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االحتفال بتحميل
10,000 الشحنة رقم

من الغاز
 الطبيعي املسال
إجناز بارز يف سّجل 

القطرية الطاقة 

منتدى الرئيس 
التنفيذي لقطرغاز
دعم املواهب القطرية



هكـــذا  ُيصــَنع قـــادة الــعا�
تاريخنا حافل بدعم مبادرات البحث اخلاصة 

باجلامعات واملعاهد احمللية، وهذه واحدة 
فقط من املميزات التي جتعل قطرغاز 
الشركة الرائدة � �ال صناعة الغاز 

الطبيعي املسال � العا�.
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الئحـــــة األهــــداف املتــــــوازنـــــة لقطـــرغـــــــاز
     منذ بداية السنة وحتى يونيو  2016

 التفوق الصناعي لقطرغاز

أداء السالمة والصحة والبيئة 

معدل القطاع

 معدل تكرار 
 جمموع احلوادث
القابلة للتسجيل

  معدل احرتاق
 كثافة انبعاثاتالغاز اخلايل من الكربيت 
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التقطري
 عدد القوى العاملة التي متتلك
 مهارات كبرية ومتنوعة

معدل القطاع
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موثوقية مصفاة لفان
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التميز يف تنفيذ 
مشاريعنا بنجاح

خالـد بن خليفــة آل ثاين
التنفيــذي الرئيس 

احملتويـــــات

فريق التحرير
رئيس التحرير:
دانييل يايتس
مدير التحرير: 

 تاج الدين عليار 
حمرر لغة عربية:

 إميان فخرو

تصدر عن:
إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة – الدوحة – دولة قطر

شركة قطرغاز احملدودة
صندوق بريد: 22666

الدوحة 
دولة قطر

هاتف: 44523224 974+  
فاكس: 44736628 974+

شركة فايرفالي للعالقات العامة
صندوق بريد: 11596

الدوحة
دولة قطر

هاتف: 44340360 974+
فاكس: 44340359 974+

جميع احلقوق حمفوظة. ال يجوز إعادة إصدار هذا 
اإلصدار جزئيا أو كليا أو تخزينه يف نظام اسرتجاع 
أو نقله بأي صورة سواء إلكرتونية أو ميكانيكية أو 

بالتصوير أو بأي صورة أخرى دون موافقة مسبقة 
من قسم العالقات العامة بشركة قطرغاز 

احملدودة.
 اجمللة مطبوعة على ورق صديق للبيئة

تواصل مع صفحة شركة قطرغاز على 
فيسبوك، يوتيوب، تويرت وانستجرام.

نتطلع إىل مشاركتك عرب وسائل التواصل 
االجتماعي على صفحاتنا التالية:

Qatargas :فيسبوك 
Qatargas :يوتيوب 

@Qatargas :تويرت 
Qatargas :انستجرام 

Qatargas :لينكدن

  الرائـــــــد
جملة شركة قطرغاز للتشغيل احملدودة

املشاريع تنفيذ  يف  03التميز 
التنفيذي. الرئيس  رسالة 

04 الشحنة رقم 10,000 من الغاز 
املسال الطبيعي 

لشركة  بارز  إجناز  بتحقيق  االحتفال 
قطرغاز ودولة قطر على السواء.
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24 مبادرة قطرغاز اخلضراء
بالبيئة. التزامك  جّدد 

التنفيذي الرئيس  منتدى   19
ودعم  التقطري  اسرتاتيجية  تعزيز 

الشابة. القطرية  املواهب 

الثامن  الدويل  12 فعاليات املؤمتر 
الطبيعي املسال "بريث”  للغاز  عشر 

مشاركتها  خالل  الشركة  ناقشت 
العميل  يف املؤمتر موضوَعْي خدمة 

وبرنامج احلد من االحرتاق.

14  تبقى السالمة نقطة الرتكيز 
األساسية

النفيذي لقطرغاز  الرئيس  جوائز   0٦
بالشركة  املميزين  للقادة 

خاصة  رئيسية  قضايا  مناقشة 
القادة  بالشركة وتكرمي عدد من 

النموذجيني.

08 توقيع قطرغاز التفاقية بيع وشراء 
اليابانية  ”JERA" مع شركة

الطويل  امُلتبادل  االلتزام  تعزيز 
التجاري واملوثوق  األمد مع الشريك 

لقطرغاز.

اتفاقية بارزة مع الكويت 09 توقيع 
يف  عمالئها  لقاعدة  قطرغاز  توسيع 

األوسط. الشرق  منطقة 

الصناعية معاجلة مياه اخمللفات   10
1 مؤخرًا إنشاء  أمت مشروع قطرغاز 

أول حمطة ملعاجلة مياه اخمللفات 
باستخدام  املنطقة،  يف  الصناعية 

الغشائي. احليوي  املفاعل  تكنولوجيا 

الرواسب الطينية 11  معاجلة 
بنجاح مشروع معاجلة  أمتت قطرغاز 

الطينية. الرواسب 

اإلخالص والتفاين يف العمل 
ُيحققان األهداف املنشودة

يتجلى التزامنا يف 
قطرغاز بالتميز يف 

عمليات التشغيل يف 
جميع جوانب أعمال 

الشركة؛ سواء اتضح 
ذلك من خالل التزامنا 

الصارم باتباع قواعد 
ومعايري السالمة 

بحذافريها، وإخالصنا 
جتاه عمالئنا وشركائنا 
وتطوير قدرات ومهارات القوى العاملة وتعزيز ثقافة 

التعلم بني جميع موظفينا، أو يف السعي الدؤوب 
لشركة قطرغاز لتنفيذ جميع مشاريعنا وعملياتها 

بنجاح وبدون وقوع أخطاء.
إن هذه هي املنهجية التي تتبعها قطرغاز يف 
جميع عملياتها على أرض الواقع. فإخالصنا وتفانينا 

لتحقيق التميز يف جميع جوانب أعمال الشركة قد 
أثمر عن حتقيق إجنازات رائعة وكثرية؛ منها على 

سبيل املثال ال احلصر التسليم اآلمن والناجح لشحنة 
الغاز الطبيعي املسال رقم 10,000 التي مت حتميلها من 

ميناء راس لفان يف شهر مايو املاضي.
إن تسليم هذه الشحنة رقم 10,000 هو خري دليل 

على الطريقة التي تنتهجها قطرغاز وتعاونها الوثيق 
مع شركائها احملليني مثل قطر للبرتول وراس غاز 

وناقالت لتحقيق األهداف الطموحة لدولة قطر، وذلك 
حتت الرعاية الكرمية حلضرة صاحب السمو الشيخ 

متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى - حفظه اهلل”. 
كما أن هذا اإلجناز يربز النمو الهائل الذي حققته دولة 

قطر يف صناعة الغاز الطبيعي املسال.
وإضافة إىل ذلك، فإن التزام قطرغاز بتقدمي 

خدمات متميزة لعمالئنا يتجلى بوضوح من خالل 

تسليم أوىل شحنات الغاز الطبيعي املسال الفورية إىل 
شركة "JERA” يف اليابان. 

إن العالقات التجارية اجليدة والناجحة بني قطرغاز 
وشركائنا اليابانيني متتد ملا يزيد عن عقدين كاملني 

إذ أنه قد مت التوقيع على أوىل اتفاقيات البيع والشراء 
يف عام 1992 بني قطرغاز واليابان، وهي االتفاقية التي 

بفضلها ووفقا ألحكامها مت تطوير قطرغاز 1. وبعد 
مرور أربع سنوات فقط بعد ذلك، مت توريد أوىل شحنات 

الغاز الطبيعي املسال إىل اليابان، معلنة بذلك بدء 
عهد جديد من العالقات التجارية املثمرة والناجحة 
بني قطرغاز وشركائها من الشركات اليابانية والتي 

استمرت منذ ذلك احلني وحتى وقتنا هذا. وقد أعطت 
هذه الصفقة القوة الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة 
لدولة قطر لتصبح الدولة األوىل لتصدير الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل.
وعلى صعيد آخر فإن االتفاقية األخرية املربمة 

مع مؤسسة البرتول الكويتية تؤكد على نيتنا الصادقة 
وعزمنا الواضح على تقدمي خدمات متميزة إىل عمالئنا 
احلاليني والعمل الدؤوب الستقطاب عمالء جدد. إنني 

أؤمن بكل صدق أن هذه االتفاقية متهد ملستقبل 
زاهر ميكن فيه تأسيس مزيد من الشراكات والعالقات 
التجارية الناجحة بني دولة قطر ودول اجلوار يف اخلليج 

العربي، بل وتتجاوز ذلك لتشمل دول الشرق األوسط 
الكبري. إن شركة قطرغاز قد متكنت بفضل أدائها 

املتميز من اكتساب سمعة قوية وجيدة وأصبحت 
كربى شركات الطاقة النظيفة التي يعتمد عليها يف 

العامل. وتعزز هذه الصفقة املربمة مع مؤسسة 
البرتول الكويتية وضع شركة قطرغاز بصفتها 

الشريك األفضل للغاز الطبيعي املسال.
وبطبيعة احلال يشمل تركيزنا على التميز يف 

عمليات التشغيل جميع جوانب أعمال الشركة 

وعملياتها ِوفقًا ملا هو منصوص عليه يف بيان 
توجهات إدارة قطرغاز. فعلى سبيل املثال، أكملنا 

مؤخرًا أوىل حمطات معاجلة مياه اخمللفات الصناعية 
يف املنطقة، وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا 
املفاعل احليوي الغشائي، مما يربهن على التزام 

قطرغاز باحملافظة على البيئة.
كما أن إجنازاتنا األخرية التي حققتها الشركة هي 

خري دليل على العمل الدؤوب واإلخالص الذي يتحلى 
به موظفو الشركة ومقاولوها وعمالؤها. فنحن 

معًا مسؤولون عن استمرار مسرية جناح الشركة. 
وأنا على قناعة تامة أن التزامنا بالتميز يف عمليات 

التشغيل سُيحافظ على مركزنا بصفتنا الشركة 
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل.
وأود يف هذا املقام أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب 

عن جزيل شكري وتقديري لكل موظفينا الذين بذلوا 
قصارى جهدهم وتفانوا يف العمل لتحقيق هذا اإلجناز 

املتجسد على أرض الواقع يف إجناز تسليم الشحنة 
رقم 10,000. وأودُّ أيضا أن أشكركم على جهودكم 

اخمللصة وإسهاماتكم املستمرة لقطرغاز ولقطاع 
الطاقة يف دولة قطر.

برنامج "حياكم”  20
الضوء على حملة قطرغاز عرب  تسليط 

وسائل التواصل االجتماعي من أجل 
القطريني.  الشباب  توظيف 

بجوائز  تكّرم موظفيها  قطرغاز   21
و"شكرًا” الطويلة”  "اخلدمة 

ُتثّمن مدى إخالص  شركة قطرغاز 
ومتّيزهم  املهني،  وأداءهم  موظفيها، 

العمل. يف 

الرياضية أبرز األنشطة   21
تتويج فريق معيذر بطاًل لدوري 

ليغ”. "قطرغاز 

باملسؤولية  قطرغاز  التزام   22
االجتماعية

احلفاظ على الطبيعة يف دولة قطر، 
البدنية، ومنط احلياة  اللياقة  تعزيز  مع 

األسنان. وصحة  الصحي، 

https://www.facebook.com/Qatargas/
https://www.facebook.com/Qatargas/
https://www.youtube.com/channel/UCK-M7hLGKt5sUd5L-YikFtw
https://www.youtube.com/channel/UCK-M7hLGKt5sUd5L-YikFtw
https://twitter.com/qatargas
https://twitter.com/qatargas
https://www.instagram.com/qatargas/
https://www.instagram.com/qatargas/
https://www.linkedin.com/company/qatargas
https://www.linkedin.com/company/qatargas
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انضمام ممثلي شركات قطر للبرتول وقطرغاز وراس 
غاز وناقالت إىل قبطان الناقلة "موزا”، لالحتفال بتحميل 
الشحنة التاريخية رقم 10.000.

مدينة راس لفان الصناعية باألرقام:
٢95 كيلومرتًا مربعًا - إجمايل مساحة مدينة راس لفان الصناعية

3٫9 كيلومرتًا مربعًا - إجمايل املساحة التي تشغلها قطرغاز )خطوط اإلنتاج من 1 إىل 7(

امليناء: 5٦ كيلومرتًا مربعًا - أحد 
أكرب موانئ الهيدروكربون يف العامل

80 كيلومرتًا شمال شرق الدوحة

الشركات العاملة: قطرغاز، راس غاز، إكسون موبيل، شل، توتال، 
دولفني للطاقة، أوريكس جي تي إل، غاز اخلليج، شركة راس 

لفان لألولفينس احملدودة، راس لفان هيليوم، قطر هيليوم

مكان عمل لـ: ١١5,000 شخص

ديسمرب

تاريخ مدينة راس لفان الصناعية

أبريل

يناير

ديسمرب

يونيو 

مايو

 1996 

 2003  

 2008 

 2010    

 201 1    

 2016 

وظفت دولة قطر استثمارات مباليني 
الدوالرات لتطوير منشآت امليناء والبنى 

التحتية ملدينة راس لفان الصناعية.

حتميل أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال.

حتميل الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي 
املسال.

وصول دولة قطر لهدفها مبساعدة قطرغاز 
إىل قدرة إنتاج إجمالية للغاز الطبيعي املسال 

مقدارها 77 مليون طن يف السنة، عدا إنتاجها 
لـِ حوايل 42 مليون طن يف السنة يف الوقت ذاته.

حتميل الشحنة رقم 1,000 من الغاز 
الطبيعي املسال.

حتميل الشحنة رقم 5,000 من الغاز 
الطبيعي املسال.

حتميل الشحنة رقم 10,000 من الغاز 
الطبيعي املسال.

أواسط تسعينيات 
القرن العشرين

إجناز هام لقطاع الغاز 
الطبيعي املسال

يف قطر

االحتفال بتحميل الشحنة رقم ١0,000

جرى حتميل الشحنة رقم 10,000 من 
الغاز الطبيعي املسال على منت 

الناقلة "موزا” املتوجهة إىل حمطة 
ساوث هوك للغاز الطبيعي املسال 

يف اململكة املتحدة، والتي استأجرتها 
شركة قطرغاز من شركة "ناقالت” 
)شركة قطرية للنقل البحري متتلك 
أكرب أسطول لشحن الغاز الطبيعي 

املسال على مستوى العامل(. وتعترب 
الناقلة "موزا” واحدة من الثالث عشرة 

ناقلة من طراز كيو-ماكس، كما أنها 
تعد أبرز وأكرب ناقالت الغاز الطبيعي 

املسال يف العامل من حيث قدرة 
التحميل، بطاقة تبلغ حوايل 260,000 مرت 

مكعب من الغاز الطبيعي املسال. وقد 
ُأطلق على الناقلة اسم صاحبة السمو 

الشيخة موزا بنت ناصر املسند يف 
يوليو 2008 وُسلمت الناقلة لقطرغاز يف 

شهر سبتمرب من نفس العام.
وورد عن املهندس سعد شريده 

الكعبي، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لقطر للبرتول، ورئيس 

10,000 من الغاز  متكنت قطر للبرتول وقطرغاز وراس غاز من حتميل الشحنة رقم 
الطبيعي املسال من ميناء راس لفان يف شهر مايو املاضي بنجاٍح الفٍت. وُيعد هذا 

الغاز الطبيعي املسال يف دولة قطر. بالنسبة لقطاع  اإلجناز على قدر كبري من األهمية 

جملس إدارة قطرغاز يف تصريح 
خاص له بهذه املناسبة: "إن حتميل 
الشحنة رقم 10,000 من الغاز الطبيعي 

املسال من ميناء راس لفان هو 
جتسيد للجهود الكبرية التي تبذلها 

قطر للبرتول، وشركتا قطرغاز وراس 
غاز، يف ظل القيادة احلكيمة حلضرة 

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاين أمري البالد املفدى - حفظه اهلل”.

وقال الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز: 
"قطرغاز هي الشركة الرائدة يف 

جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال 
يف العامل، ونحن فخورون بالعمل جنبًا 
إىل جنب مع شركات عاملية كبرية يف 

مدينة راس لفان الصناعية. وهذا 
احلدث التاريخي املتمثل بالنقل اآلمن 
واملوثوق للشحنة رقم 10,000 من الغاز 
الطبيعي املسال من قطر هو نتيجة 

جلميع اجلهود التي بذلها موظفونا 
وشركاؤنا واملتعاقدون، وهو إجناز رائع 

يؤكد التزام الشركة باجلودة والتميز 

التشغيلي. أهنئ جميع الذين ساهموا 
بإيصال الغاز الطبيعي املسال بشكل 

آمن وموثوق لعمالئنا”.
وُتوفر مدينة راس لفان الصناعية 

املمتدة على مساحة أكرث من 295 
كيلومرتًا مربعًا جمموعة من املرافق 
العامة، والتي تشمل كاّلً من األراضي 
والبنية التحتية واملوانئ ومياه التربيد، 

لشركات الغاز الطبيعي املسال يف 
قطر. كما أنها تلتزم بتوفري املرافق، 

واملياه احملالة، فضاًل عن إدارة مياه 
اخمللفات، وإدارة البيئة، ومكافحة 

احلريق واالستجابة للطوارئ، هذا إىل 
جانب تقدميها لعدٍد كبري من اخلدمات 

املساندة على غرار الرعاية الصحية 
واإلقامة واالتصاالت.

وُيعترب ميناء راس لفان من أكرب 
موانئ التصدير احلديثة يف الشرق 

األوسط وآسيا، حيث جرى توسيع امليناء 
ومنشآت األرصفة منذ بدء عملياته يف 
سبتمرب 1996. وُيغطي امليناء مساحة 
56 كيلومرتًا مربعًا، وهو من أكرب موانئ 

تصدير الهيدروكربون يف العامل، كما أنه 
يتكون من ستة أرصفة تشغيلية للغاز 

الطبيعي املسال، مما يجعله بوابة 
قطر لتصدير الغاز الطبيعي املسال 

لسائر أنحاء العامل. 
وبفضل موقع امليناء اجلغرايف 
املميز بني آسيا وأوروبا على مسار 

الشحن البحري الدويل، فقد متكنت دولة 
قطر من احتالل موقع الصدارة مقارنة 

بباقي موردي الغاز الطبيعي املسال 
حول العامل.

ويوفر ميناء راس لفان رابطًا 
اسرتاتيجيًا أساسيًا يف السلسلة التي 
تربط إنتاج الغاز الذي يتم استخراجه من 
حقل الشمال باملستخدمني النهائيني 

للغاز واملنتجات السائلة واملنتجات 
املرتبطة بها. كما أنه كان عنصرًا هامًا 

وفعااًل يف جناح دولة قطر يف مهمة 
حتقيق هدفها يف شهر ديسمرب 2010، 

واملتمثل يف رفع إنتاجها من الغاز 
الطبيعي املسال إىل 77 مليون طن 

يف السنة.

انضمام مسؤويل شركات قطر للبرتول وقطرغاز وراس غاز وناقالت إىل 
قبطان الناقلة "موزا”، لالحتفال بتحميل الشحنة التاريخية رقم 10,000.
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فعالية "القيادة يف العمل” 
تكّرم قادة شركة قطرغاز 

التخطيط املؤسسي يف  إدارة  استضافت 
"القيادة يف  شركة قطرغاز مؤخرًا فعالية 

العمل” للربع األول من السنة. وقد حضر 
الشركة، حيث  كبار املسؤولني يف  الفعالية 

القضايا  جرى خاللها مناقشة عدد من 
َتم  العمل. كما  بريادة  األساسية اخلاصة 

تكرمي ثالثة من أفضل قادة قطرغاز، تقديرًا 
احتفالية خاصة  ألدائهم املتميز، وذلك خالل 

بهؤالء  لالحتفاء  يصًا  خصِّ تنظيمها  جرى 
املكرمني. القادة 

نّظمت شركة قطرغاز مؤخرًا فعالية 
"القيادة يف العمل” يف جمّمع اخلور 

يف شهر أبريل املاضي، وقد حضرها 
حوايل 60 قياديًا من الشركة، ناقشوا 

خاللها قضايا رئيسية، مثل األداء 
الفصلي، والتقدم الذي مت حتقيقه يف 

املبادرات املؤسسية لسنة 2016، 
وإسرتاتيجية احلفاظ على املوظفني 

املوهوبني. ومّتت مناقشة هذه 
القضايا يف ظل الرتكيز الشديد الذي 

ُتبديه الكوادر القيادية للشركة على 
السالمة، واألداء املايل، واملوثوقية 

التشغيلية.
خالل املناقشات التي شهدتها 

فعالية "القيادة يف العمل”، شّدد 
الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين مرارًا على 

أهمية السالمة، كونها األولوية األبرز 
للشركة، مشريًا إىل مشكلة احلوادث 

املرورية التي ُتَعّد معضلة كربى يف 
قطر. كما مّت الرتكيز أيضًا على مسألة 

احلد من اإلصابات اجلسدية خالل فصل 
الصيف، الذي بات ُيَسّجل فيه سنويًا 

أعلى معدالت اإلصابة اجلسدية، مع 
إيالء عناية خاصة لربنامج إدارة اإلجهاد 

احلراري يف قطرغاز، وحملة "األداة 
للعمل”. املناسبة 

واإلنتاج التكلفة 
ويف الشأن املايل، مت التطرق إىل أسعار 

الغاز الطبيعي املسال واملكثفات 
للربع األول من سنة 2016، باإلضافة إىل 

مدى تأثري هذه األسعار على عائدات 
الشركة، ما يستلزم تركيزًا مستمرًا 
من ِقبل جميع إدارات الشركة على 

حتسني التكاليف. كما تطرق النقاش 
إىل األداء املتميز ملصفاة لفان 1، 

وعمليات اإلغالق من أجل الصيانة الغري 
ي اإلنتاج 1 و4، من دون  خمطط لها خلطَّ
حدوث أي تأخري يف التسليمات للعمالء. 

وقامت إدارة العمليات بتقدمي عرض 
ونبذة توضيحية عامة عن الوضعية 

اآلنية لعملية اإلنتاج يف جميع خطوط 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال، وذلك 

مع طرح أهم أسباب وعواقب اخلسائر 

الناجتة عن تدين مستويات االعتمادية. ومت الرتكيز 
بشكل كبري يف املناقشات على أهمية احملافظة 

على األداء وجتنب تكرار احلوادث املعِطلة لإلنتاج، مع 
الرتكيز املستمر على االعتمادية، كونها حجر أساس 

لكسب رضا العمالء. 

تكرمي القادة
كّرم الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ثالثة من قادة 

الشركة تقديرًا ألدائهم املتميز، وهم: عبد الرحمن 
حممد املال، مدير إدارة الشحن، وكوالسكاران 

فنكاتاباثي، كبري مهندسي ضمان ومراقبة اجلودة 
يف قسم التكامل الهندسي بقطرغاز، وإريك جيوتان، 

مدير مشاريع مصفاة لفان 2. 
وقد حتّدث مدراء إدارات عمل القادة الثالثة 

املكّرمني عن أدائهم املتميز، فصرح عالء أبوجبارة 
)مدير إدارة التجارة والشحن( عن مدى متيز أداء 
عبدالرحمن املال باعتباره مثااًل ُيحتذى به يف دقة 

الرتكيز على حتقيق الفاعلية يف جميع إدارات الشركة، 
فضاًل عن إشارته إىل أهمية توفر املهارة املطلوبة 

لدى كافة القادة بشركة قطرغاز. وَصرح يف هذا 
السياق قائاًل: "أّسس عبد الرحمن ثقافة عدم التهاون 
يف قوانني السالمة واالمتثال لها، وهو يعّزز باستمرار 

هذه القيم لدى فريق عمله. وُتَعّد جائزتا جملس 
 Globe"و ”Sword of Honour" السالمة الربيطاين
of Honour”، اللتني فازت بهما شركة قطرغاز، مثااًل 

رائعًا على تلك املميزات”.
كما َتم تكرمي كوالسكاران فنكاتاباثي تقديرًا لروح 

املبادرة املميزة التي ميتلكها باإلضافة إىل مدى 
عنايته بأدق التفاصيل، األمر الذي ترك بدوره بصمة 
هامة وأثرًا ملموسًا على دخل الشركة. ويف ذلك، 
قال الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين، مدير الشؤون 

الهندسية واملشاريع: "كوالسكاران فنكاتاباثي عضو 
يف فريق ضمان ومراقبة اجلودة الذي ميتاز بخربته 
ومهنيته العالية، ولقد أسهم بفاعلية يف الكشف 

عن عدة انتهاكات قام بها املوّردون، الذين حاولوا أن 
يزّودوا الشركة مبواد ومعدات غري مطابقة للمعايري 

واملواصفات السليمة يف منشآت قطرغاز. ومن 
املعلوم أن استخدام مثل هذه املواد/املعدات 

املغشوشة قد يؤدي إىل حدوث كوارث ويعّرض سالمة 
ونزاهة املنشآت للخطر”. 

وإىل جانب تركيزه على السالمة، أوضح كوالسكاران 
أن التدقيق اخلارجي الذي يتم اتباعه مع املوّردين 

وبرامج التوعية املتخصصة التي مت إجراؤها بخصوص 
عمليات الِلحام، واالختبارات غري اإلتالفية، والرافعات 

كانت أيضًا من العوامل الرئيسية التي ساهمت بشكل 
إيجابي يف حتقيق أهداف شركة قطرغاز. ويف هذا 

اإلطار، تابع كوالسكاران حديثه قائاًل: "إن إجناز العمل 
بطريقة صحيحة منذ الوهلة األوىل ومواصلة نهج هذه 

الطريقة ذاتها يف العمل بشكل مستدام، ُيعد عاماًل 
ُمساهمًا ورئيسيًا يف حتقيق التميز املنشود يف 

األداء املايل، والذي منارسه بدورنا مبهنية عالية على 
مستوى جميع أنشطتنا. ولطاملا قّدمنا الدعم الكامل 

للمتطلبات التشغيلية أثناء عمليات اإلغالق من أجل 
الصيانة وأعمال الصيانة الطارئة يف الوقت املناسب، 

وبدعم تام من فريق عملنا”.
بينما َسلَّط سلمان أشكناين )مدير مشاريع 

املصفاة( بدوره الضوء على أبرز مميزات إريك جيوتان، 
مدير مشاريع مصفاة لفان 2، قائاًل: "يؤدي إريك دورًا 

مهمًا يف حتسني أداء السالمة بدعم من إدارَتي 
السالمة والصحة والبيئة، والدعم التقني للعمليات. 

وقد بلغ إجمايل معدل احلوادث املسجلة يف مشروع 
مصفاة لفان 2 حوايل 0.64 يف سنة 2015، فيما انخفض 

إىل 0.38 يف سنة 2016 وحتى تاريخ يومنا هذا. وجرى 
إحراز املزيد من التقدم يف مشروع مصفاة لفان 2، 

التزامًا بالتاريخ احملدد لتشغيل املصفاة، كما شارفنا 
على االنتهاء من العمليات الهندسية والتزويد، ورّكبنا 

جميع املعدات، وَتم التحكم يف امليزانية احملددة 
للمشروع والسيطرة عليها بطريقة حمكمة”.

بدوره، شّدد إريك جيوتان، املنتدب من شركة 
"توتال”، على أهمية السالمة وضرورة إيالئها األولوية 

يف أي مشروع، قائاًل: "ال شيء أهم من السالمة، 
ونحن نعمل جديًا بكل ما يسعنا من قوة إليالئها 

العناية الالزمة. إنها الهدف األول لفريق العمل، وأنا 
أخصص لها اجلزء األكرب من وقتي. أّما التحدي الثاين يف 
أّي مشروع، فهو االلتزام بجدول العمل. ومن األنشطة 

األساسية لنجاح املشاريع املماثلة إجراء رقابة على 
اجلودة والتكاليف، واإلدارة الصارمة للعقود”.

وأضاف إريك أن الدعم الذي يتلقاه من إدارة شركة 
قطرغاز ميّكنه من األداء باملستوى املطلوب. وعّلق 
على ذلك بقوله: "أتعاون مع فريق عمل رائع وأتلّقى 

الدعم الكامل من رؤسائي يف العمل. واألهم من ذلك 
كله أن التنظيم العام الذي يسود شركة قطرغاز، إىل 

جانب وضوح أهدافها، وثقافة الشركة، هي كلها 
متثل أساسًا متينًا صلبًا ُيساهم حتمًا يف جناحها”.

غّطت النقاشات التي دارت يف فعالية "القيادة يف العمل” مواضيع رئيسية 
شملت األداء الفصلي، والتقدم الذي مت حتقيقه يف املبادرات املؤسسية 

لسنة 2016، فضاًل عن إسرتاتيجية احلفاظ على املوظفني املوهوبني. كما مت 
الرتكيز على حتليل األداء، لتجّنب األحداث املهددة لسالمة عملية اإلنتاج.

صورة لكوالسكاران فنكاتاباثي )الثالث ميني الصورة(، وإريك جيوتان )السادس ميني الصورة( وعبد الرحمن حممد املال )الثامن ميني الصورة(، إىل جانب الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز  ومسؤولني كبار بالشركة خالل فعالية "القيادة يف العمل”.
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اتفاقية ُمدتها أربعة أعوام 
مع مؤسسة البرتول الكويتية

صورة خاصة لوحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة 'Golar Igloo' املستأجرة من قبل مؤسسة البرتول الكويتية والراسية يف 
ميناء األحمدي بالكويت. وقد قامت قطرغاز بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال يف إطار االتفاقية اجلديدة، على منت ناقلة 

"الغرافة” من طراز كيو-فلكس يف مارس 2016.

بتوريد  الكويتية تقضي مبوجبها  البرتول  اتفاقية مع مؤسسة  أبرمت شركة قطرغاز مؤخرًا 
نصف مليون طن يف السنة من الغاز الطبيعي املسال إىل دولة الكويت ملدة أربعة أعوام على 

التوايل. وُتساهم هذه االتفاقية بشكل إيجابي يف تعزيز وصول دولة قطر إىل أسواق جملس 
التعاون اخلليجي وأسواق الشرق األوسط.

الطاقة  قطاَعْي  بني  املشرتكة  واملصالح  اإليجابية  التجارية  العالقات  االتفاقية  "تدعم 
يف كّل من دولة قطر ودولة الكويت، كما أنها ُتعزز مكانة دولة قطر كمورد آمن وموثوق 

العضو  الكعبي،  -املهندس سعد شريده  العامل”.  أنحاء  النظيفة يف جميع  به للطاقة 
إدارة قطرغاز. للبرتول، ورئيس جملس  التنفيذي لقطر  والرئيس  املنتدب 

ستقوم قطرغاز 2، وهي أول مشروع 
الطبيعي  للغاز  القيمة  متكامل 

الغاز الطبيعي املسال  بتوريد  املسال، 
إىل مؤسسة البرتول الكويتية. وُتعترب 

قطرغاز 2 مشروعًا مشرتكًا بني 
قطر للبرتول وشرَكتْي إكسون موبيل 

وتوتال، حيث بدأ اإلنتاج بها إبان العام 
2009. وقد جرى تسليم أول شحنة 

من الغاز الطبيعي املسال حملطة 
الكويتية  البرتول  مؤسسة  استقبال 

للغاز الطبيعي املسال يف ميناء 
األحمدي يف الكويت، على منت ناقالت 
من طراز كيو-فلكس قامت قطرغاز 

باستئجارها من شركة "ناقالت”.
ووفقًا للمهندس سعد شريده 

والرئيس  العضو املنتدب  الكعبي 
للبرتول، ورئيس جملس  التنفيذي لقطر 

إدارة قطرغاز، فإّن "االتفاقية اجلديدة 
بني قطرغاز ومؤسسة البرتول 

الكويتية ُتربز مكانة قطرغاز كشريك 
الغاز الطبيعي املسال  موثوق لتوفري 

يف منطقة اخلليج العربي والشرق 
األوسط، فضاًل عن تعزيزها ملكانة 

العاملية”. الشركة 
وأضاف: "تدعم االتفاقية العالقات 

املشرتكة  واملصالح  اإليجابية  التجارية 
بني قطاَعْي الطاقة يف كل من دولة 

قطر ودولة الكويت، كما أنها ُتعزز 
مكانة دولة قطر كمورد آمن وموثوق 

به للطاقة النظيفة يف جميع أنحاء 
العامل”.

بينما صرح الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثاين الرئيس التنفيذي لقطرغاز، من 
جانبه، قائاًل: "إن توقيع هذه االتفاقية 

مع مؤسسة البرتول الكويتية يعد 
عالمة فارقة أخرى تربهن على ريادة 

قطرغاز يف توريد الغاز الطبيعي 
املسال مبوثوقية وفاعلية إىل أسواق 
الطاقة الناشئة يف الشرق األوسط. 

كما تعكس هذه الصفقة مدى اهتمام 
بتعزيز وتوسيع نطاق عالقاتها  الشركة 

التجارية، فضاًل عن تأكيدها على مدى 
احتياجات  لتلبية  قطرغاز  جاهزية 

مؤسسة البرتول الكويتية من الغاز 
الطبيعي املسال يف املستقبل”.

االحتياجات  تلبية  تتم  وحتى 
املتزايدة لدولة الكويت من الطاقة 

خالل أشهر الصيف، فقد مت االتفاق 
على توريد الكمية األكرب فيما بني 

شهري مارس ونوفمرب من كل عام. 
بتوفريها  عمومًا  قطرغاز  وتتميز 

للجزء األكرب من احتياجات الكويت من 
الطاقة منذ عام 2011، سواًء من خالل 
عقد صفقات مشرتكة بني الشركة 

ومؤسسة البرتول الكويتية أو عرب 
للتوريد  اتفاقيات  أبرمت  ثالثة  أطراف 

مع كل من قطرغاز ومؤسسة البرتول 
الكويتية.

كما جتدر اإلشارة إىل أن قطرغاز 
توّرد الغاز الطبيعي املسال لدبي منذ 

عام 2008، فضاًل عن توريدها شحنة 
تشغيلية إىل األردن يف شهر مايو من 

عام 2015. وُتعزز الصفقة اجلديدة 
النظيفة  الطاقة  بتوريد  التزام قطرغاز 

إىل العامل بصورة آمنة وموثوقة.

ُموّرد الغاز الطبيعي املسال 
املوثوق واملعتمد يف اليابان

انطالقًا من التزام شركة قطرغاز الراسخ بشراكتها مع عمالئها اليابانيني، قامت الشركة مؤخرًا 
بتسليم أول شحنة فورية من الغاز الطبيعي املسال إىل شركة "JERA” اليابانية، ُمعّززة بذلك 

مكانتها املميزة، كونها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل.

يتمّثل اإلجناز البارز واملميز األول الذي 
حققته شركة قطرغاز، يف توقيعها 
ألول اتفاقية بيع وشراء طويلة األمد 

مع اليابان سنة 1992. وقد مّهدت تلك 
اخلطوة الطريق إىل إنشاء مشروع 

"قطرغاز  1”، الذي يتكون من ثالثة 
خطوط إنتاج بّرية للغاز الطبيعي 

املسال، تبلغ القدرة اإلنتاجية لكل خط 
منها مليوَني طن يف السنة. ومبوجب 

االتفاقية املذكورة، مت تسليم أول 
شحنة من الغاز الطبيعي املسال 

لليابان سنة 1997، ما أرسى حجر 
األساس للشراكة الضخمة بني قطر 

واليابان. 
وبعد مرور حوايل عقَدين من الزمن، 

تواصل قطرغاز بنجاح الفت توطيد 
عالقتها باليابان، إذ سّلمت مؤخرًا أول 

شحنة فورية لها من الغاز الطبيعي 
املسال إىل شركة "JERA” اليابانية 

احلديثة التأسيس، مبوجب اتفاقية 

البيع والشراء الرئيسية اجلديدة التي 
دخلت حّيز التنفيذ بني الشركتني. 

ُتَعّد شركة "JERA” مشروعًا 
مشرتكًا أنشأته مؤخرًا اثنتان من أضخم 
شركات الطاقة يف اليابان، هما شركة 
"تشوبو إلكرتيك” للطاقة، وهي العميل 

األول لشركة قطرغاز، وشركة "تيبكو” 
للوقود والطاقة. 

وقد مت تسليم الشحنة الفورية على 
منت ناقلة "الرويس” من طراز كيو-

 ”Futtsu" فلكس، حملطة استقبال
للغاز الطبيعي املسال يف خليج 

طوكيو يف شهر مايو املاضي من هذا 
العام. 

وُتعترب اليابان إحدى أبرز الدول 
املستوردة للغاز الطبيعي املسال 

يف العامل. وجتدر اإلشارة إىل أن شركة 
قطرغاز قد سّلمت اليابان، يف سنة 

2015 وحدها، ما ُيعادل 14.6 مليون طن 
من الغاز الطبيعي املسال؛ مع العلم 

أن إجمايل الشحنات القطرية من الغاز 
الطبيعي املسال التي يتم توريدها 

لليابان يتجاوز الـ 2300 شحنة. 
وتعّزز االتفاقية اجلديدة 

التزام قطرغاز الراسخ بتوفري 
مصدر آمن وموثوق من 
الطاقة لليابان. كما أنها 

تؤكد كذلك على مكانة 
قطرغاز كونها ُموّرد الغاز 

الطبيعي املسال املوثوق 
واملعتمد لدى اليابان. كما 
ساهمت االتفاقية بشكل 

كبري يف تسليط الضوء 
على جهود قطرغاز احلثيثة 

للمحافظة على مكانتها 
الهامة، كونها الشركة الرائدة 

يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
املسال يف العامل، التي تعمل بسالمة 

وموثوقية لتزويد العمالء بالغاز الطبيعي 
املسال يف جميع أنحاء العامل.

مت تسليم الشحنة الفورية على منت ناقلة "الرويس” من طراز كيو-فلكس، حملطة استقبال "Futtsu” للغاز الطبيعي املسال يف خليج طوكيو يف شهر مايو املاضي من هذا العام. 

١4٫٦
 مليون طن

14.6 مليون  بتوريد  قامت قطرغاز 
الطبيعي املسال  الغاز  طن من 

إىل اليابان يف سنة 2015.

"إن توقيع هذه االتفاقية مع 
يعد  الكويتية  البرتول  مؤسسة 

عالمة فارقة أخرى تربهن على ريادة 
الطبيعي  الغاز  توريد  قطرغاز يف 

إىل أسواق  املسال مبوثوقية وفاعلية 
الناشئة يف الشرق األوسط.   الطاقة 
-الشيخ خالد بن خليفة  العامل”.  أنحاء 

التنفيذي لشركة  الرئيس  ثاين،  آل 
قطرغاز.



جملة الرائد    |   الربع الثاين 201٦     |    11   10     |    الربع الثاين 201٦     |    جملة الرائد

أكرث من 95% من مركبات األوكسيجني الكيميائي 
النيرتوجني يف مياه اخمللفات الصناعية.  ومركبات 

وبذلك تكون جودة املياه املعاجلة قد حتسنت بشكل 
أكرب مما كانت عليه سابقًا حينما كان يتم استخدام 

تقنيات املعاجلة التقليدية، مما يؤكد قطعًا على جناح 
املشروع وفرادته.

وصرح الشيخ خالد بن عبد اهلل آل ثاين، مدير 
الشؤون الهندسية واملشاريع يف قطرغاز، قائاًل: 

"ُيعترب هذا اإلجناز إجنازًا بارزًا ينضم بدوره إىل سلسلة 
إجنازات قطرغاز، حيث أنها حققت سبقًا هامًا 

يف صناعة الغاز الطبيعي املسال يف املنطقة 
الناجتة  بإعادة استخدام مياه اخمللفات الصناعية 
1. ويعكس املشروع التزامنا  من مشروع قطرغاز 

باحلفاظ على البيئة وهو أيضًا جزء من االستثمارات 
الضخمة التي قمنا بها مؤخرًا للحد من اآلثار السلبية 

على البيئة مبا يتسق مع القيم املنصوص عليها 
يف بيان توجهات قطرغاز. وأهنئ كل من شارك 

يف جميع مراحل املشروع من تخطيط وتصميم 
وإنشاءات، وكل من ساهم يف تشغيله بنجاح”.

وحتت قيادة إدارة املشاريع وبدعم كلٍّ من إدارة 
البيئية، إدارة الهندسة، إدارة العمليات  الشؤون 

وغريها من اجلهات املعنية، جرى العمل على حتقيق 
إجناز مهم َتمثل يف العزم على إنشاء وتطوير تصميم 

قوي، باإلضافة إىل توفري جتهيزات عالية اجلودة، 
وتنفيذ أعمال بناء املشروع بأمان من دون تسجيل 

أي حادث مقعد عن العمل. وقد مت وضع النموذج 
التجريبي للمفاعل حتت االختبار ملدة 6 أشهر يف 
عام 2008، ثم استهل فريق قطرغاز مرحلة أعمال 

التصميم الهندسي األساسي، فضاًل عن إبرام عقود 
التنفيذ، كما تلى ذلك بدء عملية التشغيل يف الفرتة 

ما بني عامي 2011 و2015.

حجم حوض احلماية 900 مرت مكعب
حجم حوض التسوية 1,300 مرت مكعب

حجم الشاشة: 1 ملم

حجم املعاجلة احليوية املسبقة 
بنزع النرتوجني 2 × 250 مرت مكعب

حجم النرتجة 2 × 600 مرت مكعب

3 خطوط × شريطني × 36  وحدة مثبتة 
،كل واحدة على حدة

صايف التدفق األقصى: 12 لرت، مرت، ساعة

الرتشيح بواسطة 
الكربون املنشط 

احلبيبي

أغشية 
 ZeeWeed
 500D UF

املعاجلة احليوية 
املسبقة بنزع 

النرتوجني / النرتجة

الفحص 
املسبق

سحب املياه 
من الرواسب 

الطينية

الرواسب واملواد الطينية التي يتم التخلص منها
520 كلغ/اليوم عند %14

مياه معاجلة ُمعّدة للري

التربيد )املربد(

التسوية خزان احلماية

مدخل مياه اخمللفات الصناعية 

قطر مرشحات N. 2 FV2B: 3,000 ملم

البياين – الرسم  الصناعية  حمطة معاجلة مياه اخمللفات 

مسرية قطرغاز يف إدارة
الرواسب الطينية

ُيعد احلد من أي أثر بيئي سلبي للشركة واحدًا من بني أبرز املتطلبات األساسية التي نّص عليها 
بيان توجهات شركة قطرغاز. وبعد جناح قطرغاز يف تطبيق مشروع إدارة الرواسب الطينية، 

متكنت الشركة فعليًا من احلد بشكل كبري من اخملزون اإلجمايل من النفايات يف كافة املنشآت 
التابعة لها، هذا إىل جانب جناحها يف تقليص مساحة التخزين املرتبطة بها، والتقليل من خماطر 

نقل النفايات والتخلص منها. وُيعد هذا اإلجناز البارز برهانًا قاطعًا على مدى التزام قطرغاز 
البيئي. أدائها  بتعزيز  املستمر 

شهدت السنوات األخرية تكّدس رواسب 
لتتجاوز نسبة  بانتظام،  السائل  الهيدروكربون والطني 

الـ3,500 مرت مكعب يف سنة 2015، نظرًا إىل عدم 
وجود مسارات معتمدة يف الدولة للتخلص من هذه 

الدالئل املستقبلية  النفايات بشكل سليم. وتشري 
)للسنوات من 2016 إىل 2018( إىل تكّدس كمية إضافية 
من الرواسب الطينية تقّدر بـ4,000 مرت مكعب، ناجمة 

عن إغالق املنشآت وتنظيف اخلزانات. وقد نّفذ فريق 
مشرتك إلدارة النفايات من قسم خدمات الصيانة 
والشؤون البيئية مشروعًا متعدد اجملاالت إلجراء 

تعزيز معاجلة مياه اخمللفات 
الصناعية باستخدام تكنولوجيا 

املفاعل احليوي الغشائي 

 حمطة معاجلة مياه اخمللفات الصناعية املكتملة يف قطرغاز 1.

تستخدم احملطة اجلديدة تكنولوجيا املفاعل احليوي الغشائي.

ريادتها من  الصناعية واحلفاظ على  اعتماد أفضل املمارسات  إىل  باستمرار  تسعى قطرغاز 
الطبيعي املسال. وعماًل  الغاز  التقنيات املبتكرة يف قطاع  باستخدام أفضل  التزامها  حيث 

الرامي إىل االستخدام املستدام للمياه، وكجزء من اسرتاتيجية   2030 الوطنية  بهدف رؤية قطر 
1 مؤخرًا على إنشاء أول حمطة  بإدارة مياه اخمللفات الصناعية، أقبلت قطرغاز  الشركة اخلاصة 
الغشائي. احليوي  املفاعل  تكنولوجيا  باستخدام  املنطقة،  يف  الصناعية  اخمللفات  مياه  ملعاجلة 

التزامنا  املشروع  "يعكس 
وهو  البيئة  على  باحلفاظ 

أيضًا جزء من االستثمارات 
بها  قمنا  التي  الضخمة 

مؤخرًا للحد من اآلثار 
مبا  البيئة  على  السلبية 

املنصوص  القيم  مع  يتسق 
بيان توجهات  عليها يف 
وأهنئ كل من  قطرغاز.  
شارك يف جميع مراحل 

تخطيط  من  املشروع 
وكل  وإنشاءات،  وتصميم 

من ساهم يف تشغيله 
خالد  -الشيخ  بنجاح”. 

بن عبد اهلل آل ثاين، مدير 
الهندسية  الشؤون 

متكنت قطرغاز من إنهاء أعمال حمطة جديدة واملشاريع يف قطرغاز.
باستخدام  الصناعية  ملعاجلة مياه اخمللفات 

تكنولوجيا املفاعل احليوي الغشائي، والتي ُتعد األوىل 
من نوعها يف املنطقة، يف شهر أبريل املاضي. 

وتصل سعة احملطة اخلاصة مبعاجلة مياه 
اخمللفات الصناعية إىل حوايل 1,300 مرت مكعب يف 

اليوم.
وتشكل املنشأة اجلديدة جزءًا ال يتجزأ من 

اسرتاتيجية الشركة إلدارة مياه اخمللفات الصناعية 
والتي تتمحور حول ثالث ركائز أساسية:

• إعادة استخدام مياه خملفات مناسبة للري؛	
• إعادة تدوير مياه خملفات مالئمة إلنتاج املياه 	

املاحلة احملالة مع استخدام تقنيات متقدمة 
خاصة مبعاجلة مياه اخمللفات الصناعية؛

• واحلد من التخلص من مياه اخمللفات الصناعية 	
بحقن اآلبار العميقة من خالل تكثيف كل من 

عملية إعادة تدوير املياه وعملية إعادة استخدام 
هذه املياه بشكل سليم.

ومتتثل احملطة اجلديدة ألنظمة وزارة البلدية 
والبيئة القطرية، كما أنها تساهم أيضًا يف حتقيق 
هدف االستخدام املستدام للمياه وفق رؤية قطر 

 .2030 الوطنية 
وتقوم احملطة مبعاجلة املياه املستخدمة إىل 

حني متكني هذه املياه من الوصول إىل مستوى الري، 
حيث ُتصبح مؤهلة آنذاك إلعادة استخدامها من 

الغشائي  جديد. وتستخدم تقنية املفاعل احليوي 
للتخلص  البكتريية واحليوية  جمموعة من املفاعالت 
من امللوثات وتفتيتها. كما تعمل أغشية املفاعل 

الصناعية على ترشيح اجلسيمات والكتل احليوية - 
األخرى.  البكتريية واملركبات 

بكامل طاقتها  التقنية املذكورة حاليًا  وتعمل 
لتمكني نسبة التخلص من امللوثات من بلوغ ما ُيعادل 

عملية تخلص مستدامة من هذه النفايات سنة 
2015. وبدأت هذه العملية بتأسيس نطاق عمل 

يطرح حتديات فنية، تاله إجراء تقييم فني وعملية 
تقييم شاملة لكافة املناقصات. وتبع ذلك فوز شركة 

إنرتناشيونال” بعقد طويل األمد لتشغيل  "إيكولوج 
وتفويض نظام متطور للطرد املركزي يف منشآت 

قطرغاز مبدينة رأس لفان. 
الشاملة، والرتخيص،  وإقرارًا مبتطلبات السالمة 

لتفويض مشروع مماثل  الالزمة  التشغيلية  والعمليات 
ميدانيًا، أقام فريق إدارة النفايات شراكة فعالة مع 

التشغيل، مع االستعانة  املقاول، لتسهيل عملية 
بفرق عمل أخرى من قطرغاز. وقد أجرى "قسم 

الطرد  لعمليات  الهندسية” مراجعة هندسية  الرقابة 
املركزي، تالها مصادقة من طرف ثالث أجراها قسم 

الرقابة على اجلودة يف شركة قطرغاز لنظام الفصل 
واملعدات احلساسة للسالمة. كما نّفذ الفريق 

الطبي يف قطرغاز برناجمًا لرصد التعرض للمخاطر 
التشغيلية، ساعد يف حتديد خماطر تشغيلية 

الرقابية املناسبة على  حمتملة، واعتماد اإلجراءات 
اإليجابية  التصميم، فضاًل عن مساهمته  مستوى 
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املؤمتر واملعرض الدويل الثامن عشر
للغاز الطبيعي املسال

شاركت قطرغاز مؤخرًا يف املؤمتر واملعرض الدويل الثامن عشر 
للغاز الطبيعي املسال الذي مت عقده يف مدينة "بريث” األسرتالية. 
وقد سّلط ممثلو الشركة من املسؤولني التنفيذيني الكبار، الضوء 

خالل املؤمتر على مدى التزام قطرغاز وتركيزها التام على خدمة 
العمالء كمفتاح لالستجابة لتطور احتياجات العمالء، هذا إىل جانب 

تركيزهم على برنامج الشركة اخلاص باحلد من االحرتاق.

صورة خلليفة السليطي، مدير إدارة السالمة واخملاطر يف شركة قطرغاز، 
وهو يتحدث عن برنامج قطرغاز لتقليص االحرتاق أمام احلضور يف املؤمتر 

الدويل الثامن عشر لصناعة الغاز الطبيعي املسال.

صورة لريشي ماهاراج، حملل جتاري أول )يسار الصورة(، أثناء عرضه مللصق 
خاص بـ "أهمية التخفيف من التحديات لتأهيل الشركة إىل أن ُتصبح ُموّردًا فعااًل 

للغاز الطبيعي املسال”.

صورة للمهندس نبيل مدين، قائد فريق املعدات الدوارة )ميني الصورة(، أثناء عرضه لـِ"منوذج حماكاة لضاغط تربيد قوي”. 

ُيعّد املؤمتر الدويل الثامن عشر للغاز الطبيعي 
املسال الذي انُعقد يف مدينة "بريث” األسرتالية، 

جزءًا من سلسلة مؤمترات دولية تهتم بشأن 
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل، والذي ُتقام 
فعالياته كل ثالث سنوات، مع اإلشارة إىل أن انطالقته 

األوىل كانت يف عام 1968. وُيعترب املؤمتر فعالية 
عاملية بالغة األهمية يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 

املسال، تهدف إىل توفري منصة تقنية وجتارية 
الطبيعي املسال. الغاز  لصناعة 

يف إطار مشاركة قطرغاز يف هذه الفعالية 
البارزة، ألقى عبداهلل أحمد احلسيني، مدير التسويق 

يف قطرغاز، كلمة يف املؤمتر حتت عنوان "ما هي 
الغاز  الطلب املستقبلي على  لتلبية  احلوافز املناسبة 

الطبيعي املسال؟”. وقد أثنى احلسيني خالل كلمته 
على تركيز شركة قطرغاز على تعزيز خدمة العميل 

كونها أحد املقومات األساسية الستجابة الشركة 
باستمرار. املتطورة  العمالء  الحتياجات 

ويف معرض تعليقه على التحوالت األخرية يف 
توجهات العرض والطلب على الغاز الطبيعي املسال، 

شرح احلسيني بعض األنشطة التي قامت بها 
للتغريات احلاصلة يف الصناعة،  قطرغاز استجابة 

قائاًل: "استجابت شركة قطرغاز لهذا التطور امللحوظ 
يف احتياجات املشرتين بإيالئها عناية أكرب لـ"خدمة 

العمالء”. فقد سّلمنا يف سنة 2015، وبطلب من 
عمالئنا، شحنات جزئية إىل مواقع متعددة على مدى 

عرضت منّصة شركة قطرغاز يف املعرض الدويل للغاز الطبيعي املسال حملة عن التطور الهائل الذي 
حققته الشركة خالل عقَدين من الزمن، بدءًا من تأسيسها يف تسعينيات القرن املاضي، إىل حني تبوئها 

اليوم ملكانة مرموقة وهامة، تتمثل يف كونها الشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف 
العامل. كما سّلط املعرض الضوء على بعض اإلجنازات الكربى التي حققتها الشركة خالل مسريتها. 

يا لها من مسرية!

صورة لعبداهلل أحمد احلسيني، مدير التسويق يف شركة 
قطرغاز، وهو ُيناقش ورقة عمل هاّمة خالل املؤمتر 

الدويل الثامن عشر لصناعة الغاز الطبيعي املسال.

خزان 
اسرتجاع 

الغاز 

املرحلة االوىل
املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

الطينية الرواسب  فصل  عملية 

خروج الغازخروج املواد الصلبةراسب طيني

خروج املاء

راسب 
طيني

بخار

مطهر 
مياه

ف
كث

م

ماء

خزان املكثف

خزان املزج

مرجل 
بخاري

خزان 
اسرتجاع 

املاء

يف حتديد التدابري الالزمة واخلاصة 
أتاح  بحماية موظفي الشركة. وقد 

تضافر جهود ِفَرق العمل يف اجملاالت 
لنظام  آمنًا وسريعًا  اخملتلفة تشغياًل 

الطرد املركزي، ما ُيَعّد مثااًل إضافيًا 
البّناء ضمن شركتنا. للتعاون  ومميزًا 

وجتدر اإلشارة إىل أن نظام الطرد 
املركزي قد متكن بحلول نهاية يوليو 

2016 من معاجلة أكرث من 90% من 
الرواسب الطينية امليداين  خمزون 

لسنة 2015، مع احلفاظ على سجل 
قياسي بارز للسالمة. وحتى تاريخه، ال 

الناجمة  الصلبة  تتعدى نسبة اخمللفات 
عن فصل مكونات الرواسب الطينية، 

نهائيًا  التخلص منها  ينبغي  والتي 
يف مركز معاجلة النفايات اخلطرة 

يف مدينة مسيعيد الصناعية، سوى 
3%. ويتيح ذلك توفري مبالغ كبرية من 
والتخلص منها،  النفايات  نقل  تكاليف 

باإلضافة إىل احلد من اخملاطر البيئية 
السالمة املرتبطة  والصحية وخماطر 

النفايات.  بهذه 

عملية فصل مكونات 
الطينية الرواسب 

متر عملية فصل مكونات الرواسب 
الطينية باملراحل التالية:

• املرحلة األوىل: ُتمزج الرواسب 	
الطينية وتسّخن متهيدًا لفصلها.

• املرحلة الثانية: تقوم وحدة الطرد 	

املركزي بفصل مكونات الرواسب 
الطينية للحصول على ثالثة مكونات 

أساسية، هي: الزيت املرتسب، 

واملاء، والرمل الصلب.
• املرحلة الثالثة: تتم إدارة اخمللفات 	

التي جرى فصلها والتخلص منها 

عرب مسارات التخلص من النفايات 
املعتمدة داخل الدولة، مبا يتطابق 
 70٪مع إجراءات قطرغاز إلدارة النفايات.

تقليص  جنحت قطرغاز يف 
منشآتها  يف  االحرتاق  عملية 

املسال  الطبيعي  للغاز 
.2011 بنسبة 70% منذ عام 

خمس مناسبات منفصلة؛ كما أحتنا تسليم شحنات 
اتفاقية طويلة  به  تربطنا  موضعية إضافية لعميل 

األمد، إثر حدوث عطل مفاجئ يف خطوط أنابيب الغاز 
الطبيعي يف بلده”.

كما متحورت كلمة احلسيني حول:
• أحدث التطورات والتوجهات التي تؤثر على عملية 	

العرض والطلب العاملي للغاز على املدى 
البعيد. املتوسط واملدى 

• املستقبلي.	 العرض  حوافز 
• التطور.	 حتديات 
• الغاز 	 لتكاليف مشاريع  االنخفاض املتوقع 

الطبيعي املسال اجلديدة.
بدوره، قدم خليفة أحمد السليطي، مدير إدارة 

السالمة واخملاطر يف شركة قطرغاز، ورقة عمل 
هامة خالل املؤمتر استعرض فيها الربنامج الذي 

تعتمده شركة قطرغاز لتقليص االحرتاق. وقد رّكزت 
التالية: النقاط  وثيقته على 

• آلية عمل قطرغاز لضبط االحرتاق.	
• أبرز العوامل احملّركة والتحديات املطروحة من 	

أجل احلد من االحرتاق.
• املبادرات اخملتلفة التي تسعى حاليًا إىل ضبط 	

االحرتاق واحلد منه.
• التي نّفذتها قطرغاز 	 املشاريع األساسية الكربى 

يف هذا اإلطار.
• الناجحة. 	 التجارب  والرقابة وتعميم  التوعية  تعزيز 
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تبقى السالمة
نقطة الرتكيز األساسية

التزامًا باألهداف التي نصَّ علينا بيان توجهات شركة قطرغاز من حيث "احلفاظ على مكان عمل 
خاٍل من احلوادث واإلصابات واحلد من انبعاثات الهيدروكربون واألثر البيئي لشركة قطرغاز”، 

ُتواصل الشركة تنظيم أنشطة مهمة تسعى من ورائها إىل حتقيق إجنازات كربى.

صورة ألحمد هالل املهندي، مدير العمليات يف شركة قطرغاز، أثناء إلقائه للكلمة الرئيسية يف اجللسة االفتتاحية 
للمنتدى السنوي لسالمة العمليات.

املنتدى السنوي لسالمة العمليات

إدارة املشاريع حتّقق أداًء 
رفيع املستوى يف جمال 

السالمة 

العمليات  القطري لسالمة  ُيَعّد املنتدى 
الصناعة  تتيح ملمّثلي  منّصة سنوية 

مشاركة معارفهم، والبقاء على اطالع 
تام بخصوص قصص جناح برامج 

السالمة، ودراسات احلالة اخلاصة 
باحلوادث، وأفضل املمارسات والنظم 

التشريعية اجلديدة، وآخر التطورات يف 
العمليات.  أبحاث سالمة 

وقد شّدد ممّثلو قطرغاز يف هذه 
الفعالية على سجل الشركة احلافل 

باإلجنازات يف جمال السالمة، مبا 
فيها:
• استكمال مشروع قطرغاز2 	

عامًا كاماًل من عمليات التشغيل 
من دون وقوع أي حوادث قابلة 

؛ للتسجيل
• استكمال مصفاة لفان عاَمني 	

التشغيل  كامَلني من عمليات 
من دون وقوع أي حوادث قابلة 

؛ للتسجيل
• إجراء عمليَتي إغالق من أجل 	

الصيانة يف عام 2015 من دون 
وقوع أي حوادث قابلة للتسجيل؛

• إمتام عملية إغالق مؤقت لصيانة 	
خط اإلنتاج 6 بسالمة وجناح يف 

شهر أبريل املاضي؛
• وإمتام عملية إغالق مؤقت لصيانة 	

خط اإلنتاج 3 ووحدة اسرتجاع 
الكربيت 4 )مشروع احملافظة 

على مستويات اإلنتاج( يف شهر 
مايو املاضي.

ألقى أحمد هالل املهندي، مدير 
الكلمة  العمليات يف شركة قطرغاز، 

االفتتاحية  الرئيسية يف اجللسة 
للمنتدى، والتي وضح خاللها 

شركة  تعتمدها  التي  االسرتاتيجية 
قطرغاز إلدارة السالمة والرقابة على 

أدائها، كما سلط الضوء على أبرز 
برامج ومبادرات السالمة اخملتلفة 
التي ُتجريها الشركة، هذا إىل جانب 

تركيزه على ثقافة مكان العمل اخلايل 
من احلوادث واإلصابات، التي تتبناها 

قطرغاز.
السليطي،  افتتح خليفة  من جهته، 

مدير إدارة السالمة واخملاطر يف 
شركة قطرغاز، كلمته يف املنتدى 

بعرض فيلم وثائقي خاص بحملة 
"البداية اآلمنة 2016”، ثم حتدث عن 

رؤيته اخلاصة مبسرية السالمة 
املستمرة لشركة قطرغاز. وقال: 

ص  "قمنا بتشكيل فريق عمل خمصَّ
لتحديد األسباب اجلذرية ألي خسارة 

لالحتواء األويل، وتقدمي توصيات إلدخال 
التحسينات بغرض احلد من جميع 

العمليات،  احلوادث اخلاصة بسالمة 
مع االستمرار يف إطالق احلمالت 

التي تركز على نشر مفاهيم السالمة 
وتطويرها”.

جنحت إدارة املشاريع يف شركة 
قطرغاز يف تسجيل أكرث من 12 مليون 

ساعة عمل من دون أي حوادث مقعدة 
عن العمل منذ سنة 2013، مشّكلة 

بذلك قدوة ومثااًل ُيحتذى به يف جمال 
السالمة.

وأثنى الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل ثاين، مدير الشؤون الهندسية 

واملشاريع، على هذا اإلجناز الفريد 
وغري املسبوق الذي حققته اإلدارة، 
معّبرًا عن فخر الشركة الشديد به، 

وأضاف بقوله: "يعكس هذا 
اإلجناز البارز التزام جميع 

بثقافة  قطرغاز  موظفي 
مكان العمل اخلايل من 

احلوادث واإلصابات التي 
الشركة”. تتبناها 

ويعتقد الشيخ خالد بن 
عبداهلل آل ثاين أن من العوامل 
التي أسهمت يف حتقيق هذا 

اإلجناز، هو ذاك االلتزام التام الذي 
ُتبديه إدارة شركة 

"السالمة يف قطرغاز ليست جمرد 
التزام بحد ذاته، ولكنها  أو  كلمات رنانة، 

واقع عملي يتجسد يف جميع جوانب 
-خليفة  الشركة”.  يف  التشغيل  عمليات 

السالمة واخملاطر  إدارة  السليطي، مدير 
يف شركة قطرغاز. 

١٢
مليون ساعة 

 عمل
هي عدد ساعات العمل التي 
حققتها إدارة املشاريع من 

دون تسجيل أي حوادث مقعدة 
العمل. عن 
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التزام جميع موظفي قطرغاز بثقافة مكان العمل اخلايل من  "يعكس هذا اإلجناز املهم 
-الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين، مدير الشؤون  احلوادث واإلصابات التي تتبناها الشركة”. 

واملشاريع. الهندسية 

من  بالرغم 
التي  التحديات 

مشروع  طرحها 
اإلغالق من أجل 

استطاع  الصيانة، 
العمل  فريق 

حتقيق جل أهداف 
كاملة  املشروع 

وبنجاح الفت. ومل 
مؤشرات  تسّجل 

الرئيسية  األداء 
حدوث أي تسريبات 

أو إعادة مزاولة 
العمل سواء خالل 
بعدها. أو  العملية 

قطرغاز بقوانني السالمة، مضيفًا: "إنه إجناز جماعي 
وانعكاس رائع لروح العمل اجلماعي التي تسود فريَقي 

إدارة املشاريع وإدارة العمليات يف قطرغاز، فضاًل 
عن مدى التعاون الرائع الذي ُيبديه جميع املقاولني 

تبقى  والفرعيني للشركة. ففي قطرغاز،  الرئيسيني 
السالمة قيمة وركيزة أساسية ُمشرتكة بني كلٍّ من 

موظفي ومقاويل الشركة على حد سواء.”
وُيربهن هذا اإلجناز مرة أخرى على أنه باإلمكان 
حتقيق مكان عمل خاٍل من احلوادث واإلصابات، إذ 

التكنولوجيا، والهندسة، واحلفاظ على معايري  تضمن 
اجلودة العالية سالمة إنتاج الغاز الطبيعي املسال 

التشغيلي. والتميز 

أمتت شركة قطرغاز عملية اإلغالق 
من أجل الصيانة خلط اإلنتاج 3 التابع 

ملشروع قطرغاز 1 لسنة 2016، بسالمة 
وجناح مع مراعاة جميع متطلبات شركة 

قطرغاز ووفقًا للمستوى املطلوب. 
وشملت عملية اإلغالق هذه جميع 

منشآت مشروع قطرغاز 1، مبا فيها خط 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال 3، ووحدة 

اسرتجاع الكربيت 4، ووحدة إزالة الغاز 
احلمضي 4، ومنشآت استقبال الغاز، 

وقسمًا من نظام املنشآت البحرية.
خالل عملية اإلغالق، مت الفحص 

الداخلي لعدد معني من حاويات 
الضغط، وإجراء استبداالت هامة، 

باإلضافة إىل إجراء بعض أعمال الصيانة 
اإلصالحية والوقائية الضرورية، وتنفيذ 

عدد كبري من املشاريع. وقد أتاح إغالق 
ي إنتاج الغاز الطبيعي املسال 1  خطَّ
و 2 من أجل الصيانة خالل تلك األثناء 

الفرصة إلجراء استبداالت وتصليحات 
متنوعة، كما مت تنفيذ أعمال صيانة 

كربى أثناء إغالق وحدة اسرتجاع الكربيت 
4/إزالة الغاز احلمضي 4. 

وبعد حوايل 20 يومًا من العمل 
املتواصل، استؤنف إنتاج الغاز الطبيعي 

املسال بسالمة وأمان كما كان مقررًا 
له من قبل. تال ذلك إعادة تشغيل 

وحدة اسرتجاع الكربيت 4، التي شّكلت 
نهاية عملية إغالق قطرغاز 1 اخملطط 

لها بسالمة، والتي استغرقت حوايل 
35 يومًا. وبالرغم من التحديات التي 

فريق إدارة املشاريع يحتفل بإجنازه يف جمال السالمة.

عّززت ورشة العمل التدريبية التابعة خلدمات إدارة 
الطوارئ يف شركة قطرغاز قدرة فريق قيادة ودعم 
املمتلكات على االستجابة الفورية للحاالت الطارئة.

شملت عملية اإلغالق من أجل الصيانة األخرية جميع منشآت مشروع قطرغاز1، مبا فيها خط إنتاج الغاز الطبيعي 
املسال 3، ووحدة اسرتجاع الكربيت 4، ووحدة إزالة الغاز احلمضي 4، ومنشآت استقبال الغاز، وقسم من نظام 

البحرية. املرافق 

طرحها مشروع اإلغالق من أجل 
الصيانة، استطاع فريق العمل حتقيق 

ُجل أهداف املشروع كاملة وبنجاٍح 
الفٍت. ومل تسّجل مؤشرات األداء 

الرئيسية حدوث أي تسريبات أو إعادة 
مزاولة للعمل سواء خالل العملية أو 

بعدها. ومت تنفيذ املشروع بكامله 
ضمن امليزانية اخملصصة وقبل 

انتهاء الوقت احملدد، من دون تسجيل 
أّي هدر للوقت، أو املوارد. وقد سّجلت 

املؤشرات الالحقة للعملية إصابة 
ثانوية طفيفة واحدة )حالة طبية(. 

إمتام عملية إغالق مؤقت من أجل 
الصيانة خلط اإلنتاج 3 ووحدة

اسرتجاع الكربيت 4 بنجاح

ورشة عمل تدريبية 
على إدارة احلوادث

أقامت خدمات إدارة الطوارئ يف شركة قطرغاز ورشة عمل 
تدريبية لفريق إدارة احلوادث، حضره مدراء وأعضاء  من 

خمتلف أصول ووظائف  الشركة.
وقد شارك يف ورشة العمل التدريبية هذه حوايل 82 

مديرًا ورئيس قسم، كما غّطت الورشة عملية إدارة التعامل 
مع حاالت الطوارئ يف الشركة، بهدف تطوير كفاءات فريق 

قيادة ودعم املمتلكات وتعزيز استجابته للطوارئ. وقد 
تسّنى للمشاركني اختبار قدرتهم على حتديد األوضاع 

الطارئة واحتوائها واالستجابة لها، كما متّرنوا على دورات 
التخطيط الفعال للحوادث. وقد شارك يف التدريب أيضًا 

البارزين. ممثلون من مساهمي قطرغاز 

ُتمّثل حواجز سالمة العمليات يف صناعة 
الغاز الطبيعي املسال إجراءات رقابية 

تساعد على جتّنب، أو احلد من تأثري 
احلوادث الكربى. وقد أدى عدم إدارة 

حواجز عمليات السالمة بشكل كاٍف يف 
املاضي إىل وقوع العديد من احلوادث 

البليغة يف صناعة النفط والغاز. لذا، 
ُتعدَّ إدارة احلواجز يف شركة قطرغاز 

عاماًل أساسيًا وحموريًا يف تنفيذ عملية 
تشغيل منشآت الشركة بسالم وأمان 

تامني.
تتعدد أنواع حواجز سالمة العمليات، 

إذ منها ما هو بشري، ومنها ما هو 
موقعي، يتعّلق باملعدات، وباإلجراءات.

شمل التدريب دراسة حاالت تطلبت استخدام وسائل 
إدارة احلوادث، مثل:

• واإلخطارات.	 التنبيهات  تسجيل 
• لوحات الوضعية اخلاصة باألشخاص، واملكان، 	

والسمعة. واملمتلكات، 
• إشراك أصحاب الشأن من املساهمني يف إدارة 	

احلوادث.
شّكل التدريب خارطة عملية هامة، كجزء من استعداد 
الشركة، وحتسينها املتواصل لقدرتها على االستجابة 

الطارئة. للحاالت 

إدارة حواجز سالمة العمليات
- مقاربة استباقية لتجنب احلوادث

َتم تشكيل فريق متعدد االختصاصات شمل كاّلً من ألفني الفيانسياهو من إدارة السالمة والبيئة واجلودة، وفينسنت هويه وياسر بسيوين من إدارة الدعم التقني، ووحي هداية من 
إدارة السالمة والبيئة واجلودة، وسانتوش ناغابن من إدارة الدعم التقني، وبن صادق بالقاسم من الشؤون الهندسية، حيث جرى تكليف الفريق مبهمة قيادة عملية إدارة احلواجز.
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رعاية
املواهب القطرية

عمليةملكافحة  خطة 
اإلجهاد احلراري

ُيعترب منتدى "الرئيس التنفيذي” السنوي للخريجني واملتدربني القطريني، وحملة "حياكم”، إىل جانب 
املنح التعليمية، والشهادات التقديرية، وبرامج التدريب داخل الشركة، بعضًا من املبادرات التي 

تسعى شركة قطرغاز من خاللها إىل دعم ورعاية املواهب القطرية.

صورة مت التقاطها للمشاركني يف منتدى 
"الرئيس التنفيذي” اخلامس عشر املنعقد 
يف شهر مايو املاضي.

صورة لليو سايك كيني، كبري أخصائيي الصحة املهنية 
يف اإلدارة الطبية لقطرغاز، وهو يتحدث إىل احلضور يف 
صورة للفائزين بالشهادات التقديرية يف منتدى "الرئيس التنفيذي” لسنة 2016.منتدى الصحة املهنية، الذي مت عقده مؤخرًا يف قطر.

ُيعقد منتدى الصحة املهنية مببادرة من شركة قطر 
التزام الصناعة  التي تنّظمه سنويًا من منطلق  للبرتول، 

بأهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، التي تشّكل التنمية 
البشرية إحدى ركائزها. ويهدف املنتدى إىل اتخاذ تدابري 

الصحية ومتطلبات السالمة  الرعاية  مؤسسية تضمن توفري 
الوافدين. للعمال  والرفاهية 

مّثل ليو سايك كيني، كبري أخصائيي الصحة املهنية يف 
اإلدارة الطبية لقطرغاز، الشركة يف املنتدى، حيث ألقى 

كلمة بعنوان "أسلوب شركة قطرغاز يف اإلدارة املرنة 
لإلجهاد احلراري”. 

يؤدي فريق التواصل دورًا أساسيًا يف تنظيم 
بالتنسيق  التنفيذي”، وذلك  "الرئيس  منتدى 

مع إدارة التعلم والتطوير يف شركة 
قطرغاز. وتدعو اإلدارة املذكورة سنويًا 

القطريني للمشاركة  جمموعة من اخلريجني 
يف جلسات التواصل التي ينظمها هذا 

الفريق املميز، والذي يضم بدوره عددًا من 
يتوّلون وظائف  الذين  اخلريجني القطريني 

خمتلفة يف شركة قطرغاز، وذلك بهدف 
التواصل بني خمتلف الكوادر الوطنية  تعزيز 

التعلم والتطوير بالشركة. الشابة وبني إدارة 

للسنة اخلامسة عشرة على التوايل، نّظمت شركة 
للخريجني  التنفيذي”  "الرئيس  منتدى  قطرغاز 

واملتدربني القطريني، الذي ُيَعّد ركنًا  ساسيًا من 
للتقطري.  الشركة  برنامج 

وحمل املنتدى يف دورته اخلامسة عشرة عنوان 
أنه شّجع  "مستقبلي املهني مسؤوليتي”، حيث 
التحّلي بروح املسؤولية  املواطنني الشباب على 

الفردية جتاه تطوير مسريتهم املهنية، وذلك من 
خالل حتفيزهم على االلتحاق بإحدى مبادرات قطرغاز 

الهادفة إىل تطوير املواهب القطرية.
يف هذه املناسبة، ألقى الشيخ خالد بن خليفة 

آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز، كلمة 
حتفيزية توّجه فيها إىل الكوادر الوطنية الشابة، قائاًل: 

"أنتم كخريجني قطريني متّثلون حجر األساس يف 

مسرية قطرغاز امللهمة. ونحن يف الشركة نثّمن 
كوادرنا من املواطنني القطريني، ونوّفر لهم اإلرشاد 

لتطوير حياتهم املهنية”. الضرورية  والوسائل 
إىل جانب ذلك، شارك علي حممد العمادي، مدير 
تسويق الغاز الطبيعي املسال يف شركة قطرغاز، 

قصة جناحه مع اخلريجني، فيما تشاطر مؤنس خضر 
الرويلي، رئيس إدارة عمليات اإلغالق من أجل الصيانة 

وعمليات الدعم الرّبي، جتربته الناجحة مع املتدربني 
القطريني. 

الفردي برامج جديدة للتطوير 
التنفيذي” فرصة مناسبة  شّكل منتدى "الرئيس 

إلعالن إدارة التعلم والتطوير يف شركة قطرغاز عن 
تعزيز سري العمل ونهجه يف برنامج التطوير الفردي. 

التابع  التواصل  فريق 
التعلم والتطوير إلدارة 

وتشمل الربامج املهمة التي تطلقها إدارة 
السنة: والتطوير هذه  التعليم 

• برنامج تطوير اخلريجني القطريني عن طريق 	
اإللكرتوين؛ التعلم 

• التدريبي؛	 مبادرة اجملتمع 
• وبرنامج اإلعداد الفني اجلديد.	

التقدير شهادات 
قام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين، الرئيس التنفيذي 

لشركة قطرغاز، بتوزيع شهادات تقديرية على 
اخلريجني القطريني املتفوقني يف برامج املنح 

التعليمية وبرامج التطوير. كما مت تكرمي املتدربني 
واملدّربني ألدائهم املتميز يف سنة 2016.

احلواجز املوقعية/ احلواجز 
باملعدات اخلاصة 

ُتعرف هذه احلواجز أيضًا بـ"العنصر 
تفقدها  وينبغي  للسالمة”،  احلساس 

باستمرار  عليها  واحلفاظ  واختبارها 
وذلك لضمان مايلي:

• الهيكلية؛	 السالمة 
• العمليات؛	 احتواء 
• الرقابة على االحرتاق؛	
• الكشف؛	 أنظمة 
• احلماية؛	 أنظمة 
• أنظمة اإلغالق من أجل الصيانة؛	
• للطوارئ؛	 االستجابة 
• والسالمة. 	

الصيانة  وأنشطة  العمليات  تتطلب 
مبوجب هذه احلواجز معايري عالية 

األداء للحد من خطر وقوع حادث بليغ. 

عملية جديدة إلدارة احلواجز
َتم تشكيل فريق متعدد االختصاصات 

التشغيلي  التميز  إداراتي  بقيادة 
التقني ومبشاركة ممثلني من  والدعم 

التميز التشغيلي،  عدة إدارات منها 
وهندسة جتّنب اخلسائر، والشؤون 

لقيادة هذه  والصيانة  الهندسية، 
املبادرة، وأوكلت إليه مهمة التأكد 

من حتديد خماطر احلوادث الرئيسية 
واحلواجز ذات الصلة. ومت تعيني هيئة 

فنية وحتديد معايري لألداء وتنفيذ مهام 
عديدة للتحقق من كل عنصر حساس 

للسالمة. 
تتألف عملية إدارة احلواجز من 

خمس مراحل رئيسية هي )انظر إىل 
الرسم املرفق(:

للسالمة . 1 العناصر احلساسة  حتديد 
إليها؛ والتعرف 

االتساق مع خطة التحقق من . 2
الضمان؛

الضمان؛. 3 حتديد وتنفيذ أنشطة 
إدارة التغريات واالنحرافات؛. 4
التقارير، . 5 البيانات، ورفع  وحتليل 

والتحسني.
ويف إطار هذه العملية، يتم تقييم 
خماطر أي تغيري، أو تأجيل، أو عدم 

تطابق، أو انحراف عن كل عنصر 
الهيئة  وتراجعه  للسالمة،  حساس 
باملستوى  وُتقّره  املناسبة،  الفنية 

املطلوب.

ومع اقرتاب فصل الصيف احلار، 
أشار كيني خالل كلمته يف هذا الصدد 

إىل:
• خطة شركة قطرغاز إلدارة اإلجهاد 	

احلراري؛
• اإلجراءات التي تبّنتها إدارة الصحة املهنية 	

حلماية موظفي الشركة من اإلصابة باإلجهاد احلراري؛
• ونقاط رئيسية من خطة قطرغاز العملية إلدارة اإلجهاد 	

احلراري لسنة 2016.
وجتدراإلشارة إىل أن قطرغاز قد حافظت على مر السنتني 

األخريتني 
على سجل 
املميز  أدائها 

يف ما يتعلق 
املرتبطة  باحلوادث 

باحلرارة، مع عدم 
تسجيلها ألي حادثة من هذا 
باستثناء  النوع يف جميع ممتلكاتها، 

إليهما  اثنتني تعرض  تسجيل حادثتني 
اثنان من املقاولني. ويف سنة 2015، 
سّجلت قطرغاز 89 يومًا جتاوز فيها 
مؤشر احلرارة يف قطر الـ54 درجة 

بأن  للمنطقة  ُيتوقع  مئوية. وفيما 
تشهد هذه السنة ارتفاع درجة 

احلرارة إىل مستويات عليا، وضعت 
الشركة خطة عملية ملكافحة اإلجهاد 

احلراري، للحفاظ على مرونة العمل 
عند تغّير املناخ، مع السعي املستمر 

إىل عدم تسجيل أي حوادث مرتبطة 
باحلرارة.

89 
هو عدد األيام التي جتاوز فيها 

مؤشر احلرارة الـ54 درجة 
مئوية يف قطر سنة 2015. 

قطرغاز عملية 
إلدارة احلواجز 

عملية 
إدارة 

احلواجز

حتديد العناصر 
احلساسة 

للسالمة والتعرف 
إليها

االتساق مع 
خطة التحقق من 

الضمان

حتديد وتنفيذ 
أنشطة الضمان

إدارة التغريات 
واالنحرافات

حتليل البيانات، 
ورفع التقارير، 

والتحسني

"نعلم أن حواجزنا متواجدة يف موضعها 
الصحيح، وبأنها فعالة على الدوام”
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قطرغاز تكّرم موظفيها بجوائز 
"اخلدمة الطويلة” و"شكرًا”

أقامت شركة قطرغاز حفاًل تكرمييًا 
منحت خالله شهادات تقديرية 

أمضوا  الذين  املتميزين  ملوظفيها 
سنوات طويلة يف خدمة الشركة، 

والذين حققوا إجنازات بارزة. وقد نال 
185 موظفًا من موظفي قطرغاز 

التقدير "شكرًا”، فيما حصل  شهادات 
362 موظفًا على شهادة "اخلدمة 
الطويلة” تقديرًا ومكافأة لهم على 

جهودهم يف الشركة.
وألقى الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثاين، الرئيس التنفيذي لشركة 

قطرغاز، كلمة خالل هذه املناسبة 
توّجه فيها إىل املكّرمني بالقول: 

"أوّد يف البداية أن أتقّدم بخالص 
الشركة  التهاين جلميع موظفي 

لتلّقي  الذين حضروا هذه االحتفالية 
شهادة "شكرًا”، والتي تعد تقديرًا منا 

 ١85 
موظفًا حصلوا على شهادات 

التقدير "شكرًا”.

 3٦٢
موظفًا حصلوا على شهادة 

"اخلدمة الطويلة”. 

صورة للمكرمني مع الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز واإلدارة العليا.

اإليجابية  وإسهاماتكم  املتميز  ألدائكم 
والقيمة يف سبيل حتقيق األهداف 
املهنية لقطرغاز. لذا، أوّد أن أقول 

لكم جميعًا "شكرًا” على جهودكم، كما 
أنني أشجعكم على احملافظة على 

مستوى األداء العايل الذي عودمتونا 

عليه. كما أود أن أهنئ جميع احلاصلني 
على شهادة "اخلدمة الطويلة”، التي 
العمل، ومهنيتكم  تفانيكم يف  تعكس 

العالية، فضاًل عن إسهامكم يف إجناح 
شركة قطرغاز خالل سنوات خدمتكم 

الطويلة”.

إجنازات بارزة

التواصل مع 
املواهب الشابة

عرب وسائل 
التواصل 

االجتماعي
ُيواصل برنامج "حياكم” الذي أطلقته 

شركة قطرغاز فعالياته املميزة 
عرب تنظيمه مؤخرًا حملة توظيف 

واسعة النطاق عرب وسائل التواصل 
االجتماعي. وتهدف شركة قطرغاز من 

خالل هذه احلملة إىل توظيف الشباب 
الثانوية  القطريني، خريجي املدارس 
واجلامعات، عرب تسليط الضوء على 

فرص التوظيف اخملتلفة املتاحة يف 
الشركة. 

ثقافة  وتعكس حملة "حياكم” 
التعّلم، واالبتكار، والتنوع، والتمّيز يف 

العمل، انسجامًا مع أهداف بيان 

توجهات شركة قطرغاز. وحتقيقًا 
لهدفها يف جذب انتباه واهتمام 

القطريني، تعتمد احلملة على  الطالب 
الرائدة  سمعة قطرغاز كونها الشركة 

يف جمال صناعة الغاز الطبيعي 
املسال يف العامل، وترّكز بشكل خاص 

على مبادرَتني من مبادرات شركة 
التقطري. لدعم  قطرغاز 

 برنامج اإلعداد الفني. ١
 ُيقّدم برنامج اإلعداد الفني 

َحملة  القطريني من  للمواطنني 
العامة، وظائف  الثانوية  شهادة 

جمزية يف جماالت متنوعة يف 

الشركة، والتي تشمل جمال 
الكهربائية،  واجملاالت  العمليات 
ومتتد  واملعدات.  وامليكانيكية، 

فرتة الربنامج إىل ثالث سنوات، 
يتم فيها إعداد الشباب القطريني 

الستالم مراكز فنية رئيسية يف 
إدارَتي العمليات والصيانة يف 

شركة قطرغاز. ويقّدم الربنامج 
تدريبًا نظريًا خارج الشركة، يف 

كلية شمال األطلنطي يف قطر، 

تعليميًا ميدانيًا، يف  وبرناجمًا 
قطرغاز. منشآت 

الفردي. ٢ التطوير   برنامج 
 ُيتيح برنامج التطوير الفردي فرصة 

للمضي ُقدمًا يف احلياة املهنية 
الذين  القطريني  للمواطنني 

البكالوريوس  شهادة  يحملون 
يف جماالت الهندسة، وتكنولوجيا 

املعلومات، وإدارة األعمال، وغريها 
من اجملاالت األخرى.

أبرز أسماء الفائزين باجلوائز  وردود أفعالهم

العنود املالكي - الشؤون اإلدارية - إدارة املوارد البشرية
اجلوهرة عبد احملسن املانع - التجارة والشحن - إدارة املبيعات

إميان راجي احلمود - الشؤون الهندسية - إدارة الهندسة
فهد حممد الهاجري - العمليات - إدارة الصيانة 

غادة عبداهلل العبداهلل - الشؤون اإلدارية - إدارة التعلم والتطوير
سارة حممد الهيل - إدارة الشؤون املالية

نايف علي الربيكي - إدارة عمليات حمطة راس لفانرياض بودجادجة - إدارة صيانة العمليات 
عبد الرحمن مطري العنزي - إدارة عمليات حمطة راس لفان

حممد علي السليطي - إدارة عمليات حمطة راس لفان

عيسى راشد املضاحكة - إدارة الشؤون الهندسية - 
قسم التكامل الهندسي

عبداهلل منصر موسى - إدارة سري العمليات
نايف صالح سّيار - العمليات - إدارة الصيانة 

شيهام باوا - الشؤون اإلدارية - إدارة 
املوارد البشرية

شاين باملر - التجارة والشحن - إدارة 
املبيعات

بوشربي الهادي - الشؤون الهندسية - 
إدارة الهندسة

   أرى أن العمل اجلاد والعزم على حتقيق الهدف املنشود 
هما عامالن أساسيان يف النجاح املهني. ولقد حمل منتدى 

"الرئيس التنفيذي” لهذه السنة شعار "مستقبلي املهني 
مسؤوليتي”، وأنا عازم على مواصلة االجتهاد يف العمل لضمان 

حفاظ شركة قطرغاز على مكانتها، كونها الشركة الرائدة يف 
جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل”. -حممد ناصر 

السعدي - إدارة الشؤون املالية

   تشّرفُت كثريًا باختياري من بني أفضل 
املدربني. وحتّفزين هذه الشهادة التقديرية 

بشدة ألواصل مساهمتي يف تطوير املواهب 
القطرية الشابة”. -سفيان خياري - إدارة سري 

العمليات 

   إنه ملن دواعي سروري بأن أعلم بأن 
عملي كمدّرب ساعد املتدربني على 

اكتساب املهارات املهنية وعّزز يف الوقت 
ذاته من معرفتي”. -بابو راج دارماراجان - 
إدارة الشؤون الهندسية - قسم التكامل 

الهندسي 

   شجعتني هذه الشهادة التقديرية على تطوير نفسي 
فضاًل عن حتفيزها يل حتى أكون مسؤواًل عن تطوري ومسريتي 

املهنية اخلاصة بشكل مستمر”. -عبداهلل علي الكبيسي - 
إدارة عمليات حمطة راس لفان 

    تتمثل اخلطوة األوىل يف ارتقاء سّلم 
النجاح املهني، أيًا كانت الوظيفة، يف 

حتديد األهداف الصحيحة. وتساعد 
عملية التعلم والتطوير يف شركة 
قطرغاز اجلميع على القيام بهذه 

اخلطوة بأفضل طريقة ممكنة”. -فهد 
ثاين املسيفري - إدارة الشؤون املالية

    شجعني احلصول على هذه 
الشهادة وحفزين على أن أبذل 

جمهودًا أكرب يف عملي وأن أواصل 
دعم برنامج التقطرييف الشركة، كما 

حتمل هذه الشهادة مكانة مهمة 
يف قلبي”. -حممد رمضان بابار - 

العمليات - إدارة الصيانة

أفضل مدّربي 
اخلريجني القطريني

أفضل اخلريجني القطريني املتفوقني

املنح التعليمية - التميز األكادمييأفضل مدّربي املتدربني القطريني

أفضل املتدربني القطريني

فريق معيذر يتألق 
يف "قطرغاز ليغ”  

قام االحتاد القطري لكرة القدم 
بالتعاون مع شركة قطرغاز مؤخرًا 

بتتويج فريق معيذر بطاًل لدوري 
قطرغاز ليغ. وقد تأهل فريق معيذر 

مباشرة بعد متكنه من اعتالء الصدارة، 
إىل دوري جنوم قطر.

وقد كان الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل ثاين مدير الشؤون الهندسية 

واملشاريع بشركة قطرغاز وأحمد 
اللجنة  عضو  البوعينني  عبدالعزيز 

التنفيذية لدى االحتاد القطري لكرة 
القدم أحد الوجوه البارزة يف حفل 

الفائزة. التكرمي اخملصص للفرق 
ويف إطار هذا احلدث، صّرح الشيخ 

خالد بن عبد اهلل آل ثاين، مدير الشؤون 
قائاًل:  بقطرغاز  واملشاريع  الهندسية 

صورة ملمثلي شركة قطرغاز واالحتاد القطري لكرة القدم برفقة العبي وممثلي فريق معيذر، أبطال "قطرغاز ليغ” 
لعام 2015 -2016.

يتبنى برنامج املسؤولية االجتماعية لشركة قطرغاز دعم جمموعة متنوعة من األنشطة الرياضية 
يف البالد. وعلى مدى السنوات الثالث املاضية، متيزت الشركة بكونها الراعي الرئيسي لدوري الرديف 

ودوري الدرجة الثانية لبطولة كرة القدم يف البالد، ما يعرف حاليًا بـ"قطرغاز ليغ”.

"إننا سعداء جدّاً بالتطور اإليجابي الذي 
طرأ على مسابقة قطرغاز ليغ والذي 

ساهم بفاعلية يف نشر وتعزيز اللعبة 
خالل املوسمني املاضيني، كما ساهم 

يف حتقيق هدفنا املتمثل يف اإلرتقاء 
برياضة كرة القدم بقطر وخاصة مع 
استعدادات الدولة الستضافة كأس 

العامل لكرة القدم 2022”.
الثالثة من  وقد متيزت النسخة 

مسابقة قطرغاز ليغ لعام 2015 - 2016 
مبشاركة 18 ناديًا من دوري الرديف 
ودوري أندية الدرجة الثانية. وجتدر 

اإلشارة إىل أنه مت تنظيم الدورة الثالثة 
بالشراكة  البطولة بشكلها احلايل  من 

مع قطرغاز.
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استفاد املشاركون يف فعالية النظام 
الغذائي الصحي من فحص طبي 

جماين، شمل قياس الوزن، والطول، 
ونسبة السكر يف الدم، وضغط الدم، 

إىل جانب جلسات استشارية حول 
النظام الغذائي الصحي ومراقبة منو 

الرّضع والصغار. األطفال 
وتأتي هذه الفعالية يف إطار 

التي تنظمها  سلسلة من األنشطة 
اإلدارة الطبية يف قطرغاز لسنة 2016، 

بهدف التوعية حول أهمية اتباع منط 
حياة متوازن. 

وتزامنًا مع هذه الفعالية، اختتم 
جممع اخلور حملة "صحة” لنمط 
احلياة الصحي، التي استمرت 12 

أسبوعًا. وقد شارك يف احلملة 230 
شخصًا من امللتزمني باتباع منط حياة 

صحي، وحتسني نوعية األغذية التي 
بتعزيز  اهتمامهم  يتناولونها، فضاًل عن 

اجلسدي.  ونشاطهم  حيويتهم 

منط احلياة الصحي

شاركت شخصيتا "ميكي ماوس” و"إملو” يف فعالية النظام الغذائي 
الصحي بهدف تسلية األطفال وتشجيعهم على اتباع وتبني منط 
حياة صحي.

حصل املشاركون يف حملة "صحة” لنظام احلياة الصحي على ميداليات وجوائز أخرى متنوعة عن الفئات التي شاركوا فيها، تقديرًا خلسارتهم الوزن. 

اجتمع أطباء األسنان واخلرباء يف صحة الفم واألسنان من العاملني يف مركز قطرغاز الطبي مع موظفي الشركة يف جو مميز طغى عليه طابع الهدوء واالنسجام.

يف إطار تعزيز منط احلياة الصحي 
أيضًا، استضافت اإلدارة الطبية يف 

تثقيفية حول نظافة  قطرغاز فعالية 
الفم واألسنان يف املقر الرئيسي 
الفعالية  أقيمت  بالدوحة.  للشركة 

حتت عنوان "اسأل طبيب األسنان”، 
ملساعدة الناس على فهم واستيعاب 
للمحافظة  الصحيحة  واألساليب  الطرق 

على صحة الفم ونظافته.
وقد تثري زيارة طبيب األسنان 

الشعور باخلوف لدى كثريين، لذا 
فقد حضر أطباء األسنان هذه املرة 

بأنفسهم، وبكل حمبة ولطف  خصيصًا 
الرئيسي لقطرغاز، ملناقشة  إىل املقر 

تتعلق بصحة األسنان  قضايا مهمة 
والفم يف أجواء مريحة وهادئة بعيدًا 

عن التوتر والقلق الذي قد يشعر به زائر 
عيادة طبيب األسنان عمومًا.

٢30
عدد سكان جممع اخلور 

املشاركني يف حملة "صحة” 
لتعزيز منط احلياة الصحي، 

التي نظمتها شركة قطرغاز 
على مدى 12 أسبوعًا.

+١50
عدد موظفي شركة 

قطرغاز وأفراد عائالتهم 
الذين شاركوا يف فعالية 

النظام الغذائي الصحي يف 
املركز الطبي للشركة.

التزام قطرغاز
باملسؤولية االجتماعية

متاشيًا مع مهمة الشركة املتمثلة يف االلتزام باملسؤولية االجتماعية من خالل املشاركة الفعالة 
والنشطة يف العمل االجتماعي والبيئي واحمللي، شارك موظفو شركة قطرغاز إىل جانب عدد من 

أفراد عائالتهم، يف جمموعة من الفعاليات املميزة والرامية إىل تعزيز ثقافة املسؤولية االجتماعية. 
وقد أمضى املشاركون وقتًا ممتعًا خالل هذه الفعاليات التي تخللتها مواقف وحلظات مميزة من 

البهجة واملرح، حيث عملوا من خاللها على نشر العديد من الرسائل البيئية والصحية اإليجابية. 

قامت شركة قطرغاز بتنظيم حملتها 
السنوية الثالثة لتنظيف الشواطئ 

بشاطئ الغارية، الذي يقع على بعد حوايل 
100 كيلومرت شمال الدوحة. وقد أقامت 

الشركة هذه الفعالية بالتعاون مع وزارة 

يكتسب التربع بالدم يومًا بعد يوم أهمية كربى، وذلك نظرًا إىل حجم الطلب 
املتزايد واملستمر للمرافق الصحية على الدم الصحي اآلمن، بغية مساعدة 

احملتاجني لهذه القطرات الغالية. ولهذا، دأبت شركة قطرغاز على مدى 
السنوات الـ15 املاضية على تنظيم حمالت التربع بالدم يف مقّرات عملها 

اخملتلفة، بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية.
ومن املنافع الرئيسية حلمالت التربع بالدم نذكر إنقاذ حياة عدد كبري من 

احملتاجني إىل عمليات نقل دم، ذلك أنه بإمكان املتربع بتلك "القطرات الغالية” 
املساهمة حتمًا يف استمرارية حياة شخص آخر حمتاج للدم. ويف إطار 

احتفالية "اليوم العاملي للتربع بالدم”، تلّقت شركة قطرغاز درعًا تذكارية من 
مؤسسة حمد الطبية، نظرًا لدعمها املتواصل يف جمال التوعية حول أهمية 

حمالت التربع بالدم التي تنّظمها املؤسسة. 
وقد نظمت مؤسسة حمد الطبية احلفل املذكور تكرميًا للمتربعني من 

أفراد ومؤسسات ممن التزموا بدعم املؤسسة ومساندتها حتى تتمكن من 
نشر ثقافة التربع بالدم يف اجملتمع ومساعدة بنك الدم على زيادة خمزونه، 

وبالتايل إنقاذ حياة الكثريين.
يتم االحتفال بـ"اليوم العاملي للتربع بالدم” يف جميع أنحاء العامل يف 14 يونيو 

من كل عام، لتعزيز الوعي بأهمية توفري الدم اآلمن، وتقدمي الشكر واالمتنان 
للمتربعني بالدم نظرًا جلهودهم وإسهاماتهم الثمينة يف إنقاذ حياة اآلخرين. 

البلدية والبيئة، انطالقًا من التزام قطرغاز 
بحماية البيئة واحلفاظ على جمال طبيعة 

دولة قطر لألجيال القادمة.
يف هذا السياق، عّبر عزام عبدالعزيز 
املناعي، مدير إدارة العالقات العامة يف 

شركة قطرغاز، عن جزيل شكره لكل 
َمن تطّوع يف احلملة من موظفي 

الشركة، لتكريسهم جزءًا من وقتهم 
اخلاص من أجل املساهمة يف 

حماية البيئة. وأضاف املناعي: "إن 
املبادرات التي تهدف إىل حماية البيئة 

هي بدورها ُتعد جزءًا ال يتجزأ من 
لشركة  االجتماعية  املسؤولية  برنامج 

قطرغاز. وتنسجم جهودنا يف هذا 
اجملال انسجامًا تامًا مع أهداف رؤية 

قطر الوطنية 2030، من حيث تنمية 
عليها”. واحملافظة  البيئة 

احلفاظ على شواطئ قطر

التربع بـ"قطرات احلياة” الغالية

صورة ملوظفي شركة قطرغاز عقب مشاركتهم يف احلملة السنوية الثالثة التي تنظمها الشركة لتنظيف الشواطئ. 

استلم عزام عبدالعزيز املناعي، مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز، درعًا تذكارية وشهادة تقدير من الدكتور 
صالح علي املري، مساعد األمني العام للشؤون الطبية بوزارة الصحة العامة، تقديرًا للدعم الذي قّدمته قطرغاز 

بصفتها "الراعي الذهبي” لفعالية "اليوم العاملي للتربع بالدم”، فضاًل عن جهودها احلثيثة واملتواصلة يف سبيل دعم 
حمالت مؤسسة حمد الطبية للتربع بالدم.
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بالبيئة جّدد التزامك 

مبادرة  
قطرغاز اخلضراء

نظرًا لالزدحام املهول الذي أصبح 
يطغى على حياتنا وروتيناتنا اليومية 

يف العمل واملنزل، فلعلنا نكون 
بحاجة ماسة إىل أن نقف لربهة مع 

أنفسنا وأن نفكر مليًا يف جتديد 
التزامنا بالبيئة، وذلك حتى نتمكن من 

حتصيل وعي تام بخصوص مدى تأثرينا 
وبصمتنا الهامة التي نساهم جميعًا 

يف إضفائها على البيئة. كما ُتساهم 
هذه الوقفة يف تذكرينا بالدور الهام 

الذي ُيشارك به كل واحد منا يف سبيل 
االلتزام باحرتام البيئة واحملافظة 

عليها ألجيال قادمة. 
وتتخذ دولة قطر التنمية البيئية 
امُلستدامة مبثابة ركيزة أساسية 

لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تنطوي 

أيضًا على أحد األهداف الرئيسية 
الهامة للتنمية الوطنية والذي يتمثل 
يف حتصيل وتكوين جمهور َواٍع بيئيًا. 

إىل ذلك، ركزت مبادرتنا اخلضراء األخرية 
على التذكري بأبرز مسؤولياتنا الرئيسية 

والتي تشمل حماية البيئة، واحلفاظ 
على املوارد املائية والطاقة، فضاًل 

عن احلد من هدر الطعام.
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ساِهم يف حماية البيئة
• قم برتشيد استهالكك، وأعد استخدام وتدوير أغراضك حيث أمكن	
• ترّبع بأغراضك القدمية بداًل من رميها	
• أَرح سيارتك وابدأ باملشي وركوب الدراجة الهوائية بشكل أكرب	

حاِفظ على املاء والطاقة
• ال حياة بال ماء، لذا، استخِدم هذه الرثوة الثمينة بحكمة	
• اشرِت األجهزة املوّفرة للماء والطاقة	
• أطفئ األدوات واألجهزة الكهربائية يف حال عدم االستخدام	

قّلل من هدر الطعام
• فّكر قبل أن تشرتي األطعمة	
• استهِلك ما حتتاج إليه من كمية فحسب	
• ع الفائض عن حاجتك كلما أمكنك ذلك	 قّلل من األطعمة التي ترميها، ووزِّ




