخه للعام 1994، وقد شرعت قطر 
غاز في تزويد اليابان وشركة )TEPCO( بالغاز 

الطبيعي المسال ألول مرة في العام 1997 مع 
بداية تشغيل مشروع شركة قطر غاز )1(.

وعقب االحتفال صّرح سعادة الدكتور السادة 
بما يلي: »تواكب هذه االتفاقية رؤية صاحب 

السمو األمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 
أن تواصل دولة قطر مساهمتها في تأمين 

الطاقة عالميًا. إن شركة قطر غاز بوصفها أكبر 
في  المسال  الطبيعي  للغاز  المنتجة  الشركات 

عليها  يعتمد  كميات  بتوفير  ملتزمة  العالم، 
من الطاقة لكل أرجاء العالم. إن االتفاقية 

اليوم تؤدي إلى تمتين  التوقيع عليها  التي تم 
عالقتنا القوية مع أحد أهم عمالء قطرغاز 

التزامنا  إلى  أنها تشير بوضوح  المؤسسين، كما 
بالغاز  اليابان  لتزويد  المتواصل طويل األجل 
إننا نبذل كل ما بوسعنا  المسال.  الطبيعي 

بالطاقة  المتواصلة  اليابان  احتياجات  لدعم 
المستدامة«.

وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير 
االتفاقية شهادة  »تمثل هذه  العام لقطرغاز: 
اليابان،  أخرى اللتزامنا القوي طويل األمد مع 

العالمية  أنه يعّمق سمعة قطر غاز  كما 
الطبيعي  للغاز  عليه  يعتمد  آمن  منتج  بوصفها 

المسال. إن عالقة قطر غاز مع شركة 
)TEPCO( تعود للعام 1994 عندما وقعنا 

المشترية  اليابانية  الشركات  اتحاد  مع  اتفاقية 
والذي يشمل شركة  المسال  الطبيعي  للغاز 

)TEPCO(. إنه من دواعي سرورنا اليوم أن 
المثمرة«. الطويلة  لعالقتنا  آخرًا  فصاًل  نضيف 

الحالية  والترتيبات  االتفاقية  هذه  بموجب 
فإن قطر غاز ستزود شركة )TEPCO( بحوالي 
المسال في  الطبيعي  الغاز  المليوني طن من 

العام 2012 ، أي )5٪ من الطاقة اإلنتاجية الكاملة  
لقطرغاز(. 

إن اليابان هي إحدى أكبر مستوردي الغاز 
الطبيعي المسال، وهذا اإلعالن ينم عن 

بين دولة قطر واليابان منذ  المستدامة  الشراكة 
منذ  بدأت  التي  الدبلوماسية  عالقتهما  بداية 

أربعين )40( عامًا خلت.

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز يصافح السيد تاكاو أراى المدير العام لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية عقب التوقيع على االتفاقية.
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المركز الطبي لقطرغاز بالدوحة يحصل 
على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية

بالدوحة  المركز الطبي لشركة قطر غاز  حصل 
الدولية. المشتركة  اللجنة  اعتماد  على  مؤخرًا 

وهذا االعتماد معترف به داخل الواليات 
كعالمة  الدولي  المستوى  وعلى  المتحدة 

الرعاية  التزام مؤسسة  التي توضح  للجودة 
تضمن  معينة  أداء  معايير  باستيفاء  الصحية 

والفعالة مع  اآلمنة  الصحية  الرعاية  توفير 
الجودة. معايير  بأعلى  االلتزام 

وقال السيد/ غانم محمد الكواري مدير 
اإلدارية بشركة قطرغاز معلقًا على  الشؤون 

المناسبة: “إن صحة وسالمة موظفينا هي  هذه 
لنا في شركة قطرغاز،  بالنسبة  أولوية قصوى 

لتوفير أفضل  ونحن نبذل قصارى جهدنا 
على  والمحافظة  سالمتهم  لضمان  الخدمات 
صحتهم. وهذا االعتماد الدولي هو خير دليل 

التي يقدمها مركز  الصحية  الخدمات  تميز  على 
الرعاية الصحية لقطرغاز في الدوحة. وأود أن 

الفرصة ألتوجه بجزيل الشكر لفريق  أنتهز هذه 
الرائع”. اإلدارة الطبية بالشركة على هذا اإلنجاز 

إبراهيم مدير  من جانبه قال الدكتور/ أسامة 
اإلدارة الطبية بشركة قطرغاز: “ال شك أن 

الحصول على هذا االعتماد قد تطلب الكثير من 
الجهد واالستعدادات من فريق اإلدارة الطبية 

بالشركة على مدار العام الماضي وذلك لضمان 
قدرتنا على اجتياز أول تدقيق ومراجعة تمت 

من قبل فريق اللجنة المشتركة الدولية في 1 
مارس 2012. ولقد انبهر فريق البحث والمراجعة 

بالمعايير العالية للخدمات الطبية التي يقدمها 
المركز الصحي وتأكد أننا قد تمكنا من رفع 

مستوى خدمات الرعاية الصحة األولية”.

، وهي  اللجنة الدولية المشتركة  يذكر أن 
المشتركة، هي مؤسسة  للجنة  الدولي  الذراع 

 19,000 باعتماد أكثر من  مستقلة غير ربحية تقوم 
الواليات  الصحية في  للرعاية  وبرنامج  مؤسسة 
المشتركة  اللجنة  وتعمل  األمريكية.  المتحدة 

الرعاية الصحية ووزارات  الدولية مع مؤسسات 
أكثر  في  العالمية  الطبية  والمؤسسات  الصحة 

من 80 دولة.

ُيذكر أن المركز الطبي لقطرغاز في الدوحة 
تأسس في شهر ديسمبر 2007. ويقدم المركز 

لموظفي  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات 
المقيمة  شركتي قطرغاز وراس غاز وعائالتهم 

الدوحة. في 

بالدوحة. المركز الطبي لقطر غاز  فريق عمل 
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قطرغاز تحصل على شهادات اعتماد دولية

نالت شركة قطرغاز مؤخرًا اعتمادًا دوليًا وذلك 
الكفاءات،  تنمية  وبرامج  المهنية  برامجها  عن 

بالمحافظة  الشركة  التزام  وذلك مما يؤكد 
الدولية، مع ضمان وجود  على أعلى المعايير 

في  للمساهمة  وأكفاء  مؤهلين  موظفين 
نجاحها. استمرار 

تطوير  برنامج 
المهندسين– األول من 

نوعه في قطر
القطرية  الشركات  أولى  تعد شركة قطرغاز 

الحاصلة على شهادة اعتماد دولية من معهد 
التكنولوجيا  ومعهد  الكيميائيين  المهندسين 

المهندسين.  لتطوير  برنامجها  نظير  والهندسة، 

وقد تسلم شهادة االعتماد الشيخ خالد بن عبد 
اهلل آل ثاني مدير الهندسة والمشاريع وذلك 

نيابة عن شركة قطرغاز، من خالل حفل خاص 
الدوحة  الرئيسي للشركة في  المقر  أقيم في 

في 6 فبراير الماضي. كما حضر هذا الحدث 
البريطاني  السفير  هوكنز،  جون  السيد  سعادة 

في قطر، فضاًل عن كبار المسؤولين في شركة 
قطرغاز.

إبراهيم  وخالل الحفل، تم تكريم السيد 
المراقبة بشركة قطرغاز،  باوزير، مدير قسم 
كأول مهندس معتمد بقطرغاز، وتم منحه 

شهادة اعتماد تؤكد أنه عضو معتمد من 
منح  تم  كما  الكيميائيين.  المهندسين  معهد 

أخصائية  كاليها،  جوليا  للسيدة  فخرية  عضوية 
للمهنة  خدماتها  نظير  قطرغاز  بشركة  التطوير 

مجال  في  هندسية  عالمية  معايير  ولتطبيقها 
التقني داخل دولة قطر. التدريب 

يذكر أن شهادات االعتماد هذه كان قد تم 
معهد  قبل  من  عليها  والموافقة  اقتراحها 

تكنولوجيا  ومعهد  الكيميائيين  المهندسين 
الشامل  بالتقييم  القيام  بعد  وذلك  الهندسة 
تدريبية  كشركة  قطرغاز  لشركة  والتفصيلي 

مناسبة. إن شهادات االعتماد هذه هي خير 
التزام شركة قطرغاز بتطبيق أدق  دليل على 

لدينا  أنه سيكون  الدولية مما يضمن  المعايير 
مهندسون مواطنون مؤهلون وأكفاء إلدارة 

الشركة  ونجاح  تطوير  في  والمساهمة  عملياتنا 
ودولة قطر على حد سواء. 

وعلى المدى الطويل سيساعد هذا األمر شركة 
قطرغاز على االستمرار في جذب خريجي 

الشركة  سيمكن  مما  األكفاء  الهندسة  كليات 
من تشكيل جيل من المهندسين األكفاء ذوي 

العالية. المهارات 

هو  الكيميائيين  المهندسين  معهد  أن  يذكر 
للعاملين  مهنية  عضوية  ذات  عالمية  منظمة 

الجهة  وهو  الكيميائية  الهندسة  مجال  في 
للمهندسين  اعتمادًا  تمنح  التي  الوحيدة 

والتكنولوجيا  الهندسة  معهد  أما  الكيميائيين. 
للمهندسين ويبلغ  أوروبا  أكبر هيئة في  فهو 

150.000 عضو في 127 دولة.  عدد أعضائها 

قطرغاز – أولى الشركات 
خارج أوروبا التي تحصل 

على شهادة االعتماد من 
شركة سيتي أند غيلدز

في شهر أبريل من هذا العام غدت شركة قطر 
غاز أولى الشركات خارج القارة األوروبية التي 
معتمدين  داخليين  مستشارين  لديها  أصبح 

أند غيلدز لتقييم كفاءة  من شركة سيتي 
الموظفين.

وقد شارك فريق عمليات محطة راس لفان في 
مطلع  في  بالمحطة”  التدريب  تقييم  “برنامج 

2011 والذي يشمل ثالث مراحل؛ هي تدريب  عام 
التقييم وأخيرًا االختبار، و  الموظفين ثم إجراء 

بعد ذلك يتم الحصول على االعتماد من شركة 
المتحدة. بالمملكة  غيلدز  أند  سيتي 

الموظفين  أن عملية تدريب  بالتجربة  ثبت  وقد 
فقط  ال تعد ضمانًا كافيًا للحصول على األداء 

لذا فقد  الموظفين.  والمتوقع من  المطلوب 
ظهر مفهوم تقييم الكفاءة والذي ال يضمن 

الموظفين يؤدون واجباتهم بسالمة  أن  فقط 
وأمان فحسب ولكن أيضا بفعالية إضافة إلى 

االنتاجية. تحسين 

ُيذكر أن شركة سيتي أند غيلدز ُتعد واحدًة من 
المتحدة  المملكة  االعتماد في  أولى جهات 

المعتمدة،  التدريب  والتي تمنح، من خالل مراكز 
C-MIST، شهادة معتمدة  مثل مركز 

التدريب  برامج  يكملون  الذين  للمرشحين 
العمل. أثناء  الكفاءة  تقييم  وبرامج  المتخصصة 

وبعد أن تمكنت قطرغاز بنجاح من إيجاد 
مشغلي محطات أكفاء، شرعت الشركة في 

تطوير مستشارين داخليين معتمدين للتقييم. 
وبعد أن تم تدريبهم وتقييمهم من قبل 

C-MIST بالمملكة المتحدة، أصبح مستشاري 
التابعين لقطرغاز معتمدين  التقييم الداخليين 

، مدير الهندسة والمشاريع بقطر غاز )ثالث من اليمين( وسعادة السفير البريطاني لدولة قطر السيد جون هوكنز )ثالث من اليسار( عقب حفل توزيع الشهادات.  أيضًا  الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاني 
 ، ، السيد نيل آتكنسون ، مدير التأهيل بمعهد المهندسين الكيمائيين  – قطر غاز  ، أخصائية تطوير  – قطر غاز، السيدة جوليا كاليها  في الصورة )من اليسار(: السيد إبراهيم باوزير ، مدير قسم المراقبة 

– قطر غاز. – قطر غاز و السيد دين كينج ، مدير الهندسة  السيدة نيكوال ردج ، مدير التعليم والتطوير 
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قطرغاز تطلق 
البرنامج الترحيبي 

الجديد بالشركة

حاليًا “كمستشاري تقييم معتمدين” من قبل 
جهة اعتماد في المملكة المتحدة. وال شك أن 

مثل هذا اإلنجاز هو األول من نوعه الذي تحققه 

أي شركة خارج حدود المملكة المتحدة. 
تنفيذ  وقد عكفت شركة قطرغاز على 

الثالث  السنوات  مدار  على  معينة  إستراتيجية 

في  التقنية  الكفاءة  تطوير  بغرض  الماضية 
للمعايير  وفقًا  لديها  العمل  مجاالت  جميع 

الدولية كلما كان ذلك ممكنًا.  والمواصفات 

شهد الثالثين من شهر أبريل الماضي االنطالق التجريبي 
للبرنامج الترحيبي الجديد بشركة قطرغاز والذي يعزز 

بالشركة.  الشهري  التعريفي  البرنامج 

قيادتها  تولت  شاملة،  وظيفية  مبادرة  الترحيبي  الشركة  برنامج  ويعد 
مجموعة اإلدارة برعاية شركة قطرغاز. وقد عكف فريق ضم أعضاء من 
البرنامج  جميع إدارات الشركة على إعادة تصميم شكل وروح ومضمون 

الشركة”.  الترحيبي في  “البرنامج  بـ  المبادرة  العام وإعادة تسمية  التعريفي 
الموظفين  رائدة لجميع  إلى توفير خبرة تعريفية  البرنامج  ويهدف هذا 

الجدد في الشركة وهي المبادرة األولى التي سيتم إطالقها في شركة 
بها. الجدد  الموظفين  قطرغاز بهدف استعراض كيفية دمج 

البرنامج مما  وقد شاركت مجموعات من جميع أنحاء الشركة في تقديم 
سيكون  له عظيم األثر في دعم مهمتنا وتعهداتنا:

وشركائنا  العاملة  قوانا  ومعرفة  خبرة  من  االستفادة   •
وااللتزام والتميز  واالبتكار  التعلم  ثقافة  وتعزيز  العاملة  كوادرنا  تطوير   •

قوة  كمصدر  تنوعنا  من  االستفادة   •
ذلك على  والتشجيع  المتبادل  التعاون  بروح  العمل   •

واسع نحو  على  المعلومات  وتبادل  التواصل   •

الجدد شهريًا في  الموظفين  إلى جميع  البرنامج  وسيستمر تقديم هذا 
الرئيسي لشركة قطرغاز. كما سيتم إرسال دعوات  موقع محدد في المقر 

البرنامج في غضون أول شهرين  إلى جميع الموظفين الجدد لحضور هذا 
للعمل في شركة قطرغاز. انضمامهم  من 

C-MIST  عقب حفل توزيع شهادات اإلعتماد. مسؤولين من قطر غاز ومركز 
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قطر غاز تعقد ملتقى المدير العام تحت شعار

“اطمح عاليًا لتكون األفضل“

 30 ُعقد ملتقى المدير العام الحادي عشر لشركة قطرغاز 2012 في 27 و 
مايو الماضي تحت شعار »اطمح عاليًا لتكون األفضل«.

وقد حث الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير العام لشركة قطرغاز 
و تعزيز  المهنية  التفوق في حياتهم  بالشركة على  الشباب  المواطنين 

بالنفس وتحسين أداءهم الوظيفي من خالل فرص  الكفاءات والثقة 
بالشركة. المتاحة  المهني  والتطوير  التعلم 

العاملين  المواطنين  الموظفين  تطوير  على  الضوء  الملتقى  سلط  وقد 
للتقطير. وأتاح  الشركة  برنامج  بقطرغاز، كما أستعرض أهم تطورات 

والتعليم  التدريب  بأمور  المتعلقة  االستفسارات  لمناقشة  أيضًا  الفرصة 
المتاحة لها. الحلول  المواطنين مع بحث سبل  وتطوير مهارات وإمكانيات 

السالمة  اعتماد  بأهمية  المشاركين  العام  المدير  ر  الملتقى، ذكَّ بداية  وفي 
كقيمة أساسية وااللتزام بقواعد وأنظمة السالمة والتي تعتبر جزءًا ال يتجزأ 

من ثقافة العمل بشركة قطرغاز. كما كان هناك أيضًا عرضًا منفصاًل عن 
الطرق. على  السالمة 

وخالل هذا الملتقى أكد الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير العام 
»تلتزم شركة قطرغاز بجذب وتطوير  الرسالة قائاًل:  لشركة قطرغاز هذه 

لدينا.  التقطير  أهداف  لتحقيق  المؤهلين  المواطنين  واستبقاء  وتحفيز 
الرائدة في العالم في  وبينما نمضي قدمًا في مسيرتنا ألن نصبح الشركة 
يلعبون دورًا هامًا  المواطنين  المسال، فإن موظفينا  الطبيعي  الغاز  مجال 

بناء مستقبل دولتنا قطر.  ليس فقط في مستقبل قطرغاز ولكن أيضًا في 
إن تطوير الكوادر الوطنية يعتبر من أهم أولوياتنا والذي نسعى من خالله 

2030 وذلك  البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية  التنمية  إلى المساهمة في 
وفقًا لتوجيهات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة 

إدارة شركة قطرغاز«. والصناعة ورئيس مجلس 

بيئة العمل بشركة قطرغاز متميزة وفريدة من نوعها  »إن  وأضاف: 
العالم  وذلك ألنها تعد أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في 

العمل. وتوجد  التقنيات واالبتكارات في جميع جوانب  مستخدمة أحدث 
المواطنين  التي تمكن الشباب  النادرة والرائعة  الفرص  العديد من  اليوم  بها 
من االستفادة من المعرفة واالحتكاك عن كثب بالخبراء في مجال صناعة 

الغاز سواء داخل الشركة أو مع الشركاء الدوليين«.

كما تم أيضًا مناقشة رؤية قطرغاز 2015 والتطورات التي طرأت عليها. 
وتطمح قطرغاز في رؤيتها إلى أن تصبح بحلول عام 2015 الشركة الرائدة 

الغاز الطبيعي المسال والتي تمتاز بوجود  العالم في مجال  على مستوى 
العمليات  االبتكار والتميز في  الكفاءات لديها وتنتشر بها روح  أفضل 

االجتماعية. بمسؤوليتها  تضطلع  والتي  التشغيلية 

الموظفين  بإمكان  الملتقى، كان  وخالل جلسة األسئلة واألجوبة في نهاية 
توجيه أي أسئلة أو استفسارات مباشرة إلى المدير العام.

مدير عام شركة قطر غاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني )الوسط( مع أعضاء من فريق إدارة القيادة والمكّرمين بجوائز  "أفضل خريج" و" أفضل معّلم".
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الخريجين والمتدربين  بتسليم جوائز ألفضل  أيضًا  الشيخ خالد  وقد قام 
2011. كما قام أيضا بتكريم المدربين  نظير أدائهم المتميز في عام 

المواطنين. الموظفين  وتطوير  تدريب  في  المتميز  لألداء  والمرشدين 

التي  المناسبات والفعاليات  الملتقى واحدًا من سلسلة من  ويعد هذا 
للتواصل  القطريين  الخريجين  أمام  الفرصة  إتاحة  الشركة من أجل  تقيمها 
مع إدارة الشركة والمشاركة في عملية اتخاذ القرار، كما أن هذا الملتقى 

أنفسهم. تطوير  في  الفعالة  للمشاركة  الفرصة  لهم  يتيح 
التزام إدارة الشركة بدعم الكوادر  كما يعد الملتقى أيضًا خير دليل على 
الشباب ومدربيهم. المتدربين  بين  بناء عالقة قوية  الوطنية والعمل على 

الوطنية. وقد  الكوادر  العاملة بها وخاصة  القوى  الشركة بتطوير  وتلتزم 
التقطير  التقطير بحصولها على جائزة  الشركة في مجال  إنجازات  تبلورت 

2010 و2011. في قطاع الطاقة والصناعة في عامي 

المكّرمين بجوائز "أفضل متدّرب" و "أفضل مدّرب" مع أعضاء من اإلدارة العليا في قطر غاز.
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في أوائل عام 2012 قامت شركة إكسون موبيل بتعيين السيد بارت كاهير 
رئيسًا جديدًا ومديرًا عامًا لشركة إكسون موبيل قطر. وتتمثل المسؤولية 
الملقاة على عاتق بارت في قيادة التواصل حول جميع األنشطة المرتبطة 

بإكسون موبيل في قطر بالشراكة مع قطر للبترول باإلضافة إلى المشاريع 
المشتركة مع قطر للبترول الدولية وإكسون موبيل في الخارج حيث تعمل 

إكسون موبيل على تحقيق القدرات الكاملة لصناعة الطاقة في قطر.

20 عامًا في الواليات  وقد عمل بارت مع إكسون موبيل لفترة تتجاوز 
المتحدة وآسيا والشرق األوسط.

هل يمكن أن تقدم لنا لمحة عامة عن نفسك وعن 
تجربتك في العمل مع شركة إكسون موبيل؟

التحقت بإكسون موبيل بصفتي مهندسًا تحت   1994 بعد تخرجي في عام 
لويزيانا، وباعتباري موظفًا جديدًا، استمتعت  أورليانز، والية  نيو  سطحي في 

الهندسي  الدعم  التي تعمل على توفير  الوظيفة  بالعمل في هذه 
المكسيك. خليج  في  البحرية  الحفر  لعمليات 

العمل في مهمات مختلفة  المهنية عبر  ارتقيت بمسيرتي  ومن ثم 
البترول والغاز في خليج المكسيك،  رّكزت على عمليات ما بعد اإلنتاج في 

المتحدة. وقد أصبحت المهندس  الواليات  وجنوب لويزيانا وموبايل باي في 
العميقة وذلك ضمن عملي  المياه  المشرف على خّزان خليج المكسيك في 

في شركة إكسون موبيل لإلنتاج في عام 2002 وانتقلت في عام 2004 إلى 
لمناطق  واألعمال  للتخطيط  كمحّلل  لإلنتاج  موبيل  إكسون  شركة  مقر 

التي كنت  آسيا والمحيط الهادىء والشرق األوسط. هذه المنطقة الجديدة 
مسؤواًل عنها كان يغيب عني أنذاك أنها سلتلعب دورًا هامًا في مسيرتي 

المهنية  حيث تم نقلي في نهاية المطاف إلى أندونيسيا ومن ثم إلى قطر.

كيف يبدو يومك المعتاد؟

إحدى أفضل مميزات العمل في قيادة أنشطة إكسون موبيل في قطر 
هو أنه ال يوجد يوم عادي بالنسبة لي. حيث أقضى الكثير من وقتي في 
التي  السبل  اإلنتاج، والنظر في  اجتماعات نقوم خاللها بمناقشة أنشطة 

والمشاركة  الحاجة،  حسب  المشتركة  للمشاريع  الدعم  تقديم  من  تمكننا 
في التخطيط طويل األجل وتبادل خبراتنا وخططنا مع إدارتنا في 

هيوستن وداالس. وبالطبع، فإن العمل مع فريق شركة إكسون موبيل 
اليوم يمر بمنتهى السرعة. وسواء كان العمل في شركة  الرائع يجعل 

إكسون موبيل أو المنتدبين إلى شركة قطرغاز أو شركة راس غاز، فقد أثار 
وقدراتهم. وآرائهم  بخبراتهم  إعجابي  زمالئي 

واألهم من ذلك هو الوقت الذي أقضيه خارج المكتب، والتفاعل مع 
رجال األعمال في دولة قطر وقادة المجتمعات المحلية. فمن خالل هذه 

تبين لي مدى شغف شعب قطر بمستقبل بلدهم، وأهمية  التفاعالت، 
الرؤية التي اختطها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. إنه 

لشرف شخصي أن تساهم في تنمية قطر من خالل العمل الذي نقوم به 
في شركة إكسون موبيل، ومن خالل مشاركتنا في المجتمع.

 
من وجهة نظرك...ما هو التحدي األكبر الذي نواجهه في 

الطاقة؟ صناعة 

 خالل العقود المقبلة، سيكون العالم في حاجة إلى توسيع نطاق 
معقولة.  وبأسعار  بيئيًا،  ومسؤولة  وآمنة  سليمة  بطريقة  الطاقة  إمدادات 
في الحقيقة، إن حجم االقتصاد العالمي سيتضاعف من اآلن وحتى عام 

30 في المئة في عام  2040، وسيزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 
المتزايد، فإن العالم بحاجة  اليوم. ولتلبية هذا الطلب  2040 مما هو عليه 

المنافسة اقتصاديًا في  القادرة على  المصادر  إلى االستثمار في جميع 
أردنا تلبية الطلب المتوقع. كما أن تلبية هذه  مجال الطاقة وتطويرها إذا 

العاملين في قطاع  الطاقة سيقع على عاتق  المستقبلية من  االحتياجات 
النفط والغاز الطبيعي في توفير ما  النفط والغاز، حيث نتوقع استمرار 

60 في المئة من الطاقة المستخدمة في االقتصاد العالمي. لذا  يقرب من 
بالغ األهمية. اتخاذ خيارات السياسة الصحيحة أمر  فإن 

إمدادات  وتسليم  إطالق  مسؤولية  عاتقنا  على  تقع  للصناعة،  بالنسبة 
السار هو  بيئيًا. والخبر  الطاقة بطريقة سليمة وآمنة، ومسؤولة  جديدة من 
أن صناعتنا قد أثبتت مرارًا وتكرارًا أن لدينا القدرة على االبتكار والتعاون عند 

مساهمون
تحت المجهر:

بارت كاهير
الجديد  الرئيس 

لشركة  العام  والمدير 
قطر موبيل  إكسون 
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ومن خالل شراكتنا مع قطرغاز ساعدنا في تطوير وبناء فئتين جديدتين 
من ناقالت الغاز الطبيعي المسال - أول ثورة في صناعة النقل البحري للغاز 

الطبيعي المسال منذ أكثر من ثالثة عقود. كما قمنا أيضا ببناء المحطات 
الثالث الجديدة المستقبلة بما فيها محطة اإلدرياتيكي للغاز المسال 

وهي أول منشأة عائمة في العالم قائمة على مبدأ الجاذبية األرضية تم 
الغاز الطبيعي المسال. تخصيصها لتفريغ وتخزين وإعادة تغويز 

العمل والتعّلم  إلى  ُمِنحُت فرصة ثمينة للعمل في قطر وأتطّلع  لقد 
ومشاركة خبراتي مع القادة اآلخرين في قطر الذين يشاركون بشكل 

البالد.  الشاملة في  التنمية  ناشط في 

ماذا يحمل المستقبل لشركة إكسون موبيل في قطر؟

مشاريعنا  وموثوقية  سالمة  ضمان  على  الحالي  تركيزنا  معظم  ينصب 
للبترول. قطر  مع  المشتركة 

غاز  مشروع  في  تقدم  لتحقيق  متحمسون  فنحن  للمستقبل  وبالنسبة 
2011، بدأنا هذه المرحلة في شراكة مع قطر للبترول.  برزان. ففي أواخر عام 
والمرتبط  الطاقة  المتزايد على  الطلب  تلبية  المشروع على  وسيساعد هذا 
الكهرباء  الوتيرة في قطر من خالل تزويد محطات توليد  بالتنمية سريعة 

والصناعات في قطر بالغاز وذلك عند بدء اإلنتاج من المشروع في عام 2014. 
ويأتي مشروع غاز برزان بعد التطوير الناجح لمشروع غاز الخليج والذي بدأ 

اإلنتاج بشكل كامل في عام 2009.

وبعيدًا عن مساهماتنا في قطاع النفط والغاز، هناك أولوية أخرى أال وهي 
الخيرية في قطر. تمس إكسون موبيل  التركيز على نشاطاتنا  استمرار 

البيئة واإلنسان  جميع جوانب رؤية قطر الوطنية بدءًا من االقتصاد إلى 
لنا تقديم مساهمات  تتيح  التي  البرامج والفرص  أننا ندعم  والمجتمع، كما 

التي حددتها دولة قطر. كبيرة وتقديم الدعم من جهتنا لتحقيق األهداف 

والمجتمع  للبترول  بقطر  تربطنا  التي  الشراكة  بعالقة  فخورون  نحن 
الغاية،  لهذه  عاتقنا.وتحقيقًا  على  الملقاة  الثقة  نقدر  ونحن  القطري، 

الشراكة  إلى مواصلة مشاركتنا في قطر، وتقوية عالقات  فنحن نتطلع 
الدولة قدمًا نحو تحقيق رؤيتها. الناجحة خالل سعي 

التعامل مع المخاطر والشكوك المرتبطة بفتح إمدادات جديدة من الطاقة.
وحتى يتسنى لنا القيام بذلك بأكبر قدر من الفعالية، البد من قيام 

العالم  التي سيواجهها  الطاقة واالقتصاد  إن تحديات  الحكومات بدورها. 
المقبلة تتطلب مناخ عمل ومناخ سياسي يفسح مجااًل  العقود  في 

السليمة  السياسات  تبدو  حيث  الدولي.  والتعاون  واالبتكار،  لالستثمار، 
األهمية.  بالغ  أمرًا  الحكومية  والقيادة 

وتعتبر دولة قطر نموذجًا رائدًا في هذا الصدد. فخالل عقد واحد من 
الزمن، نمت دولة قطر وتطورت لتصبح المزود الرائد في العالم في مجال 

االقتصادي،  لنموها  العنان  الدولة  المسال. حيث أطلقت  الطبيعي  الغاز 
التي تسمح  المدعم، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنوع الطاقة  واالبتكار 

والمستهلكين. للمنتجين  الوطنية  الموارد  قيمة  بزيادة  الحرة  لألسواق 
 

ما هو تقييمكم لعالقة شركة إكسون موبيل مع 
قطرغاز؟

 تشرفت شركة إكسون موبيل بالعمل مع شركة قطرغاز خالل تطوير 
الغاز  إنتاج ومعالجة وتسييل  الغاز الطبيعي، بما في ذلك  أعمال مجال 

الطبيعي. وقد اكتسبت عالقة شركة إكسون موبيل مع قطرغاز أهمية 
خاصة مع إقامة أول مشروع مشترك في دولة قطر. 

التسعينات شاركت شركة إكسون موبيل قطر في قطرغاز  ومنذ بداية 
إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمشاريع ذات الصلة  1 وساهمت في دعم 

10 ٪. ثم في عام 2004،  من ثالثة خطوط إنتاجية من خالل حصتها التي تمثل 
شاركت شركة إكسون موبيل في مشروع قطرغاز 2 بنسبة 30 ٪ من خط 

اإلنتاج 4،  ونسبة 18.3 في خط اإلنتاج 5. هذا باإلضافة إلى أن إكسون موبيل 
2 الذي  هي أحد المساهمين مع قطر للبترول وتوتال في مشروع قطرغاز 

المسال، يشمل أسطول مكون  الطبيعي  للغاز  يعد أول مشروع متكامل 
من 14 ناقلة من طراز كيو فلكس و كيو ماكس، فضاًل عن محطة ساوث 
الغاز الطبيعي المسال األكبر في أوروبا. هوك والتي تعد محطة استقبال 

المشتركة لقطرغاز وشركة  واليوم، ها نحن نواصل تحقيق األهداف 
المشروع في مجال  إكسون موبيل من خالل منتدبينا وموظفينا لدعم 

بأن نكون أحد  التجارية والفنية. نحن فخورون  الهندسة، والقدرات 
آداء عالية، وتوفر  التي تعمل وفقًا لمستويات  الشركة  المساهمين في 
لينمو ويزدهر. كما نسعى جاهدين، كل  العالم  التي يحتاجها  الطاقة 
الرائدة على  يوم، لدعم قطرغاز لتحقيق رؤيتها في أن تكون الشركة 

.2015 مستوى العالم في مجال الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 

ما هي مساهمة شركتكم الرئيسية في قطاع الطاقة 
القطري؟

للبترول، ومشاريعنا المشتركة -  إن شراكة إكسون موبيل مع قطر 
– جدير باالهتمام. فما أفضى عنه التعاون بين الشركتين  قطرغاز وراس غاز 

لصالح دولة قطر والشعب القطري يعد فريدًا من نوعه وتاريخي في 
نفسه. الوقت 

  ومن خالل شراكتنا مع قطر للبترول قمنا بتطبيق تقنيات في قطر 
المتكاملة   القيمة  التكاليف من خالل  إلى تخفيضات كبيرة في  أفضت 

رئيسيًا في نجاح قطر في مجال  المسال وكانت مساهمًا  الطبيعي  للغاز 
للبترول، أتمت فرقنا  الغاز الطبيعي المسال. ومن خالل شراكتنا مع قطر 

الغاز الطبيعي. وقد صممت  بئر بحري إلنتاج  من الخبراء أكبر عملية حفر 
بأكثر  الغاز في خليج المكسيك وبحر الشمال  آبار  لإلنتاج بمعدالت تفوق 

من خمس مرات. ونحن شركاء في 12 من خطوط إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال في قطر والتي يبلغ عددها 14 خطًا إنتاجيًا، بما في ذلك خطوط 

الغاز  اإلنتاج الضخمة األولى، والتي يمكنها معالجة أكثر من ضعف كمية 
العاملة  التسييل  مرافق  أكبر  وهذه  سابقًا.  معالجتها  الممكن  الطبيعي 

العالم. في 

شركة  عالقة  قطرغاز “اكتسبت  مع  موبيل  إكسون 
إقامة  مع  خاصة  أهمية 

أول مشروع مشترك في 

قطر.” دولة 
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 قطرغاز
 تكرم

 موظفيها
 ذوي سنوات

 الخدمة
الطويلة

قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير 
التقدير  بتوزيع شهادات  العام لشركة قطرغاز 

400 موظف تراوحت مدة  وجوائز تذكارية على 
خدمتهم بالشركة بين 25 و15 و10 و5 سنوات 

وذلك خالل حفل أقيم في فندق »فور سيزونز« 
بالدوحة في يوم 27 مايو الماضي.

وألقى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني كلمة 
أثنى فيها على هؤالء الموظفين قائاًل: »إن 

موظفونا  أمضاها  التي  الطويلة  الخدمة  فترة 
التزامهم تجاه  بالشركة تعد خير دليل على 

إنجازات  قطرغاز وعلى إسهامهم في تحقيق 
الشركة. وأود أن أهنئ أولئك الذين أمضوا 

بالشركة وأتقدم لهم بجزيل  خدمة طويلة 
البارز وإسهاماتهم في أن  الشكر على دورهم 

المسال  الغاز  أصبحت قطرغاز كبرى شركات 
العالم. في  الطبيعي 

وأضاف: »علينا أن نستمر في تحسين أدائنا وأن 
التميز في  نبذل قصارى جهدنا في تحقيق 

موظفينا  مهارات  وتطوير  التشغيلية  عملياتنا 
الرائدة في مجال  وذلك حتى نصبح الشركة 

العالم.  المسال في  الطبيعي  الغاز  صناعة 
أن نفي بمسؤوليتنا  الوقت نفسه علينا  وفي 

السالمة على رأس قائمة  االجتماعية، وستظل 
التوفيق  للجميع  أتمنى  الشركة...  أولويات 

والنجاح خالل عملكم في قطرغاز«.

وقد حث الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني 
الموظفين من ذوي سنوات الخدمة الطويلة بأن 
يوظفوا جميع خبراتهم ومعرفتهم في المزيد 
من التطوير والممارسات الجيدة في كل مجاالت 

أنشطة الشركة والذي بال شك سيسهم في 
استمرارية النجاح في المستقبل. كما شجعهم 

ألن يكونوا مثااًل ُيحتذى به وأن ينقلوا خبراتهم 
للموظفين الجدد والمتدربين من المواطنين 

حتى يمكن لهم االستفادة منها.

موظفيها  بتطوير  قطرغاز  شركة  وتلتزم 
الشركة  تولي  وتكريمهم على جهودهم، كما 
القطرية، وذلك  بتطوير كوادرها  اهتمامًا خاصًا 

وتركز  المتميزة  التقطير  وخطة  برنامج  بفضل 
أبناء  الشركة على تطوير مهارات وصقل خبرات 
الذين سيقومون بدور جوهري في جميع  البلد 

الشركة. عمليات  جوانب 

كما حضر الحفل أعضاء من فريق القيادة 
بالشركة. المديرين  وكبار  اإلدارية 

مدير عام قطر غاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني وأعضاء من فريق القيادة اإلدارية مع موظفين أكملوا خمس سنوات من الخدمة.
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موظفون ممن أكملوا عشر سنوات من الخدمة.

موظفون ممن أكملوا خمس عشرة سنة من الخدمة.

مدير عام قطر غاز يقدم جائزة للسيد غانم الكواري، مدير 
الشؤون اإلدارية إلكماله خمسة وعشرين عامًا من الخدمة.
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مجمع الخور 
السكني

 أهم 
األحداث 

والفعاليات
لألطفال،  وبالنسبة  الطعام.  تناول  في  الصحية 
كانت هناك عروض أفالم والرسم على الوجه 
والعديد من األلعاب حيث قضى جميع أفراد 

المتعة والفائدة.  بين  أوقاتًا جمعت  األسرة 

مسابقة  نهائي 
الخاسر األكبر

األكبر  الخاسر  مسابقة  نهائي  فعاليات  أقيمت 
في نادي الواحة وذلك بتاريخ  17 مايو 2012. وقد 

أسبوعًا   13 لمدة  والستين  الستة  الفرق  تنافست 
إلى  735.3 كجم واالنتقال  لخسارة إجمالي 

أكثر صحة. وكانت مسابقة هذا  أسلوب حياة 
صفوف  لتنظيم  نتيجة  بالعمل”  “مفعمة  العام 
خاصة  رياضية  صالة  وتوافر  األسبوعية،  التمارين 

عبر  الدعم  الطبية،  االستشارات  إلى  باإلضافة 
وورش  األسبوعية  اإلخبارية  والنشرات  اإلنترنت، 

 The Art بتنفيذها  والتي اضطلع  الصحة  عمل 
.of Abundant Living

شمل هذا الحدث المذهل عرضًا جمياًل بعنوان 

“رحلتنا”، حيث جرى استرجاع ما تحقق من 
الماضية.  الثالثة  إنجازات على مدى األشهر 

المقدمة  العدة  الجوائز  وباعتبارها واحدة من 
فرصة  للمشاركين  أتيحت  المسابقة،  لهذه 
الكتساب مظهر جديد بعد الفوز من قبل 
المصممين شهرة في  أكثر  “ ستايبوركس” 

الدوحة. وخالل هذا الحدث تم كشف النقاب 
عن “نيو لوك” المرشحين الجديد إلى أسرهم 
السيد  المدعوين  بين  وأصدقائهم. وكان من 

 االحتفال بيوم
العالمي الصحة 

بـ “يوم الصحة  الخور السكني  احتفل مجمع 
العالمي” من خالل مجموعة واسعة من 

بمجمع  الطبي  المركز  ينظمها  التي  األنشطة 
المجمع  نوادي  بالتعاون مع  السكني  الخور 

وذلك يوم السبت الموافق 7 أبريل 2012. بدأت 
عائلية  بمسيرة  اليوم  ذلك  صباح  الفعاليات 

في جميع أنحاء المجمع شارك فيها أكثر من 
250 من سكان المجمع. وأعقب ذلك ورش 

عمل لفحص الجسم جرى من خاللها تقييم 
الدم ومستويات السكر لمرض السكري.  ضغط 

كما كانت هناك مجموعة متنوعة من مراكز 
تواجد  شهدت  والتي  الصحية  المعلومات 

المسائل  بشأن  المشورة  لتقديم  مدربين  فنيين 
المجمع   العديد من سكان  الطبية. وشارك 

بالتنسيق مع  التي جرت  بالدم  التبرع  في حملة 
القائمون على  الطبية. كما قدم  مؤسسة حمد 

لجميع  مغذية  خفيفة  وجبة  بوفيه  المجمع 
العادات  المشاركين من أجل تشجيع ممارسة 

الراعية  المجمع، والجهات  نبيل مكارم مدير 
لهذا الحدث، شركة اير فرانس كيه ال ام، 

 Art of Abundant Living قطر درملوجكا و 
، فضاًل عن فريق األطباء بقيادة الدكتور نايجل 

شانكس، الذي ساهم إلى حد كبير في هذه 
المسابقة.

تهانينا للفريق الذي ال يهزم - والذي خسر 
34  كجم )20.76٪ من وزن الجسم( - الفوز 

بالجائزة الكبرى “ تذكرتي سفر ذهابًا وإيابًا إلى 
الجوية  الخطوط  بتقديمها  تفضلت  أوروبا”، 

الفرنسية كي ال ام. وقد حصل الفريق الفائز 
الثاني فريق” نجوم “على جائزة لقضاء  بالمركز 
انتركونتيننتال  فندق  في  األسبوع  نهاية  عطلة 

 1000 الدوحة، فضاًل عن قسائم تسوق بقيمة 
ريال من الصندوق األخضر وقسائم بقيمة 

بينما فاز  1200 من مجوهرات جويالوكاس. 
الثالث بحصوله على  بالمركز  الرابحون”   “ فريق 

بنادي الصحة  بطاقتي عضوية لمدة يوم واحد 
تسوق  وقسائم  رينيسانس،  بفندق  الحيوية 

1300 ريال. كما فازت شاكيال بيروين  بقيمة  
بجائزة أفضل أسلوب حياة فردية حيث كانت 

الجائزة عبارة عن طقم لؤلؤ ماساكي من 
ماسبق،  إلى  وباإلضافة  جويالوكاس.  مجموعة 

الجوائز للمشاركين  فقد تم تقديم عدد من 
في المسابقة الذين واجهوا الصعاب من أجل 

العديد  نمط أفضل للحياة، كما كانت هناك 
المسابقة مقدمة  “الفورية” طوال  الجوائز  من 

دافعية  تعزيز  استهدفت  ديرمالوجيكا  من 
وتذكر  المشاركين  لجميع  تهانينا  المشاركين. 

المزيد  الحياة الصحي يحمل بين طياته  أن نمط 
السعادة! من 

المستمر  التطوير 

العالمي للصحة«. »اليوم  الباكر  مسيرة مشي في  الصباح 

األكبر«. »الخاسر  الفائزون في مسابقة 

العالمي للصحة«. »اليوم  إشتراك األطفال في 
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السكني إلى التنسيق مع اإلدارة الطبية بشركة 
راس غاز لتزويد إدارة مجمع الخور السكني 
بنشرة مفصلة شهريًا عن لدغات البعوض 

للمرضى داخل المجمع. باإلضافة إلى ذلك، يتم 
وضع 6 أفخاخ في المجمع وحوله لرصد كمية 

البعوض. وقد أثبت هذا البرنامج نجاحه وذلك 
مع تسجيل انخفاض كبير في كمية البعوض.

نادي  السكني بوجود  الخور  يتميز مجمع 
إدخال  تم  عمالئنا  لرضا  الشاطىء.وسعيًا 

عدد من التحسينات على هذا المرفق. هذه 
واسعة  مساحة  زراعة  تشمل  التحسينات 

الزهور.  التشجير وزراعة  زيادة  للعب األطفال، 
زيادة  الهيكلية مع  المرافق  كما تم تطوير 

وصبغ  المظللة  الشرفة  منطقة  امتداد 
المرافق. وباإلضافة إلى ذلك، تم إضافة بعض 
الهواء الطلق  المرافق، مثل سينما جديدة في 

للسيارات.  ، منطقة للشواء ومظالت إضافية 
ولزيادة األمن، تم وضع سياج جديد حول نادي 

بيئة سليمة وآمنة  الشاطىء مما يجعل منه 
! يستمتع بها جميع أفراد األسرة 

في المجمع التزامًا 
االجتماعية  بالمسؤولية 

للشركة
األولوية األولى لقطرغاز ومجمع  تعد السالمة 

المسؤولية  من  وانطالقًا  السكني.  الخور 
لعدد  المجمع  خضع  للشركة  االجتماعية 

للتأكد  اآلونة األخيرة  التحسينات في  من 
من كونه بيئة آمنة لإلقامة والعمل. أواًل، تم 

تركيب عدد من األضواء بين أبواب المجمع 
العديد  إلى استخدام  الرئيسية ويرجع ذلك 

الدراجات في المجمع  من العاملين من راكبي 
الطريق بعد حلول  به لهذا  المحيطة  والمناطق 

الظالم. هذه األضواء لم تجعل الطريق أكثر 
الدراجات فحسب ولكنها جعلت  لقائدي  أمنًا 

بالنسبة  أمانًا والطرق أكثر سالمة  أكثر  المجمع 
التطورات في  للمقيمين به كذلك. وكان آخر 

هذا الصدد هو التعاقد مع شركة محلية إلزالة 
الرمال من هذا الطريق، حيث غالبًا ما يمتلئ 

الرملية نظرًا لموقعه  العواصف  بالرمال خالل 
الشمالي.

ومع اقتراب حلول فصل الصيف يصبح انتشار 
البعوض مشكلة كبيرة. لذا بدأ مجمع الخور 

برنامج البعوض داخل المنطقة المحلية. 
ويشمل البرنامج أخذ كمية محسوبة من ماء 

البحر من ساحل الذخيرة ونقلها إلى محطات 
معالجة مياه الصرف الصحي المحلية، حيث 
يعيش العديد من البعوض ويتكاثر. ثم يتم 

وضع ماء البحر داخل محطات معالجة مياه 
الصرف الصحي، وهذا بدوره يغير الرقم 

الهيدروجيني وبيئة نمو وتكاثر البعوض مما 
يجعلها مالحة على نحو متزايد فيتسبب 

في قتل البعوض ويمنع تكاثره. ولرصد نجاح 
البرنامج، عمد القائمون على مجمع الخور 

مجمع الخور السكني والسالمة

تعد السالمة أولوية قصوى في مجمع الخور السكني، وشهد عام 2012 
إعادة تقديم دروس السالمة الشهرية من قبل إدارة مجمع الخور السكني. 
وتستهدف الدروس تعليم الكبار واألطفال على حد سواء أهمية الممارسات 

اآلمنة داخل المنزل وخارجه. وتميزت دروس 2012 بأنها متعددة اللغات، كما 
أنها تتناول المجاالت التالية: اإلنعاش القلبي الرئوي، السالمة على الطريق، 

“السالمة في الحافالت المدرسية”، السالمة في المسبح، مسؤوليات 
الوالدين واإلسعافات األولية، وهذا غيض من فيض. وهذه الدروس متاحة 

لجميع أعضاء النادي، سواء الذين يعيشون في مجمع الخور السكني أو 
الدوحة. وقد القت هذه الدروس نجاحًا كبيرًا في الماضي، وشهدت حضور 

أكثر من 500 شخص! ويجري في اآلونة األخيرة إجراء مسابقات ملصقات 
السالمة سعيًا لمشاركة جميع أفراد األسرة في مبادرات السالمة وخلق 

الوعي بها. وسوف يتم اإلعالن عن األنشطة عبر الموقع الخاص بالمجمع  
www.akcommunity.org  أو من خالل النشرة األسبوعية.

الخور السكني. نادي الشاطئ في مجمع 

السكني. الخور  بمجمع  للمقيمين  السالمة  بموضوع  خاص  عرض 
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إبراز فرص التوظيف والتطور 
المهني في قطر غاز خالل 

معرض قطر المهني

شاركت شركة قطرغاز في معرض قطر 
الذي أقيم خالل  المهني السنوي الخامس 

1 إلى 5 أبريل 2012، بمركز قطر الوطني  الفترة من 
التوالي كان  الثاني على  للمؤتمرات. وللعام 
العالم”  غّير  “ابدأ مستقبلك،  شعار قطرغاز 

للخريجين  بين طياته رسالة ودعوة  يحمل 
القطريين  المواطنين  من  عمل  عن  والباحثين 

قطرغاز. إلى  لالنضمام 

المواطنين  بالمعرض  جناحنا  استقطب  وقد 
إلى  التقدم  الراغبين في  الشباب  القطريين من 
قطرغاز.  شركة  تقدمها  التي  المختلفة  البرامج 
المحتملين  للمرشحين  الذاتية  السير  تلقينا  كما 
الذين تم تحديدهم وإجراء مقابالت شخصية 

معهم في المكان. وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ 
أن هناك زيادة في عدد المتقدمين للمنح 
أبدى  حيث  التخصصات  لمختلف  الدراسية 

التدريب  الشباب اهتمامًا بفرص  العديد من 
تطوير  مواصلة  على  لمساعدتهم  المتوافرة 

المهني.  مستقبلهم 

وقال السيد/ غانم الكواري، مدير الشؤون 
اإلدارية بشركة قطرغاز، معلقًا على مشاركة 

لقطرغاز،  “بالنسبة  المعرض:  في  قطرغاز  شركة 
يعتبر هذا الحدث السنوي وسيلة إلبراز فرص 

المنِتج  يقدمها  التي  المهني  والتطوير  العمل 
العالم.  المسال في  الطبيعي  للغاز  األكبر 

المهني على  المعرض  ويؤكد تواجدنا في 

باإلضافة  التقطير،  بسياسة  المستمر  التزامنا 
الشباب  لنا لمقابلة وتوظيف  المجال  إتاحة  إلى 
القطري الواعد وذلك انطالقًا من حرصنا على 

القطريين في كافة  الموظفين  زيادة عدد 
تحقيق  في  يساهم  مما  شركتنا،  عمليات 

الرائدة في مجال الغاز  رؤيتنا بأن نصبح الشركة 
.”2015 العالم بحلول  المسال في  الطبيعي 

الكواري: “لطالما كانت  وأضاف السيد/ غانم 
قطرغاز رائدة في العديد من االبتكارات 

والتي كان لها عظيم األثر في صناعة الغاز 
نحن  العالم،  مستوى  على  المسال  الطبيعي 

االرتقاء بمستوى  مستمرون في سعينا نحو 
عملياتنا  وكفاءة  وابتكاراتنا  البشرية  مواردنا 

على  وسنحافظ  االجتماعية.  ومسؤوليتنا 
تنطبق عليهم  الذين  األفراد  بالبحث عن  نهجنا 

والتغيير.  اإلبداع  والقادرين على  المعايير  هذه 
وسنوفر لهم فرص العمل عن كثب والتعلم 

من خبرات متنوعة وعالمية لدى شركائنا. 
في  المواطنين  من  الخريجون  وسيعمل 

تقنيات  استخدام  تتضمن  جديدة  مشاريع 
التكنولوجية  التطورات  آخر  على  تشتمل  حديثة 

ونتائج األبحاث في هذه المجاالت. وهذه 
الفرص من شأنها أن تمكن الخريجين من 

المشاريع بقطر وخارجها  العمل في أحدث 
وموردينا”. شركائنا  لدى 

الموارد  المناعي مدير  العزيز  وقال السيد/ عبد 
بداية حديثه عن عملية  البشرية بقطرغاز في 

فترة  أثناء  القطريين  المواطنين  توظيف 
بالنسبة  المعرض: “هذه محطة هامة  انعقاد 

أبناء  بالباحثين عن عمل من  لنا. ونحن نرّحب 
العزيز في جناح قطرغاز حيث سيكون  وطننا 

الخبراء من مختلف  في استقبالهم فريق من 
الدوائر واألقسام في الشركة سيقوم بأخذ 
المهتمين،  المرشحين  من  الالزمة  التفاصيل 

الذاتية  َير  السِّ جميع  تسجيل  سيتم  كما 
ومتابعتها”. ومراجعتها 

وقد تواجد في جناح قطرغاز في المعرض 
المختلفة  قطرغاز  إدارات  عن  ممثلين  المهني 

والتعليم  البشرية  الموارد  رأسها  وعلى 
المتطوعون جهدًا في  والتطوير. ولم يدخر 

المواطنين  الباحثين عن عمل من  التواصل مع 
بإيجاد  بالنجاح  الطيبة  جهودهم  تكللت  حيث 

العالية  الخريجين ذوي الكفاءات  عدد من 
للنظر في توظيفهم في شركة قطرغاز.

وتعد المشاركة في هذا المعرض خطوة في 
التقطير  سياسة  تحقيق  نحو  الصحيح  االتجاه 

بالشركة، كما أسهمت في اكتساب فهم 
وتوقعاتهم.  الطالب  الهتمامات  أفضل 

المهني. المعرض  البشرية والتعليم والتطوير لشركة قطر غاز في  الموارد  إدارتي  ممثلي 
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حملة القلب السليم
النطاق للقلب  نظمت اإلدارة الطبية بشركة قطرغاز عدة حمالت واسعة 
الماضية. وقد كان  السنوات  المختلفة طوال  العمل  السليم في مواقع 

المبكر عن  النشاط الجماهيري هو الكشف  الرئيسي من هذا  الهدف 
الدهون  السمنة، نسبة  القلب وتحديدًا  بأمراض  المرتبطة  الخطر  عوامل 

في الدم، الجلوكوز، ضغط الدم  باإلضافة إلى التشخيص المبكر ألية 
قطرغاز. موظفي  بين  خفية  اضطرابات 

المتطوعين عن طريق  للمرشحين  بتقييم دقيق  الطبي  الطاقم  وقد قام 
قياس مؤشر كتلة الجسم والدهون في الدم بشكل عشوائي، قياس 

سكر الدم وضغط الدم في الشرايين، باإلضافة إلى أخذ التاريخ المرضي 
للقلب. كهربائي  وتْخِطيُط  العام  الطبي  والفحص  الكامل، 

التقييم األولي إلكترونيًا  التي تم جمعها من هذا  البيانات  وقد تم حفظ 
للبدء في خطة صحية تهدف إلى  في سجالت الموظفين واستخدامها 

التي تم اكتشافها. تأثير عوامل الخطر  الحد من 

حيث تزداد معدالت انتشار أمراض القلب، وذلك بسبب تزايد معدالت 
الحياة غير الصحية إضافة إلى السمنة والتدخين، األمر الذي يجعل  أنماط 

من فحص عوامل الخطر قبل حدوث المرض معيارًا أساسيًا في الرعاية 
المبكر وإدارة عوامل الخطر  التشخيص  الصحية الحديثة. وقد ثبت أن 

يلعبان دورًا هامًا في الحد من وقوع االضطرابات المختلفة في القلب، 
وخاصة لدى السكان التي تصل أعمارهم إلى 50 عامًا أو أكثر.

وقد تبين وجود عالقات متبادلة بشكل واضح تربط بين السمنة وعدم 
السكر  ارتفاع مستوى  بين  ارتباط  البدنية، وبالمثل هناك  الرياضة  ممارسة 

في الدم، والدهون والسمنة. وعلى الرغم من أن هذه الحقائق معروفة 
من قبل، إال أن إثباتها بشكل واقعي بين أفراد المجمع تدفعهم إلى اتخاذ 

حيالها. فورية  إجراءات 

السليم نجاحًا كبيرًا وفعالية مطلقة في  القلب  وقد حققت حملة 
إلى ذلك فقد  بالقلب، وباإلضافة  المتعلقة  الكشف عن عوامل الخطر 

النظر في عوامل الخطر،  كانت نقطة انطالق لكثير من الموظفين لبدء 
التي من شأنها أن تجعل القلب في صحة  والعمل وفقًا للخطط الصحية 

للمخاطر. عرضة  وأقل 

الرائعة  عدنا مجددًا مع العديد من الجوائز 
حيث أن هنالك نشاطان تفاعليان جديدان في 
بإكمالها. الموظفون  ليقوم  المسابقة  بطاقة 

المتقاطعة  الكلمات  مسابقة  في  األول  فالفائز 
سيحصل على »Galaxi TAB« وأول فائزان في 

سيحصالن  الخيارات  المتعددة  األسئلة  اختبار 
.»iPod Touch« على

البطاقة  استخدام  المشاركين  على  يجب 
المتقاطعة  الكلمات  مسابقة  وإكمال  المرفقة 

)أو  الخيارات معًا  ومسابقة األسئلة متعددة 
واحدة منهما فقط( ثم يجب على كل منهم 

الوظيفي  الرقم  القسم،  إضافة االسم، 
إيجاد  المحدد له. يمكن  المكان  والتوقيع في 

طريق  عن  المتقاطعة  الكلمات  أجوبة  جميع 
مشاهدة خمس فيديوهات وما أسفلها من 

نصوص من موقع اإلنترانت الخاص باإلدارة 
إليه بسهولة عن  الدخول  الطبية، والذي يمكن 

السريعة على صفحة  الروابط  طريق قسم 

تظن أنك تعرف جسدك جيدًا؟

مسابقة الرائد

أثبت ذلك!

بالنسبة  أما  بالشركة.  الخاصة  الرئيسية  اإلنترانت 
إيجاد  الخيارات، فيمكن  المتعددة  األسئلة  إلى 

اإلنترانت  أجوبتها بسهولة من خالل موقع 
الخاص باإلدارة الطبية أيضًا. ثم يجب على 

االنتهاء  البطاقة األصلية بعد  إرسال  الموظف 
من ملئها في ظرف محكم اإلغالق عن طريق 

  : البريد الداخلي موجهة إلى  استخدام 
 Rama Abdulsalam Rashad, Qatargas

.Medical Center, Ras Laffan

نحن ال نشدد على مشاركة الموظفين 
ونشجعهم على مشاهدة هذه الفيديوهات 

والتعلم عن الحياة الصحية فقط ، بل نشدد 
عليهم عمل ذلك من أجل االستمتاع أيضًا. 

تذكر، كل موظف بحاجة إلعطاء أجوبة صحيحة 
100٪ من أجل الحصول على فرصة للفوز.

المعينين  لجميع  مفتوحة  ستكون  المشاركة 
تم  الذين  العقود  وموظفي  المنتدبين،  مباشرة، 

للتشغيل  قطرغاز  شركة  قبل  من  توظيفهم 
القبول بمشاركة  يتم  المحدودة. وسوف 

واحدة فقط لكل شخص وفي حال مشاركة 
شخص ما ألكثر من مرة سوف يكون غير 

مؤهل للدخول في السحب. حيث أن المشاركة 
يجب أن تتم من قبل الموظف نفسه ومكتوبة 

بخط يده ولن يتم األخذ بعين االعتبار أية 
جماعية. مشاركة 

وأخيرًا، المسابقة ستكون مفتوحة حتى 20 

سبتمبر 2012 وسوف يتم السحب بعد ذلك 
مباشرة. حظًا سعيدًا مع البقاء في صحة جيدة!

بالشكر لمن شاركو في مسابقة  الرائد يتقدم  فريق عمل 
الجدد. الفائزين  إلى تهنئة  السابق ويتطلع  العدد 

تاب، جالكسي  هاتف  ربح  جوروسوامي،  فينكتيشواران 

اقبال عابد، جاويد 
ربح آي-بود نانو.

بالن، كومار  يشونت 
ربح آي-بود نانو.

الفائزون بمسابقة الرائد
لالمتثال لجدار الحماية
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البيان الجديد لتوجهات قطر غاز

بما يحمله  بيان توجهات قطرغاز  يعكس 
من رؤية ورسالة وتعهدات الشركة أمالنا 

المستقبلية. ومنذ انطالقه ألول مرة في عام 
1999، تم إعادة النظر في بيان توجهات الشركة 

وتعديله في أكثر من مناسبة، بحيث يعكس 
بالفعل وثيقة »حية«. إنه  المتغيرة -  الظروف 

بيان توجهات الشركة  بمثابة خارطة  ويعد 
وأعضاء  الموظفون  يتبعها  معتمدة  طريق 

بالشركة كما يعتبر وسيلة أساسية  اإلدارة 
الشركة حيث  التوافق وااللتزام في  لتحقيق 

أنها توحد كوادرنا العاملة نحو هدف مشترك 
كشركة. نمثله  وما 

وفي وقت سابق من هذا العام، قام فريق 
القيادة اإلدارية بشركة قطرغاز  بمراجعة 

رؤيتنا  الشركة لضمان تماشي  بيان توجهات 
ورسالتنا وقيمنا مع رؤية الشركة في أن تصبح 

مستوى  على  الطبيعي  للغاز  منتجة  شركة  أكبر 
مستقبل  تحقيق  في  والمساهمة  العالم 

. مستدام لقطرغاز ودولة قطر 

بيان توجهات  ونتيجة لذلك، تم تحديث 
المسؤولية  أهمية  على  التأكيد  إلعادة  الشركة 
العاملة  كوادرنا  واحترام  وقيمتها  االجتماعية 

المفتوح.  والتواصل  االمتثال  وتحقيق 

البيان بصورة أوضح،  لقراءة 
.QR امسح رمز الـ
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خدمة المدير الذاتية في قطرغاز

ما هي خدمة المدير الذاتية؟ 

خدمة المدير الذاتية )MSS( هي أداة على 
يقع  الذين  للموظفين  مصممة  اإلنترنت  شبكة 

أنها  إدارية. كما  على عاتقهم تنفيذ مهام 
القدرة على رصد فريقه وتوجيهه  المدير  تمنح 

للشركة. اإلستراتيجية  األهداف  تحقيق  نحو 

ما هي مزايا خدمة المدير الذاتية؟ 

• تكنولوجيا مبتكرة تدعم ركائز رؤية شركة 
قطرغاز )القوى العاملة المتنوعة ذات الكفاءة 

العالية، الكفاءة واالعتمادية في التشغيل(
التعامل  للمديرين  تتيح  حديثة  وسيلة   •

البشرية. الموارد  بيانات  مع  بفعالية 
تحسين  من  قطرغاز  شركة  مديري  تمكين   •

الرئيسية وتطوير  إدارة مؤشرات األداء 
العاملة.   كوادرهم 

المعلومات  طلبات  عدد  من  الحد  في  تساعد   •
الموارد  موظفي  من  والمعامالت  الروتينية 

التي  المعلومات  أنها تضع  البشرية، كما 
يحتاجها المديرون بين أيديهم بسهولة ويسر.

االتساق  وتحقيق  الخدمات  نوعية  تحسين   •
واإلدارة للموظفين 

المهام  من  البشرية  الموارد  إعفاء   •
الوقت الكافي للموارد  اإلدارية، وإتاحة 

القضايا  على  أكبر  بشكل  للتركيز  البشرية 
اإلستراتيجية

ما هي الخدمات المتوافرة للمديرين 
في برنامج خدمة المدير الذاتية؟

الميزانية:
بالتزاماتهم  الوفاء  في  المديرين  يساعد 

للميزانية  التخطيط  ذلك  في  بما  وميزانياتهم 
التكاليف،  وتحليل  الميزانية،  ورصد  السنوية، 

ومتابعة  الحاسمة،  الفروق  من  والتحقق 
إلخ.  ... الميزانية  النفقات وتعقب استهالك 

الموظفون:
الحضور،  بيانات  عرض  للمديرين  يتيح    •

الفعلية، وكذلك  ومخطط اإلجازات، واإلجازة 
بيانات تقييم  الموظف والذي يشمل  ملف 

التدريب. الراتب وتاريخ  األداء، وبيانات 
إلى  استنادًا  الوظيفي  التعاقب  خطة  وضع   •

المعلومات  وملف  الموظفين،  تطوير  بيانات 
يزخر بمعلومات عن  اإللكتروني والذي 

من  والمكتسبة  السابقة  وخبرته  الموظف 
مختلفة. مناصب  شغل  خالل 

التقارير بما في ذلك لوحة  • يوفر مجموعة من 
قيادة الموارد البشرية ، مركز التكلفة، مؤشرات 

األداء الرئيسية  والتدريب اإللزامي... إلخ.
كما  العقد،  انتهاء  مثل  الهامة  التواريخ  بيان   •

التعامل مع نماذج عمل  للمديرين  تتيح  أنها 
الموظفين في مكان واحد.  

من  بيانات  تقاريرعن  تقديم  في  المرونة   •
مختلفة. مصادر 

من هم مستخدمي خدمة
الذاتية؟  المدير 

في مارس عام 2012، تمكن جميع مديري شركة 
الذاتية،  المدير  قطرغاز من استخدام خدمة 

التنفيذي،  الرئيس  اآلن لمنصب  وهي متاحة 
اإلدارات والقطاعات  العمليات، ومديري  مدير 

ورؤساء األقسام وبعض رؤساء الفرق حيث 
تفاصيل  معرفة  على  قادرين  الجميع  سيكون 

المباشرين. وغير  المباشرين  موظفيهم  عن 

المناعي،  أبوبكر سيد، سمير المقدم صالح شريف، عبدالعزيز  اليمين: يوسف فرح، طارق الشعراوي، أحمد حسين، محمد هادي، مصطفى كونهيل،  اليسار إلى  الذاتية، من  فريق مشروع خدمة المدير 
الشيخ علي. المري، عبداهلل مساعد، راشد جاويد، عبدالسالم  النعيمي، محمد  خالد 
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برنامج سالمة العمليات
ما هو برنامج

العمليات؟ سالمة 
الرامية إلى تحقيق رؤية  هو أحد مبادراتنا 
الطبيعي  الغاز  2015 لنصبح شركة  قطرغاز 

العالم. وسيتم  الرائدة على مستوى  المسال 
جميع  في  العمليات  سالمة  برنامج  تطبيق 

قطرغاز. في  العاملة  التشغيل  منشآت 

لسالمة  قطرغاز  لبرنامج  الرئيسي  الهدف 
»نحن ندرك مدى إمكاناتنا  العمليات هو: 

لهذه  وفقًا  دومًا  بعملنا  ونقوم  التشغيلية 
اإلمكانات«.

القواعد مما  يجب أن يمتثل الجميع لهذه 
العمليات في جميع أصول  يضمن سالمة 

قطرغاز.

العمليات في  برنامج سالمة  العمل في  يتناول 
االستباقية  والمراقبة  والتواصل  التهيئة  قطرغاز 

وإدارة المواقف غير العادية. وال ُيعنى 
العمل ولكن  المشغلين دون غيرهم بسير 

العمليات، وذلك كجزء  جميع موظفي دعم 
اليومية.  عملهم  مهام  من 

العمليات في قطرغاز  برنامج سالمة  ويتخذ 
شكاًل هرميًا مكونًا من 4 طبقات كما يتضح 

المراقبة والتحكم. في هرم حاالت 

1 األساس الذي تقوم عليها  تدعم الطبقة 
والموثوق  بيئيًا  والمسؤولة  اآلمنة  العمليات 
تتناول  المناوبة.  – دورة عملية  بها والمربحة 

التواصل والذي يعد من  دورة عملية المناوبة 
األمور الرئيسية التي يجب أن ال تتم على نحو 

العمليات  سالمة  برنامج  ويعمل  عشوائي. 
خالل  للتواصل  الرئيسية  المجاالت  هيكلة  على 

اليومية. العمليات 

هرم حاالت المراقبة والتحكم

دورة نوبة العمل

التعامل مع  الهرم  السفلى من  الطبقة  تتناول 
دورة نوبة العمل والتواصل.

مسؤول  إبالغ  سيتم  العمل  نوبة  تسليم  أثناء   •
التي  الهامة  باألحداث  التالية  العمل  نوبة 
الحالية،  التشغيل  وظروف  خاللها،  جرت 

العملية  وسالمة  المحتملة،  والتهديدات 
الصيانة. وأنشطة 

الوعي  سيزداد  العمل  نوبة  تسليم  وبعد   •
العمل.  نوبة  بتهيئة  للقيام  نتيجة  بالموقف 

ومن خالل مراجعة اإلنذارات النشطة، 
العملية  والتجاوزات وغيرها من أمور سالمة 

الشخصية  السالمة  تهديدات  الصلة،  ذات 
يمكنك  اإلنتاج.  وخطة  البيئة  والعملية، 

قبل  القائمة  من  التحقق  بإجراء  مقارنتها 
الرحلة من قبل قائد الطائرة.

العمل يعقد  نوبة  بداية  بدء تهيئة  بعد   •
وذلك  العمل،  نوبة  فريق  اجتماع  مباشرة 

العمل  نوبة  أن جميع أعضاء  للتأكد من 
في  والمحتملة  الحالية  باألمور  علم  على 

لنوبة  المهام  تفويض  وسيتم  المستقبل. 
نوبة  على  المشرف  قبل  من  المقبلة  العمل 

لنوبة  العمل  خطة  في  ودمجها  العمل 
الثالث:  الخطوات  هذه  وبعد  التالية.  العمل 

يمكن  العمل  نوبة  فريق  اجتماع  وعقد  العمل 
هذا  في  األنشطة  لممارسة  التراخيص  إصدار 

المجال.

 
عن  تقرير  إصدار  يتم  العمل  نوبة  • وخالل 
العمل  نوبة  تقرير  المعاينات في صيغة 

التقرير يعد بمثابة سجل دائم  القياسي. هذا 
لألحداث التي وقعت خالل نوبة العمل، 

لتوجيه دورة نوبة العمل، إلى جانب توفير 
المقبلة بعد مغادرة  العمل  لنوبة  مرجع 

الحالية. العمل  نوبة  فريق 

برنامج قطرغاز 2
العمليات لسالمة 

 2012 برنامج سالمة العمليات في عام  سيشهد 
العمل-  نوبة  عملية  لدورة  الكامل  التطبيق 

1 من الشكل الهرمي. الطبقة 

1 في عام  التنفيذ الكامل للطبقة  وإلى جانب 
2012 سيكون هناك تقدم محرز في تطبيق 

طبقات الهرم 2 و 3 و 4.

سالمة  لبرنامج  الشامل  التطبيق  بدء  يستغرق 
العمليات سنوات عدة، ويأمل فريق كفاءة 
30٪ من  التشغيل هذا العام في استكمال 

ككل. المشروع 

الهرم  من  الثانية  الطبقة  تتناول 
التعامل مع حدود اإلمكانات 

الثالثة  الطبقة  وتمثل  التشغيلية. 
المراقبة  الهرم حيث تركز على  مركز 

العليا  الطبقة  وتمثل  االستباقية. 
من الهرم إدارة الحاالت غير العادية. 
إلى منع  السفلى  الطبقات  وتهدف 
العادية. وتعد  المواقف غير  حدوث 

عملية إدارة الحاالت غير العادية من 
بالفرد  الرئيسة لمنع إلحاق ضرر  األمور 

أو المجتمع أو البيئة أو أصول شركة 
سمعتها. أو  قطرغاز 
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قطرغاز في 
مؤتمر شعلة 

الغاز 2012

جمعية “مشغلي ناقالت الغاز والمحطات 
الدولية” تعقد اجتماعها رقم 57 في الدوحة

عقد في الدوحة أعمال االجتماع السابع 
الغاز  ناقالت  “مشغلي  لجمعية  والخمسين 

الذي استمر لمدة يومين  الدولية”،  والمحطات 
تحت رعاية شركة قطرغاز وشركة راس غاز.

وشارك في االجتماع قرابة 183 وفدًا من أعضاء 
21 دولة في  الجمعية يمثلون 102 شركة من 

العالم. أنحاء  جميع 

ألقت شركة قطرغاز، أكبر شركة منتجة 
الضوء  العالم،  المسال في  الطبيعي  للغاز 

إنجازاتها كما حددت معالم توجهاتها  على 
السيد  ألقاها  كلمة  خالل  وذلك  المستقبلية 

التجارية والشحن  أبو جبارة مدير الشؤون  عالء 
الثامن عشر  الغاز  بقطرغاز في مؤتمر شعلة 

لعام 2012 )16-20 أبريل( والذي عقد في العاصمة 
»أمستردام«. الهولندية 

التي  وقال السيد عالء أبوجبارة خالل كلمته 
المؤتمر والتي كانت بعنوان  ألقاها خالل 

المستقبلي«  والتوجه  قطرغاز  شركة  »إنجازات 
أنه » في عالم تزداد فيه المنافسة على 

إمدادات الطاقة على المدى الطويل، يعد 
المنتج في  المسال  الطبيعي  الغاز  إلى  الوصول 

العديدين عنصرًا إستراتيجيًا هامًا  قطر من قبل 
الطبيعي  الغاز  لتوريد  محفظة  تكوين  في 

بالتنوع وتتفوق على غيرها في  تتميز  المسال 
تأمين اإلمدادات«. مجال 

التشغيل  الضوء على كفاءة  كما سلط 
»إن قدرتنا  والتجاري قائاًل:  التكنولوجي  والتقدم 

عملياتنا  في  االعتمادية  على  المحافظة  على 
قطرغاز  لشركة  الرئيسية  اإلنجازات  إحدى  يعتبر 

وبالنسبة لشركة راس غاز وقطرغاز وناقالت، 
النقل اآلمن  الثقة العامة في عمليات  فإن 

المسال  الطبيعي  الغاز  مع  السليم  والتعامل 
أمرًا حيويًا. وتمتلك قطر أكبر أسطول  تعتبر 
يمتاز  والذي  المسال  الطبيعي  الغاز  لناقالت 

بتوريد شحنات  المرونة ويقوم  بدرجة عالية من 
لــ 23 دولة في جميع  الغاز الطبيعي المسال 

 71 أنحاء العالم. ويتكون هذا األسطول من 

بموجب  مؤجرة  المسال  الطبيعي  للغاز  ناقلة 
عقود مشارطة طويلة األمد، وتمثل حاليًا 

20٪ من إجمالي أسطول ناقالت الغاز  حوالي 
العالم. في  المسال  الطبيعي 

وتكمن أهمية انعقاد هذا االجتماع في الدوحة 
الجمعية  كونه يمثل فرصة فريدة ألعضاء 
التطورات واالبتكارات  لالطالع مباشرة على 

المسال  الطبيعي  الغاز  التي طرأت على صناعة 
في دولة قطر والتي شكلت عاماًل رئيسًا في 

الدور  في  كبير  بشكل  ومساهمتها  نجاحها 
الكبير الذي قام به الغاز الطبيعي المسال في 

العالم. إعادة تشكيل خارطة الطاقة في 

بنية تحتية  بالذكر أن دولة قطر لديها  الجدير 
المسال،  الطبيعي  الغاز  صناعة  لتطور  مواتية 

حيث بإمكان ميناء راس لفان استقبال ناقالت 
المسال على ستة مراسي في  الغاز الطبيعي 
وقت واحد، مع وجود أربعة مراسي بإمكانها 
التي  أربعة ناقالت طراز كيو-ماكس  استقبال 

266,000 متر مكعب.وبفضل قدرته  تبلغ سعتها 
والكبريت  المكثفات  ناقالت  استيعاب  على 

ووجود مركز إلصالح السفن، فقد أضحى نمو 
ميناء راس لفان مثاالً رائعًا يحتذى به.

تنفيذ  المشرف في  تاريخنا  وبالتالي فإن 
المشاريع هو عامل رئيسي من أجل استمرار 

المستقبل«. في  نجاحنا 

وتتمثل رؤية قطرغاز 2015 في أن تكون أكبر 
مستوى  على  الطبيعي  للغاز  منتجة  شركة 

تحسين  في  سعيها  تواصل  بينما  العالم 
العمالء عالوة على  العالمية من  حافظتها 

تتميز  كشركة  سمعتها  على  المحافظة 
االجتماعية  بالمسؤولية  وااللتزام  البيئي  بالوعي 

المجتمع.  نحو 

وتؤمن شركة قطر غاز أن موقعها الجغرافي 
الطبيعي  الغاز  لتوريد  يؤهلها  واإلستراتيجي 
المسال في العالم. وعالوة على ذلك، تشير 

شركة قطر غاز إلى استمرار نمو الطلب على 
المنطقة  المسال في آسيا وأن  الطبيعي  الغاز 

المسال من  الطبيعي  الغاز  تجتذب شحنات 
العالم. وبالتالي فإن هذا األمر  مختلف أنحاء 

يخلق أيضًا نوعًا من المنافسة في مجال توريد 
الغاز  المسال ويجعل من طلب  الطبيعي  الغاز 

بالنسبة  وذلك  صعوبة  أكثر  المسال  الطبيعي 
األخرى. للمناطق 

الدولية، السيد  الغاز والمحطات  العامة، جمعية مشغلي ناقالت  اليمين: كريس كلوكاس، رئيس لجنة األغراض  إلى  اليسار  من 
عالء أبو جبارة ، مدير إدارة التجارة والشحن، قطر غاز، السيد بيل واين، المدير العام لجمعية مشغلي ناقالت الغاز والمحطات 
، نائب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول ورئيس مجلس إدارة ناقالت والمدير العام لشركة  الدولية، السيد حمد راشد المهندي 
 – راس غاز، الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، مدير عام شركة قطر غاز السيد خالد سلطان الكواري، تنفيذي التسويق والشحن 

الدولية. الغاز والمحطات  الخبراء، جمعية مشغلي ناقالت  آندرو كليفتون، رئيس لجنة  شركة راس غاز والسيد 

السيد عالء أبو جبارة.
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مدرسة قطر التقنية الثانوية المستقلة
االجتماعية  المسؤولية  ببرامج  التزامها  إطار  في 

أعلنت قطرغاز عن دعمها لمدرسة  للشركة، 
خالل  من  المستقلة  الثانوية  التقنية  قطر 

تمويلها إلنشاء ستة فصول دراسية جديدة 
بالمدرسة.

وقد حضر مسؤولون من قطرغاز مراسم 
إرساء حجر األساس للفصول الجديدة حيث 

كان من بينهم السيد/ غانم محمد الكواري، 
مدير الشؤون اإلدارية بشركة قطرغاز، والسيد/ 

منصور راشد النعيمي، مدير إدارة العالقات 
رئيس  الشيبي  بالشركة والسيد/ عدنان  العامة 

إلى  باإلضافة  المواطنين  التقطير وتطوير  قسم 
السيد/ عبداهلل يوسف شمس، مدير مدرسة 

حسن  والسيد  المستقلة  الثانوية  التقنية  قطر 
علي المطوع، نائب المدير للشؤون االدارية .

السيد/ غانم  انتهاء االحتفالية، قال  وعقب 
بالشركة:  الكواري، مدير الشؤون اإلدارية  محمد 

“إن دعمنا لبناء فصول دراسية جديدة في 
خير  هو  المستقلة  الثانوية  التقنية  قطر  مدرسة 
الوثيق بين قطرغاز ومدرسة  التعاون  دليل على 

فنحن  المستقلة.  الثانوية  التقنية  قطر 
نؤمن بأن شراكة قطرغاز مع مدرسة قطر 

أن يعود  المستقلة من شأنه  الثانوية  التقنية 
بالنفع على الطرفين، حيث أن معظم شباب 

التقني  لإلعداد  ببرامجنا  الملتحقين  المواطنين 
قد تلقوا تدريبًا في تلك المدرسة. وال شك أن 

بالمدرسة ينبع من  بناء فصول دراسية جديدة 
مع  تعاوننا  إن  للشركة.  االجتماعية  المسؤولية 

يصب  المستقلة  الثانوية  التقنية  قطر  مدرسة 
التقطير، ويساهم  في نهاية األمر في مصلحة 

التي تعد أحد أهم ركائز  التنمية البشرية  في 
.”2030 الوطنية  الرؤية 

النعيمي،  من جانبه قال السيد/ منصور راشد 
العامة بقطرغاز: العالقات  إدارة  مدير 

“ال شك أن دعم قطاع التعليم يعد أحد 
للشركة.  االجتماعية  المسؤولية  ركائز  أهم 
إذ أن مواصلة االستثمار في تعليم وتدريب 

المواطنين الشباب من شأنه أن يمكن شركة 
المساهمة بشكل فعال في  قطرغاز من 

الوطنية  التنمية  إستراتيجية  أهداف  تحقيق 
2011 - 2016 وذلك من خالل التركيز على أهمية 

بغرض  المهني  التدريب  وبرامج  التقني  التعليم 
إعداد جيل من الشباب القطري مزود بالمهارات 

الصناعة”. قطاع  في  المطلوبة 

وأضاف السيد/ عبد اهلل شمس، مدير مدرسة 
نقدر  “إننا  قائاًل:  المستقلة  الثانوية  التقنية  قطر 

بين مدرسة قطر  المستمر  التعاون  بشكل كبير 
قطرغاز،  وشركة  المستقلة  الثانوية  التقنية 

كما نقدر دعم قطرغاز لبناء فصول جديدة 
بمدرستنا. والشك أن هذا األمر سيساعدنا في 

الصناعة  لمجال  المتزايدة  االحتياجات  تلبية 
النفط والغاز. وتلتزم  القطرية، وخاصة قطاع 

المستقلة  الثانوية  التقنية  قطر  مدرسة 
العملية  الطالب  قدرات  في  المستمر  بالتحسين 

إلى  الدراسية إضافة  والنظرية في الفصول 
العمل والمعامل بغرض اكتساب  ورش 

لسوق  المطلوبة  المهارات  وصقل  المعرفة 
اإلضافي”. والتعليم  العمل 

المستمر مع مدرسة قطر  تعاونها  وبفضل 
قطرغاز  واصلت  المستقلة،  الثانوية  التقنية 

الدعم والمساهمة في تطوير قطاع  تقديم 
الشركة  برامج  التعليم بقطر. وكجزء من 

الثانوية، يحظى طالب  المدارس  لتدريب طالب 
بفرص  المستقلة  الثانوية  التقنية  قطر  مدرسة 

التدريب لمدة شهر في مواقع  الحصول على 
الشركة براس لفان. وقد تم وضع برنامج 

أتيحت  الذين  المدرسة  تطوير خاص لطالب 
الغاز الطبيعي  لهم فرصة االطالع على مصانع 

المتنوعة، وهو ما ساعد  المسال وأقسامها 
الغاز في دولة  على تعميق فهمهم لصناعة 

قطر ودورهم الحيوي في تطوير الدولة 
الوطنية. رؤيتها  وتحقيق 

2011 دعت شركة قطرغاز المعلمين  وفي عام 
بها  العمل  ومواقع  مصانعها  لزيارة  بالمدرسة 

لتحسين  التدريبية  المنح  برامج  على  واالطالع 
وكيف  والغاز،  النفط  صناعة  الحتياجات  فهمهم 
الشراكة مع هذه  التعليم تحقيق  يمكن لقطاع 

الطالب. ومنذ عام  لتحقيق توقعات  الصناعة 
2010، شغل السيد/ عدنان الشيبي رئيس قسم 

قطرغاز تدعم إنشاء مرافق جديدة في

منصب  بالشركة  المواطنين  وتطوير  التقطير 
المدرسة. أمناء  نائب رئيس مجلس 

المستقلة  الثانوية  التقنية  أن مدرسة قطر  يذكر 
للبترول،  تديرها وتشرف عليها قطر  التي 

كانت قد تأسست في عام 1999 بهدف توفير 
وتتوافق  الثانوي.  المستوى  في  التقني  التعليم 

بالمدرسة مع  التي تدرس  التقني  التعليم  برامج 
كما  والمحتملة،  الحالية  العمل  سوق  احتياجات 
متخصصين  أو  كفنيين  للعمل  الطالب  تعد  أنها 

مختلفة  قطاعات  في  الكمبيوتر  مجال  في 
البرامج مجاالت  داخل دولة قطر. وتشمل تلك 
وتصنيع  اإلنتاج  وعمليات  والكهرباء  الميكانيكا 

وتكنولوجيا  واللحام  واألدوات  المعدات 
العالمية  مايكروسوفت  شركة  من  المعلومات 

.

إن أحد أهم أسس المسؤولية االجتماعية 
قدرات  وتعزيز  البشرية  التنمية  هي  للشركة 

الوطنية  الرؤية  مع  اتساقًا  المواطنين  الشباب 
2030. وبناًء على ذلك، فإن قطرغاز ترعى  لقطر 

بالهندسة في جامعة  أبحاث خاص  كرسي 
البحث العلمي في مجال  قطر بهدف ترويج 

أيضًا  أنها تدعم  بالجامعة. كما  الهندسة 
معالجة  مركز  ينظمها  التي  “غازنا”  مسابقة 

إلى تشجيع  والرامية  الغاز بجامعة قطر 
تطوير  في  المساهمة  على  المواطنين  الشباب 

والتقنيات  الغاز  اإلبداعية في مجال  المشروعات 
به. المرتبطة 

التقنية المستقلة  اليمين( وعبد اهلل شمس مدير مدرسة قطر  غانم الكواري مدير الشؤون اإلدارية بشركة قطر غاز )الثالث من 
التقنية. اليسار( مع المسؤولين من قطر غاز ومدرسة قطر  )الثالث من 
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قطر غاز تدعم مؤسسة الشيخ عيد الخيرية

قطرغاز تدعم اليوم 
العالمي للمتبرعين بالدم

الشيخ  التابع لمؤسسة  »أرشدني«  قدمت شركة قطرغاز دعمها لمركز 
الخيرية وذلك من خالل مساهمة مادية سيتم استخدامها لدعم  عيد 

الوعي بمخاطر المخدرات. التأهيل ونشر  برامج مركز أرشدني إلعادة 

بالدوحة قام السيد/  الرئيسي للشركة  وخالل حفل أقيم في المقر 
العامة بشركة قطرغاز  العالقات  إدارة  النعيمي، مدير  منصور راشد 

بتسليم شيك الدعم للسيد/ على بن عبد اهلل السويدي، المدير العام 
السيد/ سلطان  أيضًا  الحفل  الخيرية. وقد حضر  الشيخ عيد  لمؤسسة 

»أرشدني«. العبداهلل، مدير مركز 

التنمية االجتماعية هو  البرامج الهادفة إلى  إن دعم قطرغاز لمثل هذه 
من أهم أركان المسؤولية االجتماعية للشركة. حيث أن إدمان المخدرات 
هو أمر في غاية الخطورة في عالمنا المعاصر، وخاصة بين جيل الشباب. 

لذا ينبغي أن يبذل الجميع قصارى جهدهم لتجنب إدمان الشباب 
المتعافين من إدمان  تأهيل  إعادة  أيضا  ينبغي علينا  للمخدرات، كما 

المخدرات حتى يعودوا مرة أخرى أفرادًا نافعين في المجتمع.  وتحرص 
البرامج التي يديرها مركز أرشدني والهادفة  قطرغاز على دعم مثل هذه 

تأثير  إلى معالجة الموضوعات الهامة مثل إدمان المخدرات لما لها من 
المجتمع. على  كبير 

برنامج »غّير حياتك« - الذي يهدف  التي تدعمها قطرغاز  البرامج  وتشمل 
إلى إعادة تأهيل المتعافين من اإلدمان، وكذلك تجمع على مستوى 

التعاون الخليجي للمتعافين من اإلدمان والذي يعد األول  دول مجلس 
من نوعه، ويهدف أيضًا إلى تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب الدول 
إعادتهم  إلى  الهادفة  المسجونين  توعية  برامج  إلى  باإلضافة  الخليجية 

الطبيعية. الحياة  إلى  مرة أخرى 

اليوم دعمها كراٍع  قدمت شركة قطرغاز 
للمتبرعين  العالمي  »باليوم  لالحتفال  بالتيني 

الطبية.  الذي نظمته مؤسسة حمد  بالدم« 

للمتبرعين  العالمي  »باليوم  االحتفال  وخالل 
بالدم » الذي عقد في مدينة حمد الطبية 
النعيمي، مدير  راشد  السيد/ منصور  قدم 

بمبلغ  العامة بقطرغاز شيكًا  العالقات  إدارة 
المدير  النعيمي  السيد محمد مبارك  إلى  الدعم 

الطبية. اإلتصال بمؤسسة حمد  التنفيذي إلدارة 

وخالل االحتفال »باليوم العالمي للمتبرعين 
بالدم » والذي عقد في 14 يونيو الماضي، قامت 
مؤسسة حمد الطبية بتكريم المتبرعين بالدم 

سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات ممن ساهموا في 
دعم مسيرة التبرع بالدم بمؤسسة حمد الطبية.

الطبية في  ويأتي دعم قطرغاز لمؤسسة حمد 

للمتبرعين  العالمي  »باليوم  االحتفال  تنظيم 
االجتماعية  المسؤولية  منطلق  من  بالدم« 
عملية  في  بالمساهمة  والتزامها  للشركة 

تأسيس مجتمع صحي في دولة قطر، مما 
التنمية البشرية الذي يعد أحد  يتسق مع هدف 

2030 وإيمانًا  الرؤية الوطنية لدولة قطر  ركائز 
تساهم  التي  التطوعية  المبادرات  بأهمية  منها 

والتنمية  التقدم  بشكل فعال في مسيرة 
بالدولة.

للمتبرعين  العالمي  »باليوم  االحتفال  أن  يذكر 
بالدم« يتم في 14 يونيو من كل عام بغرض 
نشر الوعي بأهمية وجود دم آمن ومنتجات 

للمتبرعين  والتقدير  الشكر  ولتقديم  آمنة،  دم 
المحافظة على  بالدم نظير جهودهم في 

للمتبرعين  العالمي  »اليوم  وعقد  األفراد.  حياة 
بالدم« هذا العام تحت شعار »كل متبرع بالدم 

بطل«. ويشير هذا الشعار إلى تقدير كل من 

النعيمي، مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطر غاز يقدم هدية تذكارية  السيد منصور راشد 
إلى  السيد على بن عبداهلل السويدي المدير العام لمؤسسة الشيخ عيد الخيرية.

العامة  العالقات  إدارة  النعيمي، مدير  السيد منصور راشد 
بشركة قطر غاز يقدم هدية تذكارية إلى السيد محمد مبارك 
النعيمي، المدير التنفيذي إلدارة االتصال بمؤسسة حمد الطبية.

العالم ويساهم  أنحاء  بالدم في جميع  يتبرع 
في المحافظة على حياه األفراد، كما أنه 

يهدف أيضًا إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من 
بالتبرع بالدم بشكل دوري  األفراد على المبادرة 

ومنتظم.

يشار إلى أن شركة قطرغاز على مدار السنوات 
للتبرع  الماضية كانت قد نظمت عدة حمالت 

بالتنسيق مع  العمل بها  بالدم في مواقع 
مؤسسة حمد الطبية. حيث بادر مئات من 

خالل  بدمائهم  بالتبرع  العاملين  الموظفين 
الحمالت.  تلك 
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قطر غاز تشارك في 
المعرض المصاحب 

لمؤتمر “األونكتاد 
الثالث عشر”

دعم 
األنشطة 
الرياضية 

لالتحاد 
الرياضي 
القطري 
للشرطة

الرياضي  لالتحـاد  قدمت شركة قطرغاز دعمها 
ألنشطة  الداخلية  بوزارة  للشـرطة  القطري 

الحالي، والتي  الرياضي  االتحاد خالل الموسم 
الداخلية لكرة القدم  ستشمل كأس وزارة 

الرياضية األخرى. والعديد من األنشطة 
وقد ُعقد مؤتمر صحفي في مقر االتحـاد 

رعاية  للشـرطة لإلعالن عن  القطري  الرياضي 
النعيمي-  راشد  منصور  السيد/  بحضور  الشركة 

الثالثة عشرة  استعرضت قطر غاز ملفها حول االستدامة خالل الدورة 
أقيم  الثالث عشر( والذي  )األونكتاد  والتنمية  للتجارة  المتحدة  لمؤتمر األمم 

21 إلى 26 أبريل 2012. في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. في الفترة من 

وفي جناح قطر غاز في المعرض الذي يقام على هامش مؤتمر األونكتاد 
للشركة،  االجتماعية  المسؤولية  الضوء على فلسفة  إلقاء  الثالث عشر، تم 

التي تضطلع بها الشركة وذلك مساهمة  السياسات والبرامج  فضاًل عن 
الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر  منها في الجهود 

سواء. حد  على  فيها  والمقيمين  ومواطنيها 

الراعي الحصري للنشرة  بالذكر أن شركة قطرغاز كانت أيضًا  الجدير 
الثالث عشر  األونكتاد  بين مندوبي مؤتمر  تناقلها  التي تم  اليومية  اإلخبارية 

خالل 6 أيام هي مدة انعقاد المؤتمر.

»العولمة  العام مجموعة من القضايا تحت عنوان  وبحث مؤتمر هذا 
التركيز  مع  للجميع«  مستدامين  وتنمية  نمو  التنمية...نحو  إلى  المرتكزة 

الشمولية واالستدامة،  بمزيد من  العالمي  االقتصاد  على كيفية نشر فوائد 
الفقيرة.  المعيشة للشعوب  العمل ورفع مستويات  المزيد من فرص  وخلق 

إن مشاركة شركة قطرغاز في مؤتمر األونكتاد الثالث عشر هي دليل 
العالم  التزام أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في  واضح على 

بمواصلة رحلتها المستدامة. من جهة أخرى، يجري اطالع زوار جناح شركة 
المؤتمر على قصة نجاح الشركة. المشاركين في  قطرغاز من 

مدير إدارة العالقات العامة، بشركة قطر غاز 
القطري  الرياضي  باالتحاد  المسؤولين  و كبار 

الكواري،  – العقيد/ محمد عتيق  للشرطة 
والمقدم/ عادل أحمد مال اهلل، والنقيب/ 

راشد  والمالزم/  عبده،  محمد  عبدالحكيم 
الهاجري. مبارك 

ينظمها  التي  واألنشطة  البطوالت  وتشهد 
القطري للشرطة خالل  الرياضي  االتحاد 

الحالي مشاركة كبيرة سواء  الرياضي  الموسم 
من إدارات وزارة الداخلية المختلفة أو منظمات 

المشاركة  على  تحرص  التي  المدني  المجتمع 

الرياضي. الشرطة  اتحاد  في فعاليات وبطوالت 
وتقدم شركة قطر غاز الدعم للعديد من 

تنظمها  التي  الرياضية  والمناسبات  األنشطة 
الدولة بما في ذلك  الجهات المختلفة في 

الدوحة  المفتوحة ودوري  للجولف  بطولة قطر 
البترول. وعالوة على ذلك فقد  للجولف لرجال 

الشركة  األنشطة لموظفي  العديد من  نظمت 
الرياضي الوطني األول،  اليوم  وعائالتهم خالل 

كما تشارك فرق قطرغاز في بطولة كأس 
رئيس مجلس اإلدارة لكرة القدم وبطولة كأس 
تنظمهما  اللتان  للكركيت  اإلدارة  مجلس  رئيس 

شركة قطر للبترول كل عام.

الرياضي القطري  النعيمي، مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطر غاز )في الوسط( مع كبار المسؤولين باالتحاد  منصرو راشد 
النقيب عبدالحكيم محمد عبده، المقدم عادل أحمد مال اهلل، العقيد محمد عتيق الكواري،  اليمين:  اليسار إلى  للشركة - من 

والمالزم راشد مبارك الهاجري.
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الثانية على  للسنة  قدمت شركة قطرغاز 
أورام  مكافحة  لمؤسسة  دعمها  التوالي 

المتحدة كما  بالواليات  الدماغ عند األطفال 
شاركت في حفل العشاء الخيري الذي أقامته 

نيويورك. المؤسسة مؤخرًا في مدينة 

يذكر أن مؤسسة أورام الدماغ عند األطفال هي 
منظمة غير ربحية تأسست عام 1988 بغرض 

تقديم العالج وتحسين ظروف حياة األطفال 
المصابين بأورام الدماغ وأورام الحبل الشوكي.

الدماغ عند  أورام  وتعمل مؤسسة مكافحة 
القطرية  الجمعية  مع  بالتعاون  األطفال 

لمرضى السرطان على خدمة األطفال واألسر 
في التعامل مع أورام الدماغ والسرطان عند 

المجاورة. األطفال في قطر والمناطق 

وقد مثَّل شركة قطرغاز في الحفل الخيري 
العام  المدير  المسلم،  خليفة  جبر  السيد/ 

الواليات  في  التنسيقي  قطرغاز  لمكتب 
أيضًا ممثل  الحفل  المتحدة. كما حضر 

وعدد  بهيوستن  قطر  لدولة  العامة  القنصلية 
المساهمة  والشركات  المشتريين  ممثلي  من 

قطرغاز. في 

دعم مؤسسة مكافحة
أورام الدماغ عند األطفال

أورام  ويأتي دعم قطرغاز لمؤسسة مكافحة 
الدماغ عند األطفال في سياق المسؤولية 
بين  التعاون  ويساعد  للشركة.  االجتماعية 

مؤسسة مكافحة أورام الدماغ عند األطفال 
السرطان  لمكافحة  القطرية  والجمعية 

األطفال واألسر المتضررة من سرطان الدماغ 
لدى األطفال واألورام في قطر. وتهدف 

قطرغاز من خالل دعمها لمثل هذه المبادرات 
لرؤية  البشرية  التنمية  إلى دعم تحقيق جانب 

.2030 الوطنية  قطر 

وتسعى شركة قطرغاز إلى إقامة شراكات مع 
التي  المبادرات  الصحي والطبي لدعم  القطاع 

تساهم في خلق مجتمع صحي.

هذا وستقوم مؤسسة مكافحة أورام الدماغ 
الدعم  أنواع مختلفة من  عند األطفال بتقديم 

بما  السرطان  لمكافحة  القطرية  للجمعية 
للعائالت. وقد  التعليمي  الدعم  في ذلك 

»دليل مرجعي  المؤسسة كتاب بعنوان  أصدرت 
آلباء األطفال الذين يعانون من أورام الحبل 

الشوكي أو أورام الدماغ« وتم توزيعه مجانًا 
الطبية  والمراكز  والمهنيين،  العائالت،  على 

لألطفال في جميع أنحاء العالم. كما قامت 
بترجمة  السرطان  لمكافحة  القطرية  الجمعية 

العربية. اللغة  إلى  الكتاب 

وتسعى مؤسسة أورام الدماغ عند األطفال 
لمكافحة  القطرية  الجمعية  مع  بالتعاون 

لزيارة لجنة  الالزمة  الترتيبات  السرطان إلعداد 
المتحدة  الواليات  الطبيين من  الخبراء  من 

الحاالت  القطريين حول  للتشاور مع األطباء 
الصعبة من سرطان الدماغ لدى األطفال 

الزيارة  النخاع الشوكي. وسوف تشمل  وسرطان 
محاضرات حول موضوعات هامة في مجال 

العصبية. األورام  علم 

الدماغ  أورام  كما ستقوم مؤسسة مكافحة 
القطرية  الجمعية  باطالع  أيضًا  عند األطفال 

كيفية  يوضح  نموذج  على  السرطان  لمكافحة 
البعض من خالل  العائالت ببعضها  تواصل 

العائلة باألخرى. ويهدف هذا  شبكة تواصل 
التواصل بين اآلباء  البرنامج إلى تحقيق نوع من 

ذوي الخبرة واألفراد الذين تعافوا من أورام 
الدعم  الدماغ والذين يمكنهم أن يقدموا 

بالمرض مؤخرًا  الذين أصيبوا  ويشركوا األطفال 
في خبراتهم كما يشمل ذلك اآلباء الذين 

فقدوا أطفااًل من جراء هذه األمراض.

الخيري. اليسار( مع بعض الضيوف في حفل العشاء  )الرابع من  المتحدة  الواليات  التنسيقي في  العام لمكتب قطرغاز  المدير  السيد جبر خليفة المسلم، 
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نحو الصداقة 
مع البيئة

إدارة التنوع البيولوجي في قطرغاز

 مشروع استرجاع الغاز المتبخر
 أثناء الشحن ينظم حملة لتنظيف

شاطىء مدينة راس لفان الصناعية

معرض قطر للبترول للبيئة 2012

 مشروع استرجاع الغاز المتبخر
 أثناء الشحن بقطرغاز ينظم يوم
 الزراعة بمحمية مدينة راس لفان

الصناعية

قطرغاز ترعى مؤتمر
الخليج العاشر للمياه
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ملتزمون
بأعلى معايير
األداء البيئي
المخ مرجان 
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 إدارة التنوع البيولوجي
في قطرغاز

ما هو التنوع البيولوجي؟

البيولوجي هو مصطلح  التنوع 
يستخدم لوصف تنوع الحياة على 

األرض. كما يشير إلى مجموعة 
واسعة من النظم البيئية والكائنات 

والنباتات  الحيوانات  الحية: 
الجينية. وتركيبتها  ومواطنها 

وخدمات  البيولوجي  التنوع  فقدان  ويعد 
المناخ  تغير  إلى  باإلضافة  اإليكولوجي  النظام 
الحالي.  الكبرى في عصرنا  البيئية  القضايا  من 

كبيرًا  تحركًا  الماضيين  العامين  شهد  وقد 
النظام  وخدمات  البيولوجي  التنوع  قضية  بشأن 

اإليكولوجي. وقد وافق مؤتمر األطراف في 
استراتيجية  على  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 
المقبلة  العشر  للسنوات  البيولوجي  للتنوع 

2010 والتي تشدد على ضرورة التنوع  في عام 
اإليكولوجي  النظام  وخدمات  البيولوجي 

للحفاظ على  بشكل مناسب كجزء أساسي 
البيئة وأخذ ذلك بعين االعتبار في  جودة 

القرار في مجال األعمال. وبينما تلعب  صنع 
النفط دورًا في توفير السلع والخدمات  صناعة 

تاثيرًا على هذا  األساسية لمجتمعنا، فإن لها 
أو بآخر.  أنها تعتمد عليه بشكل  التنوع كما 

وفي هذا الصدد، تسعى شركة قطرغاز 
البيولوجي  التنوع  تأثيرها على  الحد من  إلى 

للبيئة. حقيقية  منافع  وتحقيق 

وتدرك شركة قطرغاز أنها في تفاعل مستمر 
البيئة وذلك من خالل عملياتها مما يعني  مع 

البيولوجي أمر هام لجميع  التنوع  أن حماية 
الحياة، فضال عن أهميته للحفاظ على  أشكال 

التي نعتمد عليها  البيئية  النظم  أداء  كفاءة 
المواد  على  البيولوجي  التنوع  ويؤثر  جميعًا. 

المناخ  النقي،  الخام والغذاء والدواء والهواء 
– أي جميع العوامل التي تعتبر  والمياه العذبة 

البيولوجي  التنوع  ويعد  أساسية.  بيئية«  »خدمات 
المدرجة في  العديدة  البيئية  العناصر  احد 

لشركة  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات 
قطرغاز.

البيولوجي على  التنوع  ومع ذلك، يتم فقدان 
العالم بمعدل غير مسبوق. وقد  مستوى 

البيولوجي إلى  التنوع  القلق بشأن فقدان  دفع 
والوطنية  واإلقليمية  الدولية  التشريعات  إقامة 

البيولوجي  التنوع  اتفاقية  المثال،  سبيل  )على 
التنفيذ في ديسمبر  التي دخلت حيز   )CBD(

1993(، وقد تبين أن حفظ التنوع البيولوجي هو 
في  بما  المجتمع،  قطاعات  جميع  مسؤولية 

ذلك الصناعة. وقد تبّوأت شركة قطرغاز موقع 
البيولوجي وحماية  التنوع  الريادة في مجال 

افتتاحها  منذ  قطر  في  وبيئاتها  البرية  الحياة 
في عام 1996.

تعتمد  وبيئاتها،  البرية  الحياة  لحماية  وسعيًا 
الدولية عند  الممارسات  شركة قطرغاز أفضل 
إدارة  المشاريع وتنفيذها وكذلك في  تخطيط 

بتقييم  القيام  يشمل  وهذا  االعتيادية.  عملياتها 
األنواع )بما في ذلك األنواع المهددة باالنقراض( 

البيئية  التقييم  عمليات  من  كجزء  وذلك 
التنظيمية  الضوابط  من  وغيرها  الشركة  في 

المالية. والتصديقات 

30

المسؤولية المجتمعية
الرائد - عدد 136 - يونيو 2012



كما تجري شركة قطرغاز دراسات تقييم اآلثار 
البيئية والصحية واالجتماعية لزيادة لوائح حماية 
البيئة للمشاريع الجديدة. تشمل هذه الدراسات 

النباتية والحيوانية،  البيئة  مسوحات وتقييمات 
وهياكل النظام البيئي وقضايا التنوع 

البيولوجي األخرى مثل إدارة آثار تدابير الحماية 
والمواطن. ومن اهم نتائج دراسات تقييم اآلثار 

البيئية والصحية واالجتماعية إعداد خطة اإلدارة 
البيئية التي يسترشد بها في كيفية التعامل 

مع القضايا البيئية في مرحلة العمليات وتقدم 
تدابير الحماية التي يجب اتباعها، بما في ذلك 

البيولوجي. وهذا يتضمن  بالتنوع  تلك المتعلقة 
أي إجراء تخفيف مطلوب وكذلك برامج الرصد 

قصيرة وطويلة األجل.

وشركة قطرغاز هي عضو في منظمة شركات 
IPIECA البيئة   للحفاظ على  العالمية  النفط 

على  ونحن  بها،  البيولوجي  التنوع  ومجموعة 
للتأكد من  العمل هذه  اتصال مع مجموعة 

الممارسات في هذا  الدائم ألفضل  استخدامنا 
المجال.

كما طبقت شركة قطرغاز طائفة واسعة من 
تأهيل  البرية، وإعادة  الحياة  البرامج لحماية 

وتمويل  البيئي،  التعليم  ودعم  المواطن، 
والمحافظة  النباتية  البرية  الحياة  مسوحات 
على األنواع المحلية في قطر بما في ذلك 

البيولوجي. التنوع  مشاريع  من  مجموعة 

حول  إقليميًا  بحثيًا  برنامجًا  أيضًا  قطرغاز  قدمت 
سمك القرش الحوت من خالل تقديم صور 

مقدمة  وتقارير  تفصيلية  مشاهدات  ومحاضر 
للباحثين  البحرية  منشآتنا  من  الحوت  القرش  عن 
الحوت. القرش  تحركات  يتتبعون  ممن  اإلقليمين 

وتشارك أيضًا شركة قطرغاز في مجموعة من 
المدارس في قطر  البيئي مع  التعليم  برامج 
الذي ينبغي  الهام  الدور  لتسليط الضوء على 

تنمية مسؤولة  الصناعة لضمان  به  أن تضطلع 
المسؤولية  من  كجزء  البيولوجي  التنوع  وحماية 
االجتماعية وذلك من خالل نقل معارف وخبرات 

التنوع  الخبرات في مجال مشاريع  الصناعة وكذلك 
قطر. في  البيولوجي 

5

قطرغاز تدعم أول مسح للطيور المحلية في قطر. 3

المستمر لمدينة راس لفان جمعية 1 دعم قطرغاز 
مدينة راس لفان للبيئة. تجدر اإلشارة إلى أن شركة 

لرابطة مشاريع رصد  قطرغاز عضوًا مؤسسًا 
الشواطىء. حماية  ومشاريع  السالحف 

2

تدعم شركة قطرغاز عملية إعداد ملف عن 
الداخلي( والمرشحة كأول  )البحر  العديد  خور 

التراث  موقع طبيعي قطري معتمد ضمن قائمة 
اليونسكو  لمنظمة  والطبيعي  الثقافي  العالمي 
الفريدة من نوعها،  المنطقة  بهدف حماية هذه 

ويجري  قطر.  في  وطوبوغرافيًا  بيولوجيًا  والمتنوعة 
دعم  لتوفير  إضافية  لمقترحات  التخطيط  حاليًا 

العديد. خور  لمحمية  إضافي 

6

2 وقطرغاز  التوسعة في قطرغاز )قطرغاز  مشاريع 
3 و 4( مشروع إعادة توطين الشعاب المرجانية 
)في فشت الحرابي(. تتعاون قطرغاز مع وزارة 

المرجانية  الشعاب  توطين  إعادة  لمتابعة  البيئة 
منذ عام 2008. ونحن على وشك بدء الدورة نصف 

الرصد. وهذا يوفر سجاًل  العاشرة لعملية  السنوية 
التي توفر معلومات قيمة عن  المبادرة  فريدًا لهذه 

المياه  في  المرجانية  للشعاب  البيولوجي  التنوع 
قطر. في  الساحلية 

4

البيولوجي ذات الصلة في قطرغاز: التنوع  وفيما يلي بعض األمثلة المختارة من بعض من مشاريع 

1

3

5

2

4
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وتنطوي هذه المشاريع على تعاون وثيق 
البرية؛ ووزارة  بالحياة  المعنية  السلطات  مع 

األطراف  من  وغيرها  المحلي،  والمجتمع  البيئة، 
لتدابير  التخطيط  لضمان  الرئيسية  المعنية 

إلى أسس  استنادًا  البيئة وتنفيذها  حماية 
التوجيهية  المبادىء  ذلك  ويشمل  سليمة. 

واالجتماعية،  البيئية  األثار  وتقييم  البيئة،  لحماية 
آثارها  من  والتخفيف  منها  والوقاية 

التعاون  في  والمساهمة  ورصدها  ومكافحتها، 
القدرات. وبناء  والتكنولوجيا  العلم  في مجال 

وتواصل قطرغاز تكوين شراكات مفيدة 
الحكومية  غير  المنظمات  مع  للطرفين 

التنوع  وهيئات أخرى إلدارة أكثر فاعلية  لقضايا 
الدولية  المنظمة  في  عضويتنا  مثل  البيولوجي، 

في  المقترحة  والعضوية  والغاز  النفط  لصناع 
نظافة  على  للمحافظة  اإلقليمية  المنظمة 
البحار )ريكسو(. مثال على ذلك )ومن خالل 

النفط  لصناع  الدولية  المنظمة  في  عضويتنا 
الطاقة  المبذولة في مبادرة  الجهود  والغاز( 

إلى إدماج حفظ  الرامية  البيولوجي  والتنوع 
والغاز  النفط  البيولوجي في تطوير  التنوع 

المثال، من خالل تحديد  والنقل )على سبيل 
والتوصية  التشغيلية،  التقنيات  لتأثير  األدنى  الحد 

مؤشرات  وتحديد  المواقع،  الختيار  بمعايير 
البيولوجي(. وهناك مبادرة  التنوع  آثار  لقياس 
خاصة بشركة  قطرغاز تمت  بناءًا على طلب 
البيئة وتتضمن نشر دليل إعادة توطين  وزارة 
استخدامه  سيتم  والذي  المرجانية،  الشعاب 

ودليل  القياسية  الممارسات  أفضل  من  باعتباره 
تلك األنشطة في قطر مستقباًل. مرجعي لمثل 

على  بقطرغاز  البيئية  الشؤون  قسم  ويركز   •
تشارك  التي  البيولوجي  التنوع  مشاريع  جميع 

المنهجية  بها الشركة: بما في ذلك قياس 
التنوع  مشاريع  في  مشاركتنا  ونجاح  المتبعة 

األساليب  من  مجموعة  باستخدام  البيولوجي 
الرئيسية. األداء  ومؤشرات 

مشاريع  في  االمتثال  بضوابط  االلتزام  تحقيق   •
العلمي  النشر  وضمان  البيولوجي  التنوع 

الصحيح لهذه اإلنجازات، واطالع األوساط 
المعارف  العلمية  على  العلمية وغير 

. المكتسبة 

حيث يتم قياس األداء من خالل تطبيق اإلطار 
العالمية  اللجنة  به من قبل  الموصى  العالمي 

العالمي  لالتحاد  التابعة  المحمية  للمناطق 
 2000 الطبيعة ومواردها )وكنجز  للحفاظ على 

وآخرون 2003(. وسيوفر إطار عمل فعالية اإلدارة  
على  ينبغي  التي  المعلومات  لتحديد  نظام 
لتحديد  تقييمها  المحمية  المناطق  مديري 

ما إذا كان عمليات إدارة وتدابير الحماية تسير 
على النحو المرغوب فيه. يحدد هذا اإلطار 

ستة جوانب في مجال تقييم إدارة المناطق 
المدخالت،  التخطيط،  السياق،  المحمية: 

والنتائج. المخرجات  العملية، 

التنوع  1. قياس الجوانب األكثر أهمية في 
للحدائق البيولوجي 
القائم. التهديد  أ. 

البيئية. السالمة  ب. 
الحماية 2. إطار لقياس فعالية 

المحلية الحماية  3. تحديد أهداف 
االيكولوجية  الخصائص  على  التعرف   .4

الحماية ألهداف  الرئيسية 
5. تحديد متى يتم حماية الهدف: نطاق 

التباين من  مقبول 
المحمي. الهدف  6. تقييم حالة 

برنامج قطرغاز إلعادة توطين الشعاب  ويعد 
وحماية  تنمية  في  كبيرة  مساهمة  المرجانية 
في  البيولوجي(  )التنوع  القيمة  البيئية  الموارد 

المقبلة. األجيال  لصالح  قطر 

وقد واصلت شركة قطرغاز مراقبة حالة 
في  توطينها  المعاد  المرجانية  الشعاب 

التزامها  منطقة فشت الحرابي وذلك في إطار 
الهام في مجال  المتواصل بهذا المشروع 

البيولوجي. التنوع 

العربية. الفراشة  سمكة 

»غوست«. نوع  سلطعون 

المهّرج. سمكة 

المسؤولية المجتمعية
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مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء 
الشحن ينظم حملة لتنظيف شاطىء

مدينة راس لفان الصناعية

قام فريق مشروع استرجاع الغاز 
التابع لشركة  الشحن  أثناء  المتبخر 

قطرغاز في شهر مارس الماضي 
الشاطىء  لتنظيف  حملة  بتنظيم 

الممتد في مدينة راس لفان 
الصناعية.

وشارك في الحملة ُقرابة 70 موظفًا من مشروع 
البيئة بقطرغاز  المتبخر وفريق  الغاز  استعادة 

وكذلك المقاولين في حملة تنظيف الشاطىء 
حيث استمرت حوالي 3 ساعات، والقت هذه 

الحملة دعمًا وتأييدًا من قبل إدارة الصحة 

والسالمة والبيئة بمدنية راس لفان الصناعية. 
 وتنبع هذه المبادرة من مسؤولية شركة 

البيئة  على  المحافظة  تجاه  قطرغاز 
الذي  المجتمع  تجاه  االجتماعية  ومسؤوليتها 

تعمل به. إن مشروع استرجاع الغاز المتبخر عن 
رصيف الشحن هو في حد ذاته مساهمة هامة 
المتبخر في  الغاز  البيئة لكونه يقلل من  لحماية 

المسال ويزيد من  الغاز الطبيعي  أرصفة شحن 
القدرة على استرجاع طاقة كان يمكن أن تهدر 

لوال وجوده. 

ُيذكر أن الموقع الذي تم تنظيفه يقع خلف 
ناحية  من  للتخزين  قطرغاز  صهاريج  منطقة 

الصناعية.  لفان  راس  لمدينة  الشمالي  الشاطىء 
ويكمن السبب وراء اختيار هذا الموقع في 

أن هذا الوقت يتزامن مع موسم وضع 
المنقار  ذات  البحرية  للسالحف  بالنسبة  البيض 

الخطافي. وقد تم جمع حمولة شاحنة 
البالستيكية  والمواد  الفارغة  الزجاجات  من 

المحطمة  واللوحات  الخشبية  والنفايات 
المنطقة.  من  وإزالتها  وغيرها  والستايروفوم 

التي جرى تجميعها كان من  النفايات  هذه 
الممكن أن يكون لها أثر سيء على عملية 

والتي  البحرية  للسالحف  بالنسبة  البيض  وضع 
عادًة ما تبدأ في منتصف أبريل وتستمر إلى 

أوائل شهر يوليو.
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معرض قطر
للبترول للبيئة
2012

قطرغاز تلقي الضوء على
المطيرة الغابات  أهمية 
في معرض قطر للبترول للبيئة

شاركت شركة قطرغاز في معرض 
العام والذي  للبيئة لهذا  للبترول  قطر 

الدوحة للمعارض خالل  أقيم بمركز 
الفترة من )14 - 16 أبريل 2012(. 

وقد كان موضوع المعرض هذا العام 
»الغابات المطيرة« وكان ذلك تحت 

مسؤولية  »البيئة  للبترول  قطر  شعار 
الجميع«
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– حيث تم  وقد كان جناح قطرغاز بالمعرض معبرًا عن »الغابات المطيرة« 
استخدام موضوع المعرض الجتذاب الزوار وإثارة خيال األطفال وتوفير 
وقد  المختلفة.  البيئية  الشركة  مبادرات  لعرض  لالهتمام  مثيرة  منصة 
المطيرة كما تواجدت مواقع  بيانيًا للغابات  عرض جناح الشركة عرضًا 

آثار سقوط المطر  بأنابيب خضراء مع  تفاعلية لألطفال والزوار، مغطاة جزئيًا 
من السقف، وأصوات توحي بأجواء الغابات االستوائية كأصوات الطيور 

والعواصف واألمطار والتي تم تشغيلها عن طريق ملف صوتي، مما ساهم 
في خلق أجواء غابة مطيرة حقيقية.

وقد برز في جناح قطرغاز بالمعرض منطقة خاصة اللتقاط صور للزائرين 
أمام شاشة خضراء اللون، حيث تمكن الزوار من االختيار من بين مجموعة من 

الخلفيات داخل الغابات المطيرة. وقد القى هذا األمر استحسان الزوار الذين 
اصطفوا اللتقاط صور لهم. وقد وضعت صورهم الشخصية في إطار بطاقة 

تذكارية تحمل شعار شركة قطرغاز ُتسلم فورًا للزائرين.  كما قام األطفال 
بممارسة ألعاب تفاعلية ركزت في المقام األول على مشاهد الغابات 

المطيرة والطبيعة. هذا باإلضافة إلى ركن رسوم األطفال، حيث عبر األطفال 
األصغر سنًا عن مفهومهم عن الغابات المطيرة والموضوع العام للمعرض 

من خالل رسوماتهم. وبالنسبة لألطفال األكبر سنًا، جرى عرض مشاهد 
لتغّير المناخ وآثاره على العالم على شاشة عرض مع نموذج توضيحي لدورة 

األمطار التي تم عرضها أيضًا لتوضح للشباب كيف يتكون المطر.

كما استعرضت قطرغاز مشروع استرجاع الغاز المتبخر والذي تقوم قطرغاز 
حاليًا بتشغيله مع بيان المراحل المختلفة للمشروع، وكذلك اإلنشاءات 

والعمليات ومستقبل المشروع. وقد ساهم هذا األمر في زيادة وعي الزائرين 
بمدى أهمية مشروع استرجاع الغاز المتبخر وخفضه النبعاثات الغازات 
الدفيئة بصورة كبيرة. كما أتاح جناح الشركة بالمعرض للزائرين شاشة 

باللمس متعددة الوظائف أشرف عليها أعضاء من مشروع استرجاع الغاز 
المتبخر والذين لم يدخروا جهدًا في شرح هذا المشروع الضخم للزائرين. 

ومن خالل شاشة اللمس أيضًا تم عرض مبادرات وبرامج هامة تقوم بها 
الشركة في مجال الحفاظ على البيئة والموارد المحلية والتنوع البيئي.

14 أبريل وذلك تحت رعاية  وقد تم افتتاح المعرض يوم السبت الموافق 
سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس 

مجلس إدارة قطر للبترول وشركة قطرغاز. وقد استقطب المعرض عددًا 
كبيرًا من الزوار. كما تم تنظيم رحالت مدرسية للمعرض يومي األحد 

واالثنين- حيث تم اصطحاب الطالب في جولة في أنحاء المعرض بهدف 
البيئة. على  الحفاظ  أهمية  معرفة 

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يستمع لشرح من قبل بشير ميرزا، 
JBOG، والشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاني، مدير الهندسة والمشاريع. مدير مشروع 

البيئة. المسؤولين من قطرغاز خالل معرض  كبار 
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قطرغاز ترعى مؤتمر
الخليج العاشر للمياه

شاركت قطرغاز في مؤتمر الخليج العاشر للمياه 
بوصفها الراعي الذهبي للمؤتمر والذي عقد في 

الدوحة في الفترة مابين 22-24 أبريل 2012.

الدكتور  المؤتمر تحت رعاية معالي  وقد ُعقد 
صالح بن محمد السادة، وزير الطاقة والصناعة 
وحضره وزراء ومسؤولون كبار من دول مجلس 
الخليجي ومختصون عرب وأجانب في  التعاون 

الغذائية.  والمواد  والمياه  الطاقة  مجال 

للمياه تحت  العاشر  الخليج  وقد ُعقد مؤتمر 
شعار »المياه في دول مجلس التعاون روابط 

المياه والطاقة والغذاء«، ونظمته كل من 
والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة 

المياه  وتقنية  علوم  وجمعية  »كهرماء« 
التعاون  لمجلس  العامة  واألمانة  الخليجية، 

العربية.  الخليج  لدول 
اتفاقية رعاية  وكانت قطرغاز قد وقعت 

المؤتمر، وجرت مراسم توقيع  مع منظمي 
بالدوحة  لقطرغاز  الرئيسي  المقر  في  االتفاقية 

الكواري مدير  السيد غانم محمد  بحضور 
اإلدارية بقطرغاز والمهندس علي  الشؤون 
المياه  المالكي مدير شؤون شبكات  سيف 

والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  بالمؤسسة 
للمؤتمر،  المنظمة  اللجنة  ورئيس  »كهرماء« 

العام لشركة  المدير  رائد شهيب  والسيد 
نتورك. كما حضر مراسم  بيزنس  انتراكتيف 

إدارة  النعيمي مدير  راشد  السيد منصور  التوقيع 
عنبر  عبداهلل  والسيد  بقطرغاز  العامة  العالقات 

بكهرماء  واالتصاالت  العامة  العالقات  مدير 
العامة  العالقات  رزق مستشار  نبيل  والسيد 

بكهرماء.

إن الدعم الذي قدمته قطرغاز لـ »كهرماء« 
التزام  في تنظيم هذا المؤتمر الهام نابع من 

أتاح  وقد  االجتماعية.  بمسؤوليتها  الشركة 
إلى  لنقاش مفتوح يهدف  المجال  المؤتمر 

المنهجيات  وكذلك  والخبرات،  المعارف  تبادل 
التخطيط  في  المستخدمة  الحديثة  والتقنيات 

المتوسطة  الوطنية  اإلستراتيجيات  وإعداد 

للمياه  المستدامة  لإلدارة  األجل  والطويلة 
والطاقة والمواد الغذائية في دول مجلس 

العذبة  المياه  الخليجي. وحيث أن ندرة  التعاون 
في دول الخليج والنضوب السريع لها من 

التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات  القضايا الهامة 
فورية من جميع األطراف، فكان من الطبيعي 

شركة  باعتبارها  قطرغاز،  لشركة  بالنسبة 
الوطنية  الجهود  أن تدعم  اجتماعيًا،  مسؤولة 

الحيوية.  الحفاظ على مواردنا  إلى  الرامية 

كما قدمت قطرغاز ورقة عمل في واحدة 
بعنوان  كانت  للمؤتمر  الفنية  الجلسات  من 

العادمة  المياه  » تحديات وحدة معالجة 
الضخمة  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  لخطوط 

» حيث شارك في تقديمها السيد/ الهادي 
والسيد  العمليات  مهندسي  رئيس  بوشربي، 

محسن راجا مهندس بيئي أول بإدارة الشؤون 
العمل مختلف  ناقشت ورقة  البيئية. وقد 

شركة  تتبعها  التي  واإلستراتيجيات  األساليب 
العادمة.  المياه  قطرغاز إلدارة 

استرجاع  مشروع 
أثناء  المتبخر  الغاز 

بقطرغاز  الشحن 
الزراعة  ينظم يوم 

راس  بمحمية مدينة 
الصناعية لفان 

أثناء  المتبخر  الغاز  نظم مشروع استرجاع 
بالتعاون مع  التابع لشركة قطرغاز  الشحن 

الصناعية يوم  البيئة بمدينة راس لفان  قسم 
زراعة األشجار في الثامن من مارس 2012 في 
الصناعية.  لفان  راس  مدينة  محمية  منطقة 

التزام قطرغاز  ويلقي هذا الحدث الضوء على 
البرية  والحياة  الطبيعية  الموارد  بحماية 

والحفاظ عليها بما في ذلك األشجار والنباتات 
الحيوانات  وبعض  المانجو،  وزراعة  المحلية، 

المها والغزالن، والنعام والريم  والطيور مثل 
مساحة  المحمية  وتشغل  والحبارى.  والطاووس 

إجمالية قدرها 176 ألف متر مربع وتقع على 

الرئيسية ألمن مدينة راس  البوابة  مقربة من 
الصناعية. لفان 

وقد شارك في فعاليات هذا اليوم متطوعون 
المتبخر  الغاز  من فريق مشروع استرجاع 

والبيئة  العامة  العالقات  الشحن وإدارتي  أثناء 
في  العاملين  المقاولين  عن  فضاًل  بقطرغاز 
المشروع بزراعة عدد من أشجار النيم على 

امتداد مسافة طويلة في وسط منطقة 
المبادرة في أعقاب  المحمية. وجاءت هذه 

مبادرة أخرى من قبل فريق المشروع 

نفايات  استهدفت توفير مآوٍّ مصنوعة من 
في  الحيونات  إليها  تلجًا  والتغليف  التعبئة  مواد 

الموطن الطبيعي بحثًا عن الظل والراحة. هذا 

الجدير بالذكر أن شجرة النيم هي شجرة 
سريعة النمو يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 20-15 
مترًا )49-66 قدم(، ونادرًا ما يصل ارتفاعها إلى 

35-40 مترًا )115 -130 قدم(. وهي شجرة دائمة 
الخضرة، وتعد واحدة من أشجار الظل التي 

للجفاف  المعرضة  المناطق  في  وتزدهر  تنمو 
قطر. مثل 

اليمين: السيد غانم محمد الكواري مدير  اليسار إلى  من 
المالكي  اإلدارية بقطرغاز والمهندس علي سيف  الشؤون 

القطرية  العامة  بالمؤسسة  المياه  شبكات  شؤون  مدير 
للمؤتمر،  المنظمة  اللجنة  ورئيس  »كهرماء«  والماء  للكهرباء 
بيزنس  انتراكتيف  العام لشركة  المدير  رائد شهيب  والسيد 

الرعاية. اتفاقية  أثناء حفل توقيع  نتورك 

متطوعون من قطرغاز ومدينة راس لفان الصناعية والمقاولين الذين شاركوا في فعاليات يوم زراعة األشجار في منطقة 
الصناعية. لفان  راس  مدينة  محمية 
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