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الـوفـاء
بالعـهـد
ها نحن على أعتاب عام جديد ،ونوشك أن نطوي
خلفنا صفحات عام مضى مليء باإلجنازات التي
حققتها شركتنا ،وجعلتنا نقرتب أكرث من حتقيق
رؤيتنا “بالريادة”.

قد برهنت على التزامها املستمر نحو مسرية
التقطري ،وهو االلتزام الذي كان حمل تقدير سعادة
الدكتور  /حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة
والصناعة.

خالل هذا العام متكنا من إبرام اتفاقيات بنجاح
مع عدد من العمالء اجلُ دد لتعزيز مكانة الريادة
التي نتبؤها بني موردي الغاز الطبيعي املسال
يف العامل ،حيث كانت هناك منافسة متزايدة بني
موردي الغاز الطبيعي املسال اآلخرين.

وقد أدركنا احلاجة لزيادة مستوى تواجدنا داخل
جمتمعنا احمللي من خالل توسيع نطاق رؤية
الشركة وتعزيز تواصلنا مع اجملتمعات التي
يؤثر فيها جمال عملنا وذلك عرب زيادة برامج
املسؤولية االجتماعية للشركة وأنشطتها
لتشمل تقدمي الدعم وتعزيز األنشطة الرياضية
والربامج الصحية واألنشطة الثقافية إضافة إىل
احملافظة على البيئة ودعم املسرية التعليمية،
فكل هذه املبادرات تهدف يف األساس إىل
حتسني املردود االجتماعي داخل جمتمعنا
احمللي.

وحصلنا يف العام املاضي أيضًا على جائزة
دولية بفضل مشروعنا السرتجاع الغاز املتبخر
أثناء عمليات الشحن ( )JBOGالذي أوشك على
االكتمال .وهو مشروع يربهن على التزامنا مببدأ
االستدامة يف جمال احملافظة على البيئة.
من ناحية أخرى قمنا بتعزيز دعمنا ملقاولينا ،وبذلنا
جهودًا كبرية لتقوية أسس وقواعد السالمة
املوجودة بالفعل يف جميع عمليات الشركة.
وبفضل اإلعالن عن املبادىء العشرة للمحافظة
على احلياة من خالل الربنامج الثاين للخلو من
احلوادث واإلصابات ( ،)IIF2بدأنا يف حتدي أنفسنا
لاللتزام بأدق وأصرم قواعد السالمة يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال ،مما أثبت أننا
شركة رائدة وعاملية.

إن مثل هذه اإلجنازات تربز مكانة “قطرغاز”
بصفتها كربى شركات إنتاج الغاز الطبيعي
املسال يف العامل ،وأنها واحدة من كربى شركات
تصدير الطاقة النظيفة بأمان وفعالية إىل عمالئها
املتزايدين باستمرار يف جميع أنحاء العامل .كما أن
هذه اإلجنازات تربز املسؤولية االجتماعية لشركة
قطرغاز وبراجمها وأنشطتها اجملتمعية والدور
االجتماعي الذي تقوم به لتلبية احتياجات وتوقعات
اجملتمع احمللي ،إضافة إىل مسؤولياتها
االجتماعية األخرى نحو تعزيز اقتصاد دولة قطر.

ونحن نفخر باملساهمة الفعالة يف حتقيق الرؤية
الوطنية لدولة قطر  2030الرامية إىل تنويع املوارد
االقتصادية بالدولة؛ حيث قمنا من خالل التعاون
مع الشركة الشقيقة “راس غاز” بإنشاء وتشغيل
“مصنع الهليوم  ،”2والذي جعل من دولة قطر
كربى الدول املصدرة للهليوم يف العامل وثاين كربى
الدول املنتجة له.

ومما ال شك فيه أننا مل نكن لنحقق أيًا من هذه
اإلجنازات بدون اجلهود اخمللصة التي بذلها
كل موظف بشركة قطرغاز .وأود أن أشكركم
جميعًا على حسن أدائكم ،وأمتنى منكم جميعًا
احملافظة على هذا املستوى الرائع من األداء.

وقد جنحت شركة قطرغاز بشكل واضح
يف تطوير قدرات وصقل مهارات املوظفني
املواطنني وخلق كوادر قيادية جديدة ،وهي بذلك

وحيث أننا على وشك الدخول إىل مرحلة جديدة
مليئة بالتحديات التي تواجهنا خالل مسريتنا
الدؤوبة نحو حتقيق التم ّيز يف جميع عمليات

الشركة ،فإن نظام اإلدارة سيقوم بتطوير آليات
جديدة متتد لتشمل جميع عمليات الشركة.
ويكمن الهدف من هذه العملية يف تنسيق
أنشطتنا بغرض احملافظة على الريادة والتم ّيز
يف جميع عملياتنا .وهذا هو السبب الذي جعلنا
نطلق عليه “طريق قطرغاز”.
وسيكون تضافر اجلهود وضمان اإلعداد اجليد
يف كل عملياتنا حمور تركيزنا الرئيسي على مدار
األسابيع والشهور القادمة لضمان وفائنا بالعهد
الذي قطعناه على أنفسنا بأن نصبح الشركة
الرائدة يف جمال صناعة الغاز الطبيعي املسال
على مستوى العامل بحلول  ،2015وأن نحافظ على
هذه الوترية كأحد أهم الشركات االقتصادية يف
الدولة وذلك حتى تتسق إسرتاتيجتنا مع الرؤية
الوطنية لدولة قطر  2030ونتعاون معًا من أجل
خلق جمتمع جديد قائم على املعرفة.
إن رؤيتنا واضحة لنا متامًا ،وقد أوشكنا
على حتقيقها.
وأمتنى لكم عامًا سعيدًا.

خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي
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“

يستعرض هذا اإلجناز الهام مدى التزام
فريق العمل بأكمله يف قطرغاز ،تي سي
جي يف واملتعهدين الفرعيني بثقافة
“اخللو من احلوادث واإلصابات”
السيد جيمس ايروبينو
مدير مشروع احملافظة
على مستويات اإلنتاج بقطرغاز

قطرغاز وموظفو مقاويل مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج
يحققون إجنازًا يف السالمة بإكمال  500٫000بطاقة "قف”.

مشروع احملافظة على
مستويات اإلنتاج يحقق
إجنازًا هامًا يف السالمة
2

تفو ق فريق عمل مشروع احملافظة على
ّ
مستويات اإلنتاج بتحقيق إجناز مميز بإكمال
 500٫000بطاقة “قف” منذ بداية املشروع.
ومبناسبة هذا اإلجناز ،قال الشيخ خالد بن
عبداهلل آل ثاين ،مدير الشؤون الهندسية
واملشاريع بشركة قطرغاز“ :تعد بطاقات
“قف” مؤشرًا أساسيًا صحيحًا للسالمة ،ألنها
تو ّثق األحداث ،وكذلك تتطلب التخفيف من
الظروف والسلوكيات غري اآلمنة قبل أن تسفر
عن حوادث أو إصابات .وتتمحور ثقافة السالمة
والبيئة يف مشروع احملافظة على مستويات
اإلنتاج حول برنامج “قف” اخلاص بنا”.
ويستعرض هذا اإلجناز الهام مدى التزام
فريق العمل بأكمله يف قطرغاز ،تي سي
جي يف واملتعهدين الفرعيني بثقافة “اخللو
من احلوادث واإلصابات” .وعلى الرغم من
أن املشروع ليس خاليًا متامًا من احلوادث
ّ
واإلصابات (حيث نتج عنه حادثة واحدة تنطوي
على إصابة يف الكاحل يف  35مليون ساعة
عمل من أعمال البناء الثقيلة داخل حمطة
التشغيل) ،إال إنهم واثقون من أن برنامج
“قف” قد ساعد يف تخفيف أو جتنب العديد من
احلوادث احملتملة.

”

وقد بدأ فريق عمل مشروع احملافظة على
مستويات اإلنتاج أيضًا بحملة “إمتام العمل
بأمان وكفاءة” التي ترفع نسبة الوعي لدى كافة
القوى العاملة البالغ قوامها  6٫000عامل فيما
يتعلق بإكمال األنظمة وأنشطة إجناز األعمال
امليكانيكية املسبقة .ويف نفس الوقت ،يقوم
فريق العمل بإدارة الدراسة السنوية الثالثة
اخلاصة بالسالمة ،والتي تنطوي على استطالع
رأي أكرث من  2٫000عامل يف املشروع.
ومعلقًا على هذا اإلجناز ،قال السيد راندي
ستادلر ،مدير شؤون السالمة والبيئة واجلودة
بشركة قطرغاز“ :هذه إجنازات هامة ،وال سيما
بالنظر إىل الظروف الصعبة للبناء داخل مرافق
حمطة تشغيل قطرغاز  .1فمن الواضح متامًا
أن السالمة هي القيمة األساسية لدى فريق
عمل مشروع احملافظة على مستويات اإلنتاج
التابع لقطرغاز”.
لقد وصل املشروع اآلن إىل ما نسبته %96
من مرحلة االنتهاء الكلي ومن املتوقع إجناز
األعمال امليكانيكية وبدء التشغيل يف الربع
الثاين من عام .2014
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الرئيس التنفيذي يشارك
بالرؤى والتوقعات يف أسبوع
الطاقة العاملي بسنغافورة

“

يتوقع أن يتعدى
طلب جنوب شرق
آسيا من الغاز
الطبيعي املسال
أكرث من  40مليون
طن سنويًا بحلول
عام  ،2025والذي
سيمثل  %13من
إجمايل طلب آسيا
واحمليط الهادي

ألقى السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة
قطرغاز ،اخلطاب االفتتاحي يف أسبوع الطاقة العاملي
بسنغافورة الذي ركز فيه على التحديات املتنوعة التي
تواجه السوق العاملي للغاز الطبيعي املسال.
إن أسبوع الطاقة العاملي بسنغافورة هو ملتقى
ّ
ملدة أسبوع يلتقي فيه خرباء الطاقة وصناع القرار
واحملللني ملناقشة وتبادل أفضل املمارسات
واحللول يف عامل الطاقة .وقد أقيم احلدث لهذا
العام يف الفرتة ما بني  28أكتوبر إىل  1نوفمرب.
ويهدف أسبوع الطاقة العاملي بسنغافورة إىل
تسهيل عملية تبادل األفكار واملناقشات حول
القضايا ذات الصلة بالطاقة ،كما يوفر فرصًا
للتواصل وعقد االتفاقات بني شركات الطاقة
املشاركة يف هذا احلدث ،وكذلك توفري منصة
لعرض املنتجات واحللول املبتكرة يف
سوق الطاقة.
وقد عقد أسبوع الطاقة العاملي بسنغافورة
ألول مرة يف عام  ،2008وكان من تنظيم هيئة
سوق الطاقة السنغافورية ،وهي عبارة عن هيئة
عامة مستقلة عن اجلهاز احلكومي مت تشكيلها
يف عام  2001حتت رعاية وزارة التجارة والصناعة
السنغافورية.
وقد ألقى السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس
التنفيذي لشركة قطرغاز ،اخلطاب االفتتاحي يف
أسبوع الطاقة العاملي بسنغافورة .وركز خطابه
على التحديات املتنوعة التي تواجه السوق العاملي
للغاز الطبيعي املسال ،مبا يف ذلك التسعري
والتوقعات والقضايا الهيكلية يف ثالثة أسواق
رئيسية أال وهي :أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
واستهل خطابه بتسليط الضوء على أهمية
الشراكة التجارية بني دولة قطر وسنغافورة والتي
أدت إىل منو ملحوظ شهدته خالل السنوات القليلة
4

املاضية .كما أكد على عالقة قطرغاز املتينة مع
سنغافورة يف جمال الغاز الطبيعي املسال .ففي
شهر مارس املاضي ،زودت قطرغاز سنغافورة
بأول شحنة من الغاز الطبيعي املسال وذلك لبدء
تشغيل حمطة إعادة التغويز (التحويل إىل غاز)،
وهو األمر الذي يربز دور دولة قطر للوفاء بالطلب
املتنامي على الطاقة يف جنوب شرق آسيا.
وفيما يتعلق بتقييم أثر إنتاج غاز اإلردواز (الغاز
الصخري) على سوق أمريكا الشمالية ،صرح
قائ ًال“ :لقد ساعد اإلنتاج املرن لغاز اإلردواز ،إىل
جانب تنمية البنية التحتية يف أمريكا الشمالية،
يف احملافظة على انخفاض سعر الغاز احمللي.
وقد ساهمت أسعار الغاز املنخفضة هذه يف
حتفيز التحول نحو التوليد الكهربائي الذي يستعمل
الغاز الطبيعي كوقود ،مما سيعطي دفعة كبرية
للصناعات التحويلية والبرتوكيماوية وميهد للتوسع
يف استخدام الغاز الطبيعي كوقود لوسائل
املواصالت وبشكل ملحوظ”.
وفيما يتعلق بالسيناريو احلايل للغاز الطبيعي
“إن التباطؤ االقتصادي
املسال يف أوروبا ،قالّ :
املستمر إىل جانب اآلثار السلبية غري املقصودة
لسياسات الطاقة األوروبية والتغ ّير املناخي على
أسواق الطاقة قد قلل يف بعض احلاالت منو
استهالك الغاز الذي مت حتقيقه يف القارة خالل
العقد املاضي”.
فإن توقعاته بالنسبة ملستقبل
وعلى أية حالّ ،
سوق الغاز الطبيعي املسال األوروبي كانت إيجابية؛
بأن االقتصادات
حيث قال“ :ليس هناك أدنى شك ّ
األوروبية ستبدأ يف التعايف يف املستقبل القريب،

”

وبناءًا على ذلك،
سيعود منو استهالك
الغاز ،ولكن يف نفس
الوقت ،سيستمر إنتاج
الغاز احمللي األوروبي
يف االنخفاض .ونحن
نأمل أن تتم معاجلة
وتصحيح الثغرات
اخلطرية املوجودة
وأوجه عدم االتساق
يف سياسات الطاقة
والتغ ّير املناخي يف
القريب العاجل ،وذلك
لتشجيع االستثمار
طويل األجل يف البنية
التحتية للغاز وتعزيز
أمن الطاقة يف أوروبا”.
وقال الرئيس التنفيذي
لقطرغاز معلقًا على السوق اآلسيوية“ :إن
االقتصادات اآلسيوية مدفوعة بالنمو االقتصادي
القوي ،إىل جانب ارتفاع معدالت الزيادة السكانية
يف املناطق املدنية ،وإن حتسني مستويات
املعيشة ،خاصة يف الصني والهند ،ال تتطلب
طاقة أكرث فحسب ،بل تتطلب أيضًا مصادر طاقة
أكرث مرونة ونظافة ،ومن املتوقع أن يحتل الغاز
الطبيعي املسال قطاعًا كبريًا من ذلك الطلب.
“ففي عام  ،2012استوردت آسيا  15٫6مليون طن
إضايف من الغاز الطبيعي املسال زيادة عن
الكمية التي استوردتها يف عام  ،2011والذي ميثل

املتزايد على الغاز الطبيعي املسال إىل عدة
عوامل منها ،النمو االقتصادي القوي للمنطقة،
واحلاجة إىل مصادر متنوعة للغاز ،وإيجاد بدائل عن
الوسائل القدمية املستخدمة ومصادر إمداد الغاز
البعيدة”.

السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ،يخاطب الوفود املشاركة يف منتدى أسبوع الطاقة العاملي بسنغافورة لهذا العام.

زيادة سنوية مبقدار  .%10وكنتيجة إلغالق اليابان
ملفاعالتها النووية ،فقد مثلت وحدها أكرث من %50
من منو استهالك سوق الغاز الطبيعي املسال
اآلسيوي؛ حيث وصلت وارداتها إىل  87٫5مليون طن
يف عام ”.2012

حملطات الغاز الطبيعي املسال يف مراحل
تخطيطية خمتلفة .وكذلك ،توسع الهند قدرتها
االستيعابية من الغاز الطبيعي املسال وشبكة
أنابيب الغاز لتمهيد الطريق للواردات املتزايدة خالل
األعوام القادمة.

“وستضاف يف السنوات الثالث القادمة حمطات
جديدة للغاز الطبيعي املسال بطاقة إجمالية تبلغ
 23مليون طن سنويًا يف الصني وحدها .عالوة
على ذلك ،يوجد يف الوقت احلايل اثنا عشر مشروعًا

“ويتوقع أن يتعدى طلب جنوب شرق آسيا من الغاز
الطبيعي املسال أكرث من  40مليون طن سنويًا
بحلول عام  ،2025والذي سيمثل  %13من إجمايل
طلب آسيا واحمليط الهادي .ويرجع ذلك الطلب

وفيما يتعلق بتسعري الغاز الطبيعي املسال ،قال:
“ستبقى أسعار الغاز إقليمية يف املستقبل
القريب ،كما أن هيكل تسعري الصادرات يف أمريكا
الشمالية لن يحقق وترية وحجمًا تسمح له بإحداث
تغيري جذري يف هيكل التسعري احلايل يف األسواق
احمللية ألوروبا وآسيا .ولهذا ،فإنني أعتقد ،يف
رأيي الشخصي ،أن التوقعات احلالية للمستهلكني
بشأن توازن واجتاه سعر التزويد والطلب للغاز
الطبيعي املسال على املدى الطويل واجتاه
األسعار قد تكون غاية يف التفاؤل.
“إن الطلب على الغاز يفوق كمية اإلمداد،
وأضافّ :
خاصة يف منطقة آسيا واحمليط الهادي ،لذا
ستظل األشكال التقليدية للتعاقد مطلوبة
لتشجيع النمو يف إمدادات الغاز الطبيعي
املسال”.
5
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مدير التسويق بقطرغاز
يلقي كلمة رئيسية يف
“القمة اآلسيوية للغاز
بسنغافورة”
السيد عبداهلل احلسيني ،مدير التسويق بقطرغاز ،يخاطب الوفود
املشاركة يف أسبوع الطاقة العاملي يف سنغافورة.

“

سوف تستمر
منطقة آسيا واحمليط
الهادي بتوفري الدعامة
األساسية للطلب
العاملي للغاز الطبيعي
املسال ،مع تشكيل
املستوردين احلاليني
واجلدد ملا نسبته
 %70من إجمايل الطلب
العاملي بحلول عام
2025

”

السيد عبداهلل احلسيني
مدير التسويق بقطرغاز

6

ألقى السيد عبداهلل احلسيني ،مدير التسويق بقطرغاز ،كلمة
رئيسية يف القمة اآلسيوية السنوية الثانية للغاز ( )GASوالتي
عقدت كإحدى فعاليات أسبوع الطاقة العاملي يف سنغافورة
من  30أكتوبر  1 -نوفمرب.
أوضح السيد عبداهلل احلسيني يف كلمته رأي
شركة قطرغاز بالتطورات يف صناعة الغاز
أن املنطقة
الطبيعي املسال اآلسيوي وكيف ّ
تعترب سوقًا ذا أهمية متزايدة للشركة ودولة
قطر بشكل عام.
وقد بدأ كلمته بتقدمي ملخص عن هيكلية
قطرغاز ،وإجنازاتها واألسواق العاملية .وتابع
كلمته بتقدمي حملة عامة عن سوق الغاز
الطبيعي املسال آلسيا واحمليط الهادي ،تقييم
إمدادات الغاز الطبيعي املسال يف املنطقة
وديناميكية الطلب مع تسليط الضوء على
الدور الذي يلعبه املستوردون احلاليون واجلدد
على حد سواء .قال" :من املتوقع أن يحافظ
الطلب العاملي للغاز الطبيعي املسال على
معدالت منو تاريخية قوية ،حيث بلغ متوسطها
حوايل  %5سنويًا لتتجاوز  450مليون طن سنويًا
بحلول عام  .2025وسوف تستمر منطقة آسيا
واحمليط الهادي بتوفري الدعامة األساسية
للطلب العاملي للغاز الطبيعي املسال ،مع
تشكيل املستوردين احلاليني واجلدد ملا نسبته
 %70من إجمايل الطلب العاملي بحلول عام
 .2025وهذا مدفوع بشكل أساسي من قبل
االقتصادات سريعة النمو وحاجتها إىل الطاقة
النظيفة .ولكن ،ما يعترب غري واضح حاليًا هو
من أين ستأتي اإلمدادات لتلبية هذا الطلب.
أن ما يقرب من 170
وأكد أنه بحلول عام ّ ،2025
مليون طن سنويًا من إمدادات الغاز الطبيعي
املسال اجلديدة مطلوبة من مشاريع التسييل

املستقبلية حتى اآلن ،من أجل تلبية الطلب
العاملي.
واختتم السيد عبداهلل احلسيني كلمته بالكشف
عن ثالث رؤى رئيسية حول شركة قطرغاز
وسوق الغاز الطبيعي املسال يف آسيا.
أو ًال ،منو الطلب على الغاز الطبيعي املسال،
كان وسيبقى ،قويًا  -وذلك بفضل زيادة الطلب
من املستوردين احلاليني واجلدد على حد
سواء.
ثانيًا ،نتيجة لهذا االجتاه يف السوق ،جنحت
قطرغاز يف السنوات األخرية بتسويق كميات
كبرية من شحنات الغاز الطبيعي املسال
يف آسيا .وقد مت هذا من خالل جمموعة
من الشحنات التشغيلية ،الشحنات الفورية
والعقود قصرية وطويلة األجل .وقد أظهرت
قطرغاز إبداعًا كبريًا يف جهودها التسويقية
التي سمحت لنا باالستمرار الستكمال صفقات
جديدة على الرغم من املنافسة الشرسة.
وأخريًا ،تعترب قطرغاز شركة ق ّيمة لعمالئها
حيث أنها مورد معتمد طويل األجل للطاقة
النظيفة وتعمل على توفري الكميات املتاحة
منه اليوم ،األمر الذي يتيح لها االستمرار يف
تلبية احتياجات آسيا من الطاقة لعدة عقود
قادمة .وهذا يشمل احتياجات كل من العمالء
احلاليني واجلدد يف جميع أنحاء آسيا واحمليط
الهادي والشرق األوسط.

قطرغاز ّ
توقع اتفاقية بيع وشراء مع شركة
“إي .أون جلوبال كوموديتيز” لتسليم شحنات
من الغاز الطبيعي املسال ملدة  5سنوات
وقعت كل من شركة قطرغاز وشركة "إي.أون جلوبال كوموديتيز”
اتفاقية بيع وشراء لتوريد ما يقارب  1٫5مليون طن من الغاز الطبيعي
املسال يف السنة ملدة خمس سنوات تبدأ اعتبارًا من يناير .2014
إنّها االتفاقية األوىل بني الشركتني وهي مت ّثل
بداية لعالقة طويلة األمد بني واحدة من أكرب
شركات النفط والغاز يف العامل ودولة قطر.
ستقوم قطرغاز ( 4خط اإلنتاج رقم  )7بتوريد
الغاز الطبيعي املسال من خالل مشروع
مشرتك ما بني قطر للبرتول وشركة شل.
أن شركة “إي .أون” قد استلمت أول
ويذكر ّ
شحنة من الغاز الطبيعي املسال إىل حمطة
االستقبال “ذا جيت” يف روتردام بهولندا يف
شهر يوليو من العام احلايل مبوجب اتفاقية
بيع وشراء إطارية مربمة بني الشركتني
يف عام .2011
وخالل حفل التوقيع الذي عقد يف الدوحة يف
وقت سابق من العام ،قام سعادة الدكتور
حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة
ورئيس جملس إدارة قطرغاز بتوقيع اتفاقية
البيع والشراء هذه بالنيابة عن قطرغاز  ،4يف
حني قام كل من السيد كريستوفر ديلربوك
الرئيس التنفيذي لشركة “إي .أون جلوبال
كوموديتيز” ،والسيد ريتشارد بايليس ،مدير
إدارة الغاز الطبيعي املسال يف الشركة
بالتوقيع على هذه االتفاقية نيابة عن شركة

“إي .أون جلوبال كوموديتيز” .كما حضر حفل
التوقيع السيد كالوس شافر ،مدير الشؤون
املالية يف شركة “إي .أون” إىل جانب عدد
من املمثلني التنفيذيني اآلخرين من قطر
للبرتول وقطرغاز  4وشركة “إي .أون جلوبال
كوموديتيز”.
من جانبه رحب سعادة الدكتور حممد بن صالح
السادة بتوقيع هذه االتفاقية واصفًا إياها:
“إنها إجناز آخر يف مسرية قطر نحو توريد
طاقة نظيفة إىل جميع أنحاء العامل” .وتابع
حديثه قائ ًال “ :إننا سعداء بتوقيع هذه االتفاقية
حيث أنها تضع أساسًا لعالقات جتارية قوية
بني شركة قطرغاز ،أكرب شركة منتجة للغاز
الطبيعي املسال يف العامل وشركة “إي .أون”
وهي واحدة من كربيات الشركات العاملية
يف جمال الطاقة والغاز اململوكة من قبل
املستثمرين”.
وقال السيد خالد بن خليفة آل ثاين الرئيس
“إن توقيع هذه االتفاقية
التنفيذي لقطرغازّ :
ميثّل خطوة مهمة بالنسبة لقطرغاز يف
تطوير اسرتاتيجيتها العاملية .ويسعدنا التعاون
وإقامة شراكة مثمرة مع شركة “إي .أون

جلوبال كوموديتيز”.وستظل قطرغاز ملتزمة
ببناء عالقات قوية مع عمالئها بناء على الثقة
واالعتمادية واملرونة والتم ّيز التشغيلي”.
وقال السيد كريستوفر ديلربوك الرئيس
التنفيذي لشركة “إي .أون جلوبال كوموديتيز”:
ال شك أن هذه االتفاقية تعد خطوة مهمة
نحو تطوير اسرتاتيجيتنا الدولية للنمو وإنّه
إلجناز عظيم أن نقيم شراكة طويلة األمد مع
دولة قطر ”.من جانبه صرح السيد ريتشارد
بياليس ،مدير إدارة الغاز الطبيعي املسال يف
الشركة“ :أنا مسرور ألننا قد متكّ نا من توقيع
هذه االتفاقية مع شركة قطرغاز .إنها ثمرة
جهود ضخمة بذلتها كلتا الشركتني على مدار
سنوات عديدة بغرض التوصل التفاق يتناسب
مع التغريات السريعة يف سوق الغاز الطبيعي
املسال .ونحن نعتقد أن هذه الصفقة ستسري
بشكل جيد حيث أنها ستستغل خربتنا احلالية
يف جمال إعادة تغويز الغاز الطبيعي املسال
(إعادته إىل احلالة الغازية) ،إضافة إىل أنها
ستتيح لشركة قطرغاز فرصة الدخول لسوق
أوروبية جديدة وتنويع قاعدة عمالئها”.
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قطرغاز وشركة سنرتيكا

اتفاقية بيع وشراء

توقعان اتفاقية ملد  4سنوات ونصف

مع برتوناس للغاز الطبيعي املسال
(اململكة املتحدة) ملدة  5سنوات

وقعت قطرغاز  4وشركة
سنرتيكا للغاز الطبيعي
املسال احملدودة اتفاقية
بيع وشراء لتوريد ما يصل إىل 3
ماليني طن من الغاز الطبيعي
املسال سنويًا على مدى الـ 4
سنوات ونصف القادمة.

وقعت قطرغاز وشركة برتوناس للغاز الطبيعي املسال
احملدودة (اململكة املتحدة) اتفاقية بيع وشراء لتوريد 1٫14
مليون طن من الغاز الطبيعي املسال سنويًا ملدة خمس
سنوات اعتبارًا من شهر يناير .2014
يعزز توقيع هذه االتفاقية التي تبلغ مدتها
 5سنوات ،الشراكة بني قطرغاز وشركة
برتوناس وسوف تخدم السوق الربيطاين الذي
يضل واحدًا من أهم أسواق الغاز الطبيعي
املسال يف أوروبا.
وستقوم قطرغاز ( 4خط اإلنتاج رقم  )7بتوريد
الغاز الطبيعي املسال من خالل مشروع
مشرتك ما بني قطر للبرتول وشركة شل
وسيتم تسليم الغاز الطبيعي املسال على
منت ناقالت الغاز الطبيعي املسال من طراز
كيو-فليكس إىل مرفأ برتوناس دراجون للغاز
الطبيعي املسال والذي يقع مبنطقة ميلفورد
هافن ،باململكة املتحدة.
ومن اجلدير بالذكر أن قطرغاز وشركة برتوناس
قامتا مؤخرًا بإبرام اتفاقية البيع والشراء
اإلطارية التي قامت مبوجبها شركة قطرغاز
بتسليم أول شحنة لها من الغاز الطبيعي
املسال إىل ماليزيا .وقد مت تسليم الشحنة خالل
شهر يوليو  2013إىل أول مرفأ الستالم شحنات
الغاز الطبيعي املسال يف ماليزيا والذي يقع
مبنطقة ميالكا.

وقام سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة،
وزير الطاقة والصناعة ورئيس جملس إدارة
شركة قطرغاز بالتوقيع على االتفاقية نيابة
عن مشروع قطرغاز  4بينما وقع السيد داتوك
أنور أحمد ،نائب الرئيس التنفيذي ألعمال الغاز
والطاقة بشركة برتوناس بالنيابة عن شركة
برتوناس للغاز الطبيعي املسال احملدودة
(اململكة املتحدة).
وقد متت إقامة مراسم التوقيع على االتفاقية
مبركز قطر الوطني للمؤمترات بالدوحة يف
شهر سبتمرب من هذا العام بحضور كبار
مسؤويل وممثلي مشروع قطرغاز 4وأعضاء
اإلدارة العليا بشركة برتوناس وشركة برتوناس
للغاز الطبيعي املسال (اململكة املتحدة).
ومن جانبه ،قال سعادة الدكتور حممد بن
“إن
صالح السادة مرحبًا بتوقيع هذه االتفاقيةّ :
هذه االتفاقية تعد إجنازًا كبريًا ما بني شركتني
رائدتني عامليًا يف جمال الغاز الطبيعي املسال
ومن شأنها أن تعزز من العالقات الطيبة
القائمة ما بني شركة قطرغاز
وشركة برتوناس.

“إن الغاز الطبيعي املسال القطري يواصل
دوره الرئيسي يف دعم دول العامل وجهودها
املبذولة يف حماولة تنويع مصادر الطاقة
باستخدام الغاز الطبيعي الذي يعد مصدرًا
للطاقة صديقًا للبيئة”.
كما علّق السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس
التنفيذي لشركة قطرغاز ،قائ ًال“ :إنّه ملن
دواعي سروري واعتزازي أن شركة قطرغاز
قد جنحت يف زيادة قاعدة عمالئها وانتشارها
عامليًا .وإننا هنا يف قطر نفتخر ونعتز بالشراكة
مع شركة برتوناس وشركتها التابعة شركة
برتوناس للغاز الطبيعي املسال احملدودة
(اململكة املتحدة) يف السوق الربيطاين الذي
يضل واحدًا من أهم أسواق الغاز الطبيعي
املسال يف أوروبا .كما تربهن هذه االتفاقية
على التزام شركة قطرغاز باعتبارها موردًا
عامليًا رائدًا ميكن االعتماد عليه يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال”.

تأسست الشراكة بني قطرغاز وشركة سنرتيكا
يف عام  2010مع التوقيع على اتفاقية بيع وشراء
رئيسية .ويف أبريل  2011وحتت اتفاقية البيع
والشراء الرئيسية ذاتها ،استقبلت حمطة
جزيرة غراين للغاز الطبيعي املسال سفينة
كيو-ماكس للغاز الطبيعي املسال للمرة األوىل.
وقد مت توقيع اتفاقية البيع والشراء األولية بني
قطرغاز وشركة سنرتيكا يف عام  2011لتوريد ما
يصل إىل  2٫4مليون طن سنويًا ملدة  3سنوات.
وسيتم توريد الغاز الطبيعي املسال من
مشروع قطرغاز ( 4خط إنتاج  ،)7وهو مشروع
مشرتك بني قطر للبرتول وشركة شل ،وسيتم
تسليمه إىل حمطة جزيرة غراين للغاز الطبيعي
املسال يف اململكة املتحدة .وسيتم تسليم
أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال مبوجب
االتفاقية اجلديدة يف يونيو من عام .2014
وحضر ممثلون تنفيذيون من قطر للبرتول
وقطرغاز  4وشركة سنرتيكا حفل التوقيع
الذي عقد يف الدوحة يف فندق غراند هريتاج.
وقام سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة،
وزير الطاقة والصناعة ورئيس جملس إدارة
قطرغاز بالتوقيع على اتفاقية البيع والشراء
نيابة عن قطرغاز  .4ويف املقابل ،وقع السيد
سام ليدلو ،الرئيس التنفيذي ،نيابة عن شركة
سنرتيكا .كما شارك السيد مارك هانافني،
املدير التنفيذي لشركة سنرتيكا ،يف االحتفال
الذي أقيم يف الدوحة.
ويف أثناء احلفل ،رحب سعادة الدكتور حممد
بن صالح السادة باالتفاقية اجلديدة قائ ًال“ :إ نّه
إلجناز آخر مهم يف مكانة قطر باعتبارها مزود
موثوق به يف جمال الطاقة النظيفة .ونحن
سعداء جدًا بهذه االتفاقية التي تعزز العالقة

سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة ورئيس جملس إدارة قطرغاز ،والسيد سام ليدلو ،الرئيس التنفيذي لشركة
سنرتيكا خالل حفل التوقيع.

“

ميثل توقيع هذه االتفاقية تأكيدًا على
التزامنا باحملافظة على شركة سنرتيكا
كشريك لسوق اململكة املتحدة الذي ال
يزال واحدًا من أكرث أسواق الغاز الطبيعي
املسال أهمية يف أوروبا
السيد خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز
القائمة بني قطرغاز ،أكرب منتج للغاز الطبيعي
املسال يف العامل ،وشركة سنرتيكا ،أكرب مزود
غاز للسوق احمللي يف اململكة املتحدة”.
ومن جانبه ،أضاف السيد خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز“ :أنا فخور
جدًا مبواصلة قطرغاز بناء عالقات قوية وطويلة
األمد مع عمالئها .وميثل توقيع هذه االتفاقية
تأكيدًا على التزامنا باحملافظة على شركة
سنرتيكا كشريك لسوق اململكة املتحدة الذي
ال يزال واحدًا من أكرث أسواق الغاز الطبيعي
املسال أهمية يف أوروبا”.

”

أقيم يف الدوحة“ :نحن سعداء مبواصلة تعميق
عالقاتنا مع قطرغاز .فمن املهم أن يكون لدى
اململكة املتحدة جمموعة متنوعة من مصادر
التوريد لتلبية احتياجاتها من الطاقة ،وبالتواجد
فإن اتفاقيات
ضمن سوق دولية تنافسية ّ
كهذه تدعم وصول اململكة املتحدة لإلمدادات
العاملية من الغاز الطبيعي املسال”.
وتواصل قطرغاز لعب دور رئيسي يف دعم
الدول يف جمال تنويع مصادرها من الطاقة
وستبقى ملتزمة بتقدمي الغاز الطبيعي
املسال إىل العامل بطريقة آمنة وموثوقة ومرنة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سنرتيكا ،السيد
سام ليدلو ،خماطبًا احلضور يف احلفل الذي
9
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وفد من شركة “تشوبو
إلكرتيك” يزور راس لفان
مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن
يحقق إجنازًا آخرًا للسالمة
احتفل مشروع قطرغاز السرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن مؤخرًا
بتحقيق عشرة أسابيع متتالية دون وقوع حوادث أو إصابات.
لقد عمل فريق إدارة مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن ومتعهديهم بجهد
للحفاظ على سالمة العاملني يف مكان العمل.
ويعد احلفاظ على هذا املستوى لبيئة عمل
خالية من احلوادث واإلصابات يف مشروع
بهذا احلجم ملدة عشرة أسابيع متتالية
إجنازًا حقيقيًا.
وقد متكّ ن مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء
الشحن من خلق ثقافة للسالمة باستخدام
قواعد إنقاذ احلياة املعتمدة لدى شركة
قطرغاز ،التدريب املكثف ،مستويات عالية من
الرقابة على السالمة والرصد الدقيق لتقييم
األعمال اليومية املتعلقة بشؤون السالمة.
واحتفا ًال بهذا اإلجناز ،استضاف كل من السيد راندي
ستادلر ،مدير السالمة والبيئة واجلودة بشركة
قطرغاز ،السيد بشري مريزا مدير املشروع وعدد
10

من كبار موظفي املشروع واملتعهدين مأدبة
عشاء ملا يقارب من  2٫000عامل يف خميم
القرية العاملية يف مدينة راس لفان.
وخاطب السيد راندي العمال ،وأعرب لهم عن
فخره لرؤية ما يقومون بإجنازه للوصول لهذا
املستوى العايل من األداء اخلاص بالسالمة.
وحث كافة العمال واملوظفني واملتعهدين
على احملافظة على العمل اجليد واالستمرار
يف السعي للحفاظ على سالمتهم.
وبدوره ،هنأ السيد بشري مريزا العمال على
حتقيق هذا اإلجناز الفريد ،وأخربهم بأن اجلميع
وأن كل فرد مسؤول ليس
هنا كعائلة واحدةّ ،
فقط عن سالمته وحده ولكن أيضًا عن سالمة
من حوله.

“

شكرًا للجميع على
اجتهادهم وعملهم
اجلاد ،فجميعنا يعود
إىل منزله ساملًا
كل يوم

”

السيد بشري مريزا
مدير مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن بقطرغاز

استضافت قطرغاز زيارة قام
بها كبار التنفيذيني من شركة
تشوبو إلكرتيك يف شهر
أغسطس ،وذلك مبناسبة
التوقيع الذي جرى مؤخرًا على
االتفاقية طويلة األمد لتسليم
شحنات من الغاز الطبيعي
املسال إىل اليابان على مدى
السنوات الـ  15املقبلة.
استضاف الرئيس التنفيذي ،السيد خالد
بن خليفة آل ثاين ،زيارة لكبار التنفيذيني من
شركة تشوبو إلكرتيك يوم الثالثاء املوافق 27
أغسطس  .2013وكانت الزيارة ذات أهمية كبرية
حيث تعد اليابان سوقًا حيوية لقطرغاز.
ولقد استلمت شركة تشوبو إلكرتيك ،وهي
مشرت رئيسي ،أول شحنة من الغاز الطبيعي
املسال يف أوائل عام  1997واستمرت يف
استالم الشحنات مبوجب اتفاقية طويلة األمد
لتوريد  4مليون طن سنويًا وقعت يف عام .1992
وقد شكّ لت هذه االتفاقية أول مشروع واسع
النطاق للسوق اليابانية ،مما ساعد البالد

على تأمني إمدادات الطاقة النظيفة على
املدى الطويل.
وزار كبار التنفيذيني من شركة تشوبو إلكرتيك
مصفاة راس لفان حيث قامت اجملموعة
بجولة يف مرافق قطرغاز إلنتاج الغاز الطبيعي
املسال وغرفة التحكم الرئيسية ،يرافقهم
السيد علي يوسف الباكر ،املدير العام ملكتب
اتصال اليابان وممثلني آخرين من قطرغاز.
وستقوم قطرغاز بتسليم  1مليون طن سنويًا
لشركة تشوبو إلكرتيك ملدة  15سنة أخرى
اعتبارًا من عام .2013
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الشحنات األوىل من الغاز
الطبيعي املسال تعزز التجارة
مع الصني

“

تربهن هذه اإلجنازات على قدرة
قطرغاز على توريد الغاز الطبيعي
املسال إىل عمالئها يف جميع أنحاء
العامل بفعالية مع احملافظة على أعلى
مستويات السالمة

”

مت تسليم الشحنات األوىل من الغاز الطبيعي املسال لشركة
الصني الوطنية للنفط (برتوتشاينا) وإىل حمطة االستقبال
“تشوهاى” التابعة لشركة الصني الوطنية البحرية للنفط.

وصلت أول شحنة من الغاز الطبيعي املسال
إىل حمطة االستقبال “تشوهاى” التي تقع يف
إقليم قوانغدونغ يف شهر أكتوبر على منت
الناقلة “القطارة” من طراز كيو-فلكس ،وسيتم
استخدامها لبدء تشغيل هذه احملطة التي تعد
أحدث احملطات الستقبال الغاز الطبيعي املسال
التي متلكها شركة الصني الوطنية البحرية للنفط
“سينوك” وتشغّ لها يف جميع أنحاء الصني.
وستبلغ الطاقة االستيعابية حملطة االستقبال
“تشوهاى” والتي تقع يف إقليم قوانغدونغ
بالصني ،حوايل  3٫5مليون طن يف السنة يف
مرحلتها االوىل ،وسيتم إضافتها إىل باقي حمطات

استقبال الغاز التابعة إىل شركة الصني الوطنية
البحرية للنفط يف كل من أقاليم قوانغدونغ،
شنغهاي ،فوجيان وتشجيانغ.

وستعزز هذه الشحنتان من التزام شركة قطرغاز
لتوريد الغاز الطبيعي املسال إىل جمهورية الصني
الشعبية.

بعد فرتة وجيزة من وصول الناقلة “القطارة” إىل
تشوهاى ،مت تسليم شحنة أوىل أخرى ،وهذه املرة
إىل حمطة االستقبال “تاجنشان كاوفيديان” ،والتي
تقع يف إقليم “هيبي” ،على منت الناقلة “الغرافة”
من طراز كيو-فلكس .وسيتم استخدام هذه
الشحنة لبدء تشغيل هذه احملطة التي تعد ثالث
حمطات استقبال الغاز الطبيعي املسال التي
متلكها وتشغّ لها شركة “برتوتشاينا”.

وقال السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس
التنفيذي لقطرغاز أثناء حديثه عن هذه الشحنات:
“إنها إلجنازات هامة حققتها قطرغاز .ويسعدنا
أن يظل الغاز الطبيعي املسال الذي تنتجه قطر
يلبي الطلب املتزايد على الطاقة يف جمهورية
الصني الشعبية .وتربهن هذه اإلجنازات على
قدرة قطرغاز على توريد الغاز الطبيعي املسال
إىل عمالئها يف جميع أنحاء العامل بفعالية مع
احملافظة على أعلى مستويات السالمة والذي

السيد خالد بن خليفة آل ثاين
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز
من شأنه أيضًا أن يعزز العالقات بني الشركتني
على األمد الطويل”.
وتابع قائ ًال“ :وبفضل توجيهات سعادة الدكتور
حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة
ورئيس جملس إدارة قطرغاز ،فقد أصبح للغاز
الطبيعي املسال القطري دورًا جوهريًا يف
مساعدة الدول يف جميع أنحاء العامل على تنويع
مصادر الطاقة لديها .وال شك أن بدء تشغيل
حمطات االستقبال“ ،تاجنشان كاوفيديان”
و“تشوهاى” ،من شأنه أن يساعد على تلبية
احتياجات الطاقة املتزايدة يف جمهورية الصني
الشعبية ،وهو األمر الذي يدعونا بكل فخر يف

قطرغاز ألن نساهم بفعالية يف هذا األمر”.
ُيذكر أن قطرغاز وشركة الصني الوطنية البحرية
للنفط “سينوك” قد أبرمتا اتفاقية بيع وشراء يف
عام  2008لتوريد  2مليون طن من الغاز الطبيعي
املسال يف السنة .وقد مت تسليم أول شحنة
من الغاز الطبيعي املسال من قطر إىل الصني
عن طريق شركة الصني الوطنية البحرية للنفط
“سينوك” يف أكتوبر .2009
وستبلغ الطاقة االستيعابية حملطة االستقبال
“تاجنشان كاوفيديان” حوايل  3٫5مليون طن يف
السنة ،إضافة إىل حمطات االستقبال التابعة

لشركة “برتوتشاينا” يف إقليم “جياجنسو”
و“لياونينج” ،مما ميكّ نها من احملافظة على
مكانتها كثاين أكرب شركة مستوردة للغاز الطبيعي
املسال يف الصني.
وتعد شركة قطرغاز كربى شركات العامل املنتجة
للغاز الطبيعي املسال ،وتبلغ طاقتها اإلنتاجية
 42مليون طن يف السنة .وتتوقع دولة قطر
بصفتها كربى الدول املنتجة للغاز الطبيعي
املسال يف العامل أن جمهورية الصني الشعبية
ستصبح واحدة من كربيات أسواق الغاز يف
العامل.

ناقلة الغاز الطبيعي املسال من طراز كيو-فلكس" ،الغرافة" ،يف حمطة االستقبال "تاجنشان كاوفيديان”.
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اخمليم الشتوي
2014/2013
مالذ الصحراء
يوفر خميم قطرغاز الشتوي ،الذي افتتح يف
 8نوفمرب ،ملوظفي قطرغاز وعائالتهم والزوار
فرصة رائعة لالستمتاع بأجواء الصحراء
واالنخراط يف العديد من األنشطة الرتفيهية
املمتعة مع األصدقاء والزمالء.

زيارة شركة إكسون موبيل لفعالية البيئة العاملية التي استضافتها قطرغاز.

زيارة إكسون موبيل
لتبادل اخلربات حول البيئة العاملية

دورة تدريبية متميزة حول املمارسات البيئية

استضافت إدارة السالمة والبيئة واجلودة بقطرغاز مؤخرًا فريقًا من املتخصصني
يف شؤون البيئة العاملية من العاملني يف منشآت التنقيب واالستخراج واملعاجلة
والتكرير التابعة لشركة إكسون موبيل كجزء من برنامج إكسون موبيل التدريبي
يف اجملاالت البيئية والتنظيمية واالجتماعية االقتصادية.
وأتاحت الزيارة الفرصة للحصول على حملة عامة
عن برنامج اإلدارة البيئية لشركة قطرغاز .وقد
مت عرض املبادرات الرئيسية لشركة قطرغاز
يف اجملال البيئي ،وشملت قضايا رئيسية مثل
إدارة الغازات الدفيئة ،احلد من عملية حرق الغاز
وبرامج إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وقام ممثلو إدارة العالقات العامة باصطحاب
الزوار يف جولة يف منشآت الغاز الطبيعي
املسال ،حيث قدموا حملة عامة عن عمليات
منشأة الغاز الطبيعي املسال التابعة لقطرغاز.
14

وقد مت اصطحاب جمموعة إكسون موبيل أيضًا
يف جولة إىل مصنع الكربيت املشرتك واختتمت
اجلولة بزيارة إىل منشأة قطرغاز إلدارة النفايات
الواقعة يف مدينة راس لفان الصناعية.
تشجع تبادل
أن هذه الزيارة
واجلدير بالذكر ّ
ّ
أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة البيئية يف
منشآت قطرغاز وإكسون موبيل وتعزّ ز التعاون
مع مساهمينا لدعم وحتسني املمارسات
املستدامة.

يقع اخمليم بالقرب من شاطىء سيلني يف
منطقة وراء مسيعيد ،وعلى مسافة 40 – 30
دقيقة قيادة بالسيارة من الدوحة .وهذه هي
السنة الرابعة التي يتم فيها جتهيز هذا املوقع
شبه الدائم حتى أصبح مقصدًا ملوظفي
قطرغاز وعائالتهم للهروب من صخب املدينة
والتمتع بجانب خمتلف من احلياة يف قطر.
وللحصول على املتعة القصوى ،يتم تشجيع
إدارات قطرغاز على تنظيم أيام ترفيهية
وفعاليات بارزة لزمالئهم وعائالتهم يف هذا
اخمليم.
وهناك جمموعة واسعة من األنشطة املتاحة

للكبار واألطفال على حد سواء أو تلك التي
ميكن تنظيمها يف اخمليم بناء على الطلب،
ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:
ركوب الكثبان الرملية ،كرة القدم ،الكرة
الطائرة ،والقالع النطاطة ،لعبة كرة قدم
الطاولة ،الرسم على الوجوه ،وركوب اإلبل
واخليل .ويتواجد يف اخمليم أيضًا منطقة
للشواء ،وغرف لتغيري املالبس والعديد من
املرافق األخرى.
ولقد مت وضع جمموعة من القواعد واللوائح
لضمان سالمة وراحة املتواجدين يف اخمليم
وتسهيل سري فعاليات اخمليم ،وتذكري اجلميع
إن الهدف
بضرورة احملافظة على سالمتهمّ .
العام للمخيم هو ضمان حصول املوظفني
وعائالتهم على خميم آمن ونظيف حيث ميكنهم
الراحة واالسرتخاء.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اخمليم متاح
لالستخدام حتى نهاية شهر مارس .2014
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النجوم الصاعدة

“

إذا كنت حتب عملك حقًا ،فإنك لن
متانع يف البقاء لوقت متأخر ،وحتقق
االلتزام املطلوب منك
أن تكون رئيسًا لقسم شؤون املوظفني ليست
باملهمة السهلة بأي حال من األحوال ،ولكن هناك
سيدة موهوبة يف قطرغاز تدعى رمي احلرمي
تتمتع بالكفاءة والقدرة لتحمل مسؤولية هذا
املنصب .إنها شخص واثق من نفسه ،بارع يف
عمله ،وعازم جدًا على حتقيق النجاح ،باختصار
هي جنم يف طور التكوين .تعترب رمي واحدة من
أوائل القادة القطريني الذين عملوا بعزمية وإصرار
حقيقيني للوصول إىل املنصب الذي تشغله اليوم.

مقابلة مع

السيدة
رمي حممد احلرمي
حصلت السيدة رمي حممد احلرمي ،رئيس قسم شؤون
املوظفني يف شركة قطرغاز ،على جائزة قطر لسيدات
األعمال  2013للتم ّيز عن فئة "األهداف املستقبلية”.
سنحاور يف هذه املقالة السيدة رمي عن ما تعنيه اجلائزة
لها وعن اخلطوة التالية يف مسريتها املهنية الناجحة.
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وقد مت تقدير جهودها تلك خالل حفل توزيع جوائز
قطر لسيدات األعمال الذي عقد مؤخرًا ،حيث فازت
رمي بجائزة التم ّيز عن فئة “األهداف املستقبلية”
بعد منافسة قوية مع أكرث من  50مرشحة.
وباحلديث عن اجلائزة وما تعنيه لها ،تقول“ :إنها
تعني يل الكثري ،حيث أردت إسعاد عائلتي وأيضًا
جعل مديري وفريق العمل يف قطرغاز يشعرون
بالفخر .وألكون صادقة معك ،فأنا مل أكن أتوقع
الفوز .فقد كانت املتسابقات األخريات ميتلكن خربة
أطول ولكن جلنة التحكيم آمنت بي ورأت أنه بإمكاين
أن أشغل مناصب أعلى يف املستقبل.
“يعد الفوز باجلائزة وسيلة لرتقية نفسي وجعل
أهدايف واضحة .كما إنها ال تعرتف بإجنازاتي
فحسب ،بل هي تثبت فعالية أدائي ،مما يسمح يل
أن أطمح لتحقيق أهداف أكرب”.
وتأمل رمي أن يكون إجنازها مصدر إلهام لآلخرين،
وخصوصًا للمرأة القطرية الشابة .وعندما سئلت
عن حتمل مسؤولية أن تكون قدوة لغريها من
الشابات العامالت ،أجابت“ :ألقول لك احلقيقة،
أنا مرتاحة جدًا .يسعدين أن أكون قدوة لغريي من
السيدات الطموحات يف قطر.
وإن أحد األمور املثرية لالهتمام هو املسار
ّ
الوظيفي للمنصب احلايل الذي تشغله رمي“ :عندما
انضممت إىل شركة قطرغاز كخريجة جديدة ،مل
يكن املنصب احلايل يف اعتباري .تخرجت من جامعة
قطر بدرجة البكالوريوس يف هندسة الكمبيوتر يف

عام  2006وانضممت إىل الشركة كمطور ألنظمة
األعمال وعناصر التحكم ،والتعامل مع حتويل
العمليات اليدوية إىل عمليات آلية يف راس لفان .ثم
متت ترقيتي إىل حملل لسري العمل وكان خالل هذا
الوقت عندما شاركت يف سري عمل بعض أنشطة
املوارد البشرية
وتعرفت على نظام  .SAPهذا
ّ
األمر فتح يل الباب لالنتقال إىل قسم التعويضات يف
إدارة املوارد البشرية يف عام  .2009ثم يف عام 2011
انتقلت إىل شؤون املوظفني حيث أنني أشغل اآلن
منصب رئيس قسم شؤون املوظفني.
ويف منصبها اجلديد الذي تشغله منذ أكرث من
عام اآلن ،فهي تدير ،بشكل مشرتك ،إدارة تتكون
من  22شخصًا وتشارك يف جميع الوظائف
األربعة لهذه اإلدارة :اإلدارة الشخصية ،مشاركة
املوظفني ،عالقات املوظفني واإلسكان .إنه دور
كبري مبسؤولية كبرية .وعند سؤالها عن كيفية
قضاء يومها يف قطرغاز ،تقول“ :استيقظ يف
الساعة  ٦:٠٠صباحًا ،وأوصل ابني الذي يبلغ من
العمر ثالث سنوات ونصف إىل املدرسة ثم أتوجه
إن يوم العمل
إىل عملي ألبدأ الساعة  7:00صباحًاّ .
اخلاص بي هو عبارة عن مزيج من العمل املكتبي
وحضور االجتماعات والرد على طلبات املوظفني
ومناقشة إسرتاتيجيات اإلدارة وأية برامج تطويرية
قيد العمل .وآخذ قسط من الراحة لتناول طعام
الغداء ثم أكمل عملي حتى الساعة  5:30يف
معظم أيام األسبوع”.

ستقوم الشركة بتقدير التزامك يف شكل تدريب
وتطوير وإتاحة الفرصة لك لرتتقي مبنصبك يف
املؤسسة .والتقدير احلقيقي هنا ،بالنسبة يل
وبالنسبة للجميع ،هو أن الشركة تعرتف باإلجنازات
وبهذا تتقدم أنت يف عملك.
وعندما سئلت عن ما يدفع طموحها ،أجابت رمي
دون تردد“ :أريد أن أكون األفضل ،أريد أن أتفوق
وأكون شخصًا معروفًا بكفاءته وقيادته املؤثرة،
فأنا أتطلع لذلك التقدير .كما أن هناك املزيد،
وهو سبب شخصي سأتشاطره معكم .لعائلتي
تاريخ طويل يف الطب ،فوالدي وأخواتي أطباء،
وهو أمر سائد يف العائلة .وعندما اتخذت قرار
متابعة دراستي يف هندسة الكمبيوتر ،مل تكن
العائلة متأكدة من صواب قراري .ولكني شعرت
أنها الوظيفة األفضل بالنسبة يل وكنت أعرف أنني
سأجنح .واآلن أستطيع أن أرفع رأسي عاليًا وأقول
لهم“ :هل صدقتموين اآلن؟” أعتقد أن هذا يعترب
تقديرًا واعرتافًا باإلجناز أيضًا ،ولكنه يكون أحلى بكثري
عندما يأتي من أقرب وأعز الناس لك”.

”

رمي إنسانة حتقق ما تطمح إليه وتسعى دائمًا
للوصول إىل املرحلة التالية حيث تغتنم الفرص .فإذا
مل تكن هذه الفرص قابلة للتحقيق ،فإنها حتتال
على الظروف حتى تصبح مناسبة لها من أجل
حتقيق التقدم .وعندما سألتها عن التحدي املقبل
يف حياتها املهنية ،أجابت“ :إن التحدي القادم هو
االرتقاء يف العمل وتويل املزيد من املسؤوليات
واملناصب العليا يف إدارة املوارد البشرية .اآلن
لدي قاعدة قوية من املعرفة أستند عليها وخربة
جيدة أستطيع استخدامها يف مكانها الصحيح
عند احلاجة .وأريد أن أفهم كل قسم من أقسام
إدارة املوارد البشرية بهدف أن أستطيع ،يف يوم
ما ،شغل منصب يف اإلدارة العليا .إنه هدف بعيد
املنال يف الوقت احلاضر ،ولكن بالطبع ،سأسعى
لتحقيقه باستمرار.
هنيئًا لرمي على إجنازها يف حفل توزيع جوائز قطر
لسيدات األعمال ،وبال شك ،سيكون هناك العديد
من اإلجنازات القادمة ستحققها هذه السيدة
املوهوبة جدًا.

إنه يوم طويل بالنسبة لرمي ويعترب أكرث من ذلك
عندما تعلم أنها حامل يف شهرها الثامن ،وتنتظر
مولودها الثاين ،وهي فتاة ،يف  1يناير  .2014ومع ذلك،
فمن املتوقع أنها ستعمل حتى نهاية العام ،فهذا
مثال على أخالقيات العمل االستثنائية التي تتمتع
بها رمي.
وقد ع ّبرت عن شعورها باالمتنان للفرص التي
منحتها إياها قطرغاز ،قائلة“ :يجب أن متنح
الشركة التزامًا تامًا جتاه عملك وبعد ذلك
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النجوم الصاعدة
مقابلة مع

اآلنسة
فاطمة املهندي
تتحدث اآلنسة فاطمة املهندي ،حملل
تخطيط ،عن شرف متثيل دولة قطر يف
مؤمتر عامل واحد للشباب الذي عقد مؤخرًا
يف جنوب أفريقيا ،وعن جتربتها كموظفة يف
شركة قطرغاز ،وماذا ينبغي على اخلريجني
القطريني الشباب معرفته قبل أن يخوضوا
املغامرة باالنضمام إىل عامل الشركات.
تخرجت فاطمة جمعة املهندي من جامعة قطر
وحصلت على شهادة البكالوريوس يف االقتصاد.
وانضمت إىل إدارة التخطيط يف قطرغاز يف عام
 2007وارتقت يف املراتب بثبات لتصبح حملل
تخطيط يف عام .2011
تعد فاطمة إنسانة واثقة من نفسها ومتحدثة
جيدة وملتزمة بأخالقيات العمل جديرة بالثناء
وذات شخصية قوية تدفعها دائمًا للتغلب على
التحديات .كما أنها فرد يحرتم روح الفريق وتتمتع
أيضًا بقدرة فطرية على القيادة.
إن حماستها التي تتمتع بها ودوافعها القوية
ّ
للوصول تشكّ ل مزيجًا رابحًا جتلى يف العديد من
إجنازاتها على مدى السنوات الست املاضية،
ومؤخرًا يف ترشيحها لتمثيل دولة قطر يف قمة
عامل شبابي واحد.
بدأنا مقابلتنا معها بالسؤال حول ترشيحها
لتمثيل دولة قطر يف قمة عامل شبابي واحد
الذي عقد يف جنوب أفريقيا يف شهر أكتوبر
املاضي ،حيث تقول“ :لقد مت اختياري من بني 20
مرشحًا من الشباب اآلخرين وحصلت على رعاية
شركة ساسول لكوين املمثلة الوحيدة عن دولة
قطر حلضور القمة يف شهر أكتوبر .وجمعت
القمة معًا حوايل  1٫200من الشباب من أكرث من
 190دولة حول العامل ملناقشة وصياغة احللول
للقضايا امللحة احلالية وإلجراء اتصاالت دائمة
مع أشخاص يحملون نفس التفكري وإحداث تغيري
81 18

إيجابي يف جميع أنحاء العامل”.
“كانت هذه التجربة عظيمة وأنا فخورة بتمثيلي
لبلدي ،حيث جعلتني القمة أفكر مرة أخرى ببعض
آرائي وحتى أنها قامت بتقدمي نظرة شاملة
وخمتلفة لبعض القضايا ،ففتحت بذلك أمامي
آفاقًا جديدة ومثرية .وأنا ممتنة لشركة ساسول
ملنحي الفرصة ألم ّثل بلدي يف القمة وأرى أن هذا
سيكون مبثابة عالقة مستمرة بيننا”.
ثم سألتها ملاذا مت اختيارها للقمة وأوضحت
كيف أن مشاريعها العديدة حول التغ ّير البيئي
واالجتماعي وضعتها يف مكانة جيدة للفوز
بالرتشيح“ :أنا نشيطة إىل حد ما يف القضايا
التي أؤمن بها وأريد إجراء تغيري إيجابي يف
العامل .واتضح ذلك من خالل الطلب الذي قدمته
واملقابالت الالحقة التي أجريتها مع اللجنة
املقررة .وتشمل بعض األمثلة التي قدمتها:
املساهمة يف تطوير خطة عمل ملشروع إعادة
تدوير زيوت التشحيم ،املشاركة يف مؤمتر التغ ّير
املناخي ( )COP18كمتطوعة ،وإنشاء برنامج
“ثقافة تيك آواي” مبساعدة أحد األصدقاء لرفع
مستوى الوعي لدى الشباب القطري حول التحديات
التي نواجهها .ويف الكلية ،أطلقت مبادرة لتمكني
املرأة من خالل مساعدتها على اكتساب مهارات
احلاسوب .وأنا حاليًا مشاركة كمتطوعة يف مركز
اجملتمع للسيدات وأعمل على تطوير برنامج
لتمكني املرأة ودورها يف اجملتمع”.

افتتاح قمة عامل شبابي واحد ،جوهانسربج.

ويجب عليكم معرفة املزيد عن التسلسل الهرمي
يف إطار الشركة وتوضيح توقعاتكم بالنسبة
خلطط التنمية اخلاصة بكم وطرح األسئلة .ليس
هذا فقط! حيث أن هنالك املزيد من الهيكلية
وهذا ميكن أن يشكل حتديًا يف البداية ،ولكن مع
مرور الوقت ،فإنه سيكون يف صاحلك”.

وباالنتقال إىل دورها يف قطرغاز ،سألت فاطمة
عن الذي جذبها يف املقام األول للشركة كخريجة
قطرية ،فأجابت“ :انضممت إىل شركة قطرغاز
قبل ست سنوات ،بعد أن اطلعت على رؤية
الشركة يف معرض قطر املهني .تقدمت بطلب،
علي فرصة العمل
ومتت مقابلتي ومن ثم عرض ّ
يف إدارة التخطيط .ويف ذلك الوقت كان التحدي
فإن شركة
هو العمل يف راس لفان .ومع ذلكّ ،
قطرغاز هي واحدة من أكرب املساهمني يف
حجم العائدات يف البالد ،وبالتايل ،فهي تتمتع
بسمعة مرموقة داخل اجملتمع احمللي .ولذلك
كنت أعرف أنني أتخذ القرار الصائب باالنضمام
والعمل هنا”.
“وكان لعملية التقطري تأثري كبري على مسريتي
املهنية يف قطرغاز ،حيث كنت سعيدة جدًا بردود
الفعل الواردة والدعم الذي أدى إىل مساعدتي يف
حتقيق مستوى مهني عا ٍ
ل .كما أن اجملال مفتوح
تؤمن الدعم .فإذا كنت بحاجة
دائمًا حيث إنها بيئة ّ
إىل أي شكل من أشكال الدعم فسأجده”.
وفيما يتعلق باخلربة التي اكتسبتها خالل العمل
“إن العمل يف
يف قطرغاز ،تقول فاطمةّ :
قطرغاز خالل السنوات الست املاضية قد ساهم
بالتأكيد يف تطور شخصيتي وبناء حسي املهني.
لقد كان امتيازًا للبدء بوظيفتي األوىل ذات الدوام
الكامل مع فريق متعدد اجلنسيات ذي خربة
واسعة يف جمال تخصصهم ،فريق على استعداد

أن تكون شخصًا عام ًال ،فإن هذا قد يضع بعض
التحديات على حياتك الشخصية .سألت فاطمة
كيف تشعر حول التوازن بني العمل/احلياة يف
قطرغاز .فأجابت“ :كل األمر يتمحور حول التوازن
وأؤمن بأن األمران يعمالن معًا جنبًا إىل جنب .فمن
أجل القيام بعمل جيد يف حياتك املهنية ،فأنت
حتتاج أيضًا إىل حياة شخصية متوازنة”.

التطوع يف مدرسة وملجأ ،كينيا.

لتبادل ونقل املعرفة واخلربة .ولقد اكتسبت
أيضًا خربة متعددة الثقافات ،والقدرة على العمل
بفعالية مع ثقافات خمتلفة .وأعتقد أن هذا ال
يقدر بثمن يف مسريتي املهنية يف املستقبل”.
عندما سألتها عن التحديات الرئيسية التي تواجه

الشباب اخلريجني ،أجابت“ :أود أن أقول للخريجني
القطريني الشباب بأنكم تدخلون عامل الشركات،
وهذا يتطلب طريقة خمتلفة يف التواصل.
فالعمل مع ثقافات جديدة ،وضمن هيكلية معينة
بوجود سياسات حمددة هو التحدي احلقيقي.

وبالتطلع نحو املستقبل ،ما هي آمال فاطمة
ملستقبل قطر ودور اجليل اجلديد يف ذلك؟
جتيب“ :مستقبل مشرق .يبدو األمر بسيطًا ولكن
هذا هو هدفنا املشرتك .هذا هو وقت الشباب
واملواهب اجلديدة القادمة من جامعاتنا وكلياتنا،
وعرب كافة اجملاالت  -العلوم ،الطب ،اإلدارة وحتى
الفنون .نحن على استعداد الستالم املهمة ولكن
ستكون مرتافقة بتحمل املسؤولية التي يجب
علينا قبولها وحملها على أكتافنا جميعًا .نحن
نعيش يف عصر العوملة ولن يتغري ذلك وال
ميكنك أن تغمض عينيك وتتجاهله .لكنني حقًا،
أؤمن إميانًا عميقًا بأننا نستطيع املنافسة
والتعاون من أجل الصالح املشرتك جلميع الدول
وجميع الناس”.
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مساهمون حتت املهجر
مقابلة مع

السيد ساتورو شيبوتا
املدير العام ،شركة كوزمو للنفط،
املكتب التمثيلي يف الدوحة

هل ميكنك تزويدنا ببعض املعلومات
عن نفسك ودورك يف الشركة؟
لقد بدأت حياتي املهنية يف شركة كوزمو للنفط
كمنسق للشحن والتخليص اجلمركي يف مصفاة
شيبا ،واحدة من املصايف املوجودة لدينا يف
اليابان يف عام  .1991ومن هناك ،انخرطت يف
جمال تشغيل وجدولة ناقالت النفط ،وأصبحت
ممثل الشركة يف أبوظبي وتابعت يف جمال
جتارة منتجات النفط اخلام والبرتول يف طوكيو
وسنغافورة.
ويف عام  ،2011مت تعييني املدير العام لشركة
كوزمو للنفط  -املكتب التمثيلي يف الدوحة.

كيف تقضي أيامك عادة؟
يبدأ يوم العمل لدي يف الساعة  7صباحًا .أبدأ
بقراءة رسائل الربيد اإللكرتوين ثم أخرج حلضور
اجتماعات مع قطر للبرتول وقطرغاز وشركة
تسويق وبعض شركاء املشاريع يف منطقة
اخلليج الغربي .أنا ال أمكث يف املكتب مطو ًال
بعد انتهاء ساعات العمل ألنني أستطيع قراءة
رسائل الربيد اإللكرتوين عن طريق هاتفي اجلوال.
وخارج ساعات العمل ،أتوجه عادة إىل مركز حمد
للرياضات املائية للسباحة للحفاظ على لياقتي
البدنية .ومبا أننا نادرًا ما منشي هنا ،خصوصًا
خالل فصل الصيف ،فنحن بحاجة إىل ممارسة
الرياضة داخل القاعات الرياضية للحفاظ على
لياقتنا والبقاء بصحة جيدة.
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أين ترى جماالت النمو األهم يف
شركتكم خالل السنوات القليلة
املقبلة؟
يف قطر ،نحن مشاركون يف مشروع توسعة
مصفاة راس لفان ،والتي ستبدأ عملها بحلول
عام  .2016وبعد بدء عمل مصفاة راس لفان ،2
نتوقع أن املصفاة ستزيد من قدرتها التنافسية
الدولية من خالل توريد منتجات ذات قيمة مضافة.
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عقد أحد
شركائنا ،وهي شركة نفط أبوظبي (أدوك)،
العام املاضي اتفاقية امتياز جديدة مع احلكومة
بخصوص حقل نفط حائل .ونتوقع أن يبدأ اإلنتاج
يف عام  2016وعندها سيتضاعف حجم إنتاج شركة
إن أهداف شركة كوزمو هي أن تصبح
“أدوك”ّ .
“شركة الطاقة العاملية املتكاملة رأسيًا” على
املدى الطويل ،توسيع األعمال يف جمال تنقيب
وإنتاج النفط ،التكرير والتسويق ،البرتوكيماويات
والطاقة املتجددة.

أين يكمن التحدي األكرب الذي يواجه
صناعة الطاقة لدينا؟
أعتقد أن التحدي األكرب لصناعة الطاقة هو توسيع
إمدادات الطاقة لتلبية الطلب املتزايد ،والذي يأتي
معظمه من الدول النامية حديثًا .ولتأمني الطاقة
التنافسية ،حتتاج صناعتنا لالستثمار وتطوير
مصادر أخرى للطاقة ،مبا يف ذلك البنى التحتية
واخلدمات اللوجستية .ففي هذه العملية ،نحتاج

“

نأمل
ّ
أن تستمر
قطرغاز باعتبار
شركة كوزمو
كشريك موثوق
به على املدى
الطويل

إىل تكنولوجيا متطورة جدًا وإىل موارد بشرية مدربة
أن قطر هي دولة غنية بالطاقة
بشكل جيد .ومبا ّ
ولديها القدرة على تطوير مصادر أكرث تنافسية
فإن
وكذلك جذب موارد بشرية ذات كفاءة عاليةّ ،
العامل يويل مزيدًا من االهتمام للحركة الديناميكية
لهذا البلد.

كيف ترى عالقة شركتكم مع قطرغاز؟
إن شركة كوزمو ،كشريك يف مشاريع مصفاة
ّ
راس لفان ،راضية جدًا عن العالقة املمتازة التي
جتمعها مع فريق عمل قطرغاز حتت القيادة
احلكيمة لسعادة الدكتور حممد بن صالح السادة
والرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز ،السيد خالد
أن تستمر قطرغاز ،باعتبار شركة
آل ثاين .ونأمل ّ
كوزمو كشريك موثوق به على املدى الطويل.

ما هو اإلسهام الرئيسي الذي تقوم به
شركتكم يف قطاع الطاقة القطري؟
لقد بدأت عالقتنا التجارية مع قطر مبشروع
تنقيب وإنتاج يف حقل نفط ال َبندق .ويقع حقل
ال َبندق على احلدود البحرية بني قطر واإلمارات
العربية املتحدة وبدأ اإلنتاج التجاري يف عام
 .1975وشركة كوزمو هي شريك لشركة ال َبندق
احملدودة ،الشركة املشغّ لة للمشروع من خالل
شركة تطوير البرتول املتحدة احملدودة .وهناك
مشروع تنقيب وإنتاج آخر هو حقول نفط كاركارا
و  ،A-Structureوالتي تقع يف البحر على مقربة
من دولة اإلمارات العربية املتحدة .وشركة كوزمو

هي أحد املساهمني يف شركة قطر لتطوير
البرتول احملدودة ،وهي الشركة املشغّ لة
لهذه احلقول.

هيئة التدريس من جامعة قطر إىل دوراتنا
التدريبية التي تعقد بشكل منتظم يف مقرنا
الرئيسي ويف املصايف.

وفيما يتعلق مبشرتيات النفط ،تعترب شركة كوزمو
مشرت منتظم للنفط اخلام القطري واملكثفات
القطرية .أما يف جمال أنشطة التكرير واملعاجلة،
فإن شركة كوزمو هي شريك يف مصفاة لفان
ّ
ويف مشروع توسعتها .وباإلضافة إىل األنشطة
املذكورة أعاله ،فإننا ندعو املهندسني من
قطرغاز وكبار املدراء من شركة تسويق وأعضاء

ماذا يحمل املستقبل لشركتكم يف
قطر؟

”

إىل جانب مشاركتنا املستمرة يف مشاريع
التنقيب واإلنتاج ويف مصفاة لفان  1و  2وشراء
املنتجات اخملتلفة يف قطر ،نود أن نستكشف
إمكانيات جتارية جديدة ليس فقط يف قطر بل
أيضًا يف اخلارج.
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عام جديد
حتديات جديدة

كن ذكيًا ،اتبع نظام “سمارت”

ما هي قراراتك للعام اجلديد؟ بالنسبة للكثريين منا ستكون أغلب أهدافنا شخصية مثل ممارسة الرياضة
بشكل منتظم أو التخلي عن عادة سيئة مثل التدخني .ولألسف ،ميكننا أن نفشل يف احلفاظ على هذه
األهداف بعد بضع أسابيع أو أشهر ألننا غالبًا ما نفتقر إىل طريقة مضمونة نستطيع من خاللها
حتسن متواصل ،أو أننا ال منلك آليات الدعم إلبقائنا على الهدف .يف قطرغاز،
احلفاظ على
ّ
ال نرتك األهداف التطويرية تأتي بالصدفة  -فالهيكلية والدعم تتوفران هنا من أجلك.
وفيما يلي بعض النصائح املفيدة لتوجيه أهدافك ومساعدتك على
حتقيقها .باإلضافة إىل ذلك ،فإن إدارة التعلّم والتطوير ستقوم
بإدارة "سمارت كلينكس” (العيادات الذكية) ابتداء من  19يناير
فابق على تواصل ملزيد من التفاصيل ونتمنى لك
.2014
َ
التوفيق يف احلفاظ على قراراتك املهنية للعام
اجلديد ! 2014
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إنها طريقة واحدة للتأكد من أن أهدافك موضع
إن كلمة
تركيز وهي اتباع نظام “سمارت”ّ .
“سمارت” باللغة اإلجنليزية هي اختصار لنظام
ُينسب لكل من بيرت دراكر ( )1955و جي تي دوران
( ،)1991ويستخدم على نطاق واسع من قبل
العديد من الشركات:
حمددة :ضع اخلطوط العريضة ألهدافك ويف
إطار واضح وعلى وجه التحديد ما هو املطلوب
حتقيقه.
قابلة للقياس :تشمل مقياسًا لتتمكن من
رصد التقدم احملرز ومعرفة متى مت حتقيق
الهدف .وتشمل املقاييس :اجلودة والكمية
والتكلفة والوقت والرتدد.

املوظف

املشرف/املدير

افهم األهداف املتعاقبة واربطها بالركائز اإلسرتاتيجية للشركة.
وحاول دائمًا النظر للصورة األشمل.

عزز الشعور باالنتماء .وشارك أهداف اإلدارة/القسم للحصول
على قبول موظفيك وتشجيع التواصل املفتوح بينكم.

ناقش مع مشرفك التوقعات لتقدمي األداء الكلي تصنيف "”2
وأداء .”OPR" 4

ضع التوقعات واجرِ حمادثات جيدة تغطي كافة اجلوانب طوال
العام فيما يتعلق بالفرص والتحديات.

كن على قدر املسؤولية جتاه األهداف التي تضعها لنفسك.
وتذكر أنه سيتم تقييمك يف نهاية السنة اعتمادًا على هذه
األهداف.

شجع املوظفني على وضع أهداف خاصة بهم واضمن أن كل
ّ
هدف منها يتوافق مع مسار قطرغاز نحو "الريادة”.

استخدم مبادىء نظام "سمارت” التوجيهية لضمان أهداف ذات
مغزى وجودة عالية وملتزمة بجدول تقييم األداء لعام .2014

راجع أهداف موظفيك وتأكد من أنها ضمن إطار املبادىء
التوجيهية لنظام "سمارت” .هذا سيساعدك على قياس جناح
شجع املوظف على
موظفيك يف نهاية السنة وإزالة أي غموضّ .
وضع أهداف مرنة ألن هذا األمر قد أثبت زيادة يف إنتاجية الفرد.

تطرق جملاالت التطوير من العام السابق واعمل على التحسني
ّ
باستخدام منهج .70/20/10

حدد اإلجراءات التي ميكن للموظفني القيام بها لتطوير وحتسني
اسع نحو التحسني املستمر.
األداء عن العام السابق.
َ

اسع على مدار السنة للحصول على رأي بخصوص أدائك .خصص
َ
وقتًا شهريًا يف جدولك لتحديث نظام  IPMبشكل منتظم
لتسجيل تقدمك .بهذه الطريقة تتجنب نسيان تسجيل أي تقدم
مت إحرازه عندما يحني الوقت لتقييمات منتصف ونهاية العام.

قدم تدريبًا ورأيًا صادقًا وصريحًا على مدار العام واحتفظ بسجالت
ّ
التحسن يف األداء.
لتوثيق
ّ

قابلة للتحقيق :يجب أن تكون األهداف ممكنة
التحقيق بوجود املوارد املتاحة والوقت وضمن
قدرة الشركة.
ذات صلة :أن تكون أهدافك ذات صلة بأركان
الشركة وأهداف إدارتك التي تعمل بها.
حسب الزمن :حدد التواريخ التي يتوجب حتقيق
األهداف املطلوبة بحلولها.

ميكن رؤية األهداف كجزء من تسلسل هرمي
التقدم التي تساعد يف حتديد
من حيث شروط
ّ
وصياغة إسرتاتيجية العمل .فمن املهم جدًا
أن يفهم املوظفون أن حتقيق أهدافهم يرتبط
مباشرة بالنجاح الشامل لشركة قطرغاز يف
حتقيق مهمتنا.

مهمة قطرغاز
رؤية 2015
خطط عمل على مستوى الشركة
خطط وأهداف و  KPIsعلى مستوى
العمل واجملموعة

الرئيس التنفيذي
MLT
الرؤساء التنفيذيني
للعمليات
املدراء		
رؤساء األقسام
املوظفون

خطط وأهداف و  KPIsعلى مستوى اإلدارات
خطط وأهداف و  KPIsعلى مستوى األقسام
أهداف فردية		

ج

أ

كيف تندمج كافة هذه األمور؟

•وضع أهداف تتماشى مع نظام "سمارت”
•الربط بأهداف الشركة
•األهداف املتعاقبة
• حتديد فرص التطوير
•وضع التوقعات
•حتديد اخملاطر ،العوائق والفرص
التقدم
•حوار شخصي عن عملية
ّ
•رأي مثمر حول النتائج احملققة حتى تاريخه
•الكشف عن الذات
•تعديل ومراجعة األهداف
•العمل حسب الرأي املعطى

ب

أ

ب

ج

•جلسات تقدير وتصنيف
•تقييم األداء
•مكافأة األداء
•األهداف املستقبلية
•جماالت النمو
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معًا
نحو الفوز

“أفضل فريق وطني”
يف حتدي مريسك للبرتول
وقطر للبرتول 2013
فاز خمسة موظفني من قطرغاز بجائزة "أفضل فريق
وطني” يف حتدي مريسك للبرتول وقطر للبرتول ،2013
والذي نظمته شركة مريسك للبرتول وقطر للبرتول
يف  16و  17نوفمرب.
أقيم حتدي مريسك للبرتول وقطر للبرتول يف منطقة زكريت على الساحل الغربي
تقدر بـ  115كلم من الدوحة ،واخترب التحدي مزيجًا من النشاط
لقطر ،على بعد مسافة ّ
البدين ،مهارات القيادة والعمل اجلماعي يف أنشطة شملت التوجيه بواسطة جهاز جي
بي إس ،إجناز مشاريع بناء ،املالحة يف الصحراء خالل الليل وحل املشاكل املعقدة.
جمع هذا احلدث ما جمموعه  100٫000دوالر أمريكي لصالح اجلمعية القطرية للسكري،
إن جمعية “لنعمل ضد
عضو مؤسسة قطر وشريك جمعية “لنعمل ضد السكري”ّ .
السكري” هي مبادرة وطنية ملكافحة مرض السكري يف قطر.
مربوك جلميع الفرق التي شاركت يف حتدي هذا العام وملساعدتهم يف جمع األموال
من أجل هذه القضية النبيلة.
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تعرف على فريق “املستقبل”
ّ
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وليد هاشم األنصاري

بدر حسن املال

علي السليطي

ريبيكا غريس

توين ليتسون

كابنت وليد هو رئيس احملطات البحرية وتوافق
األسطول يف إدارة الشحن .والتحق وليد بقطرغاز
يف نوفمرب  2004كخريج جديد بعد االنتهاء من
ثان على
دراسته يف اإلسكندرية ،مصر كضابط ٍ
منت السفن العاملة يف احمليطات .وهدفه
الشخصي هو التحقيق واإلجناز ،وذلك على صعيد
عمله وحياته الشخصية والعمل على حتقيق
التوازن الصحيح بينهما.

بدر هو رئيس عمليات األسطول البحري  ،2والتحق
بإدارة الشحن يف عام  2004كمتدرب .ويف عام
 ،2007كُ لف بإدارة بناء سفن كيو-فليكس
وكيو-ماكس ألكرث من ثالث سنوات على ثالثة
أحواض كورية منفصلة لبناء السفن .ويف عام
 ،2010استأنف عمله يف إدارة الشحن كأخصائي
حمطة إعادة التسييل ويقود حاليًا جمموعة
عمليات األسطول.

انضم علي إىل قطرغاز يف أبريل  2006وهو رئيس
قسم التقطري والتنمية الوطنية .تخرج علي من
جامعة جورج واشنطن يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وتخصص يف هندسة الكمبيوتر.

ريبيكا الرياضية هي أخصائي تخطيط التعاقب
الوظيفي يف إدارة التعلّم والتطوير يف شركة
قطرغاز.

وتعليقًا على التحدي ،يقول“ :كنت قائد الفريق.
األمر برمته ميثل حتديًا وخصوصًا عندما تكون
بحاجة ألن تقرر ما الذي يجب القيام به للحصول
على أفضل النتائج يف كل مرحلة ،ولكن على
وجه اخلصوص ،وجدت حتدي “لوح الشوكوالتة”
هو األصعب ألنه كان علينا الركض كثريًا والغطس
أن ريبيكا
يف املاء وهكذا ،ولكن يجب أن أقول ّ
كانت “مولد الطاقة” الرئيسي لدينا وقد حفزتني
شخصيًا للقيام بأكرث من ما كنت أتوقع ،خصوصًا
يف الدورة األخرية”.

وخالل وقت فراغه ،يستمتع مبمارسة السباحة
وكرة القدم وشغفه أن يحدث فرقًا يف حياته
الشخصية.

إن دور توين يف قطرغاز هو مشرف أول عالقات
ّ
املوظفني يف إدارة املوارد البشرية .خارج
العمل ،يعد توين من النوع املغامر ،يف األغلب
وهو على دراجته النارية .ففي عام  ،2011قام بركوب
دراجته من الساحل إىل الساحل عرب الواليات
املتحدة األمريكية لوحده ومن غري دعم .ويف
عام  2014سيقوم مبحاولة ثانية خلوض سباق
تور ديفايد ،وهو سباق الدراجات اجلبلية فائقة
التحمل بني كندا واملكسيك .يحب توين التنافس
ّ
يف السباقات املنظمة يف الهواء الطلق
التحمل وهو يتحدى نفسه باستمرار،
وسباقات
ّ
عقليًا وجسديًا.

وتعليقًا على الفريق ،يقول بدر“ :كان التزام
الفريق هو العامل الرئيسي يف الفوز باإلضافة
إىل احلماسة واإليجابية التي كان يتمتع بها كافة
األعضاء .وكان هناك عامل آخر وهو عمل الفريق
على أساس “اجلميع للفرد والفرد للجميع”
وبالتايل أصبحت النتائج أعظم مما كنا نتوقع”.

علي شخص رياضي بامتياز ،يلعب كرة القدم
والتنس يف وقت فراغه .وهو أيضًا رئيس جلنة
جممع اخلور للتنس .يقول علي“ :لدي روح
املنافسة .أسعى دائمًا ألكون الفائز يف أي نشاط
اشرتك فيه .وقد اشرتكت يف هذا التحدي الخترب
مهارات القيادة والعمل اجلماعي لدي ،وخاصة
مع أعضاء مل أعمل معهم أبدًا من قبل .وأردت
أيضًا أن أدعم مبادرات قطرغاز للمسؤولية
االجتماعية واملساعدة يف التربع حلملة جمعية
“لنعمل ضد السكري”.

تتدرب ريبيكا خلوض سباق
بعيدًا عن املكتب،
ّ
الرتياثلون املقبل ،وهي رياضة حتبها وتتنافس
فيها على مستوى احرتايف .وقد مثلت بلدها
(نيوزيلندا) يف سباق الرتياثلون للعامني املاضيني
واحتلت مكانة يف الـ  10األوائل عن فئتها العمرية
يف بطولتي العامل األخريتني.
تعتقد ريبيكا أنه ميكن للجميع االستفادة من هذا
احلدث مثل حتدي مريسك للبرتول وقطر للبرتول،
فإن أي شخص
فبالتدريب والسلوك املناسبني ّ
سيحب حت ٍد كهذا .إ ّ
ن كل األمر يتمحور حول
مساعدة أعضاء الفريق لبعضهم البعض .وأعتقد
أن أية مبادرة تربط العمل باجملتمع تعترب أمرًا
عظيمًا ،فهي تضيف عنصرًا شخصيًا  -بالغاية
والقيمة  -حلياتك العملية”.

متحدثًا عن فوائد التحدي ،يقول توين“ :أستطيع
أن أرى كيف يعزز التحدي املهارات مثل مهارات
االتصال والقيادة والعمل اجلماعي ومهارات حل
املشاكل  -جميع املهارات احليوية التي توجد
يف مكان العمل اليوم .وعلى الصعيد الشخصي،
أود أن أصف هذه التجربة باملرحة ،املتحدية
تعرفت على بعض األصدقاء
واملرثية ،وبالتأكيد ّ
اجلدد أيضًا”.
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معرض الدوحة الدويل الثامن للنفط والغاز
شاركت قطرغاز مؤخرًا يف معرض الدوحة
الدويل الثامن للنفط والغاز الذي عقد حتت رعاية
سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير
الطاقة والصناعة.
املعرض ،الذي انعقد من  7إىل  10أكتوبر ،أتاح
فرصة رائعة لتعزيز العالقات مع الالعبني
الرئيسيني يف هذا اجملال باإلضافة إىل
املوردين وللّحاق بركب أحدث التقنيات
والتطورات يف صناعة الغاز.
وكانت منصة قطرغاز ضمن جناح قطر
للبرتول ،وعرضت الشركة من خاللها موجزًا عن
نشاطاتها املتعددة مع تركيز خاص على تقرير
قطرغاز املتعلق باالستدامة لعام  ،2012حيث
فازت الشركة مؤخرًا بجائزة تقارير االستدامة
يف قطاع الطاقة والصناعة القطري.

منتدى الهيدرات اخلامس

باملعرفة نحافظ على استمرارية التدفق

وقد شارك يف املنتدى ممثلون من جميع
جهات العاملني الرئيسيني يف حقل الشمال
واملساهمني فيه ،مبا يف ذلك قطر للبرتول،
قطرغاز ،راس غاز ،مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز
إىل سوائل ،دولفني للطاقة ،شركة إكسون موبيل،
كونوكو فيليبس ،شركة شل وتوتال.

إقامة الندوة
االقتصادية
التاسعة
لدول جملس
التعاون اخلليجي
يف ستوكهومل

وباإلضافة إىل تبادل خربات خمتلف العاملني خالل
قدم املنتدى عروضًا
موسم الهيدرات السابقّ ،
متكاملة غطت جماالت التكنولوجيا الناشئة
املتعلقة بتثبيط الهيدرات ،التحديات وتدابري
التخفيف من آثار مثبطات الهيدرات ،اختيار
املثبطات وتأثريها على البيئة.

استضاف جملس األعمال السويدي وجملس
التجارة واالستثمار السويدي الندوة االقتصادية
التاسعة جمللس التعاون اخلليجي لهذا العام
يف الفرتة ما بني  7إىل  9نوفمرب  2013يف
ستوكهومل.

استضافت قطرغاز مؤخرًا يف فندق فور سيزونز يف الدوحة
منتدى هيدرات حقل الشمال اخلامس ،وهو ندوة تقنية سنوية
يديرها خمتلف العاملني يف حقل الشمال.
ميثل “منتدى الهيدرات” فرصة للمشغلني
يف حقل الشمال لتبادل التكنولوجيا ،اخلربات،
الدروس املستفادة والتدابري املتخذة قبل بداية
موسم الهيدرات يف نوفمرب.
والهيدرات هي عبارة عن مركبات بلورية تشبه
اجلليد الذي يتشكّ ل عندما حتبس جزيئات املاء
الهيدروكربونات اخلفيفة مثل امليثان واإليثان.
وهنالك خماطر حمتملة قد تواجه جميع العاملني
يف حقل الشمال بسبب تشكّ ل الهيدرات خالل
موسم الشتاء وذلك النخفاض درجة احلرارة
وإن وجود
احمليطة وضغط التشغيل العايلّ .
الهيدرات غري مرغوب فيه للغاية وذلك نتيجة
للتقلبات التي قد حتدث يف الضغط ،ويف بعض
احلاالت القصوى ،بسبب تقييد التدفق يف خط
فإن منع تشكّ ل الهيدرات
األنابيب .ووفقًا لذلكّ ،
هو أمر يف غاية األهمية الستمرارية العمل يف
صناعة النفط والغاز.
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ومن جانبها ،شاركت قطرغاز بخرباتها والدروس
املستفادة من موسم الهيدرات السابق وقدمت
اقرتاحًا جديدًا حول تغيري مثبطات الهيدرات
السائدة يف حماولة للحد من تأثريها على البيئة.

واجلدير بالذكر أنه مت تخصيص كل يوم من األيام
الثالثه ملناقشة املواضيع التالية :العالقات
السياسية بني دول جملس التعاون ومملكة
السويد ،التعاون االقتصادي بني دول جملس
التعاون ومملكة السويد  -احلقيقة والتوقعات

زيارة شرك

وتعزيز العالقات والتفاهم بني دول جملس
التعاون ومملكة السويد.
وقد حلت مشاركة قطرغاز خالل اليوم الثاين يف
الندوة االقتصادية والتي نظمتها وزارة الطاقة
والصناعة القطرية ووكالة األنباء القطرية (قنا).
وشملت املوضوعات التي مت تناولها فرص

االستثمار املشرتكة السياحة والطاقة والغاز
والطاقة املتجددة .وكان الهدف من الندوة
هو معرفة املزيد عن سياسات وممارسات
السويد ودول جملس التعاون اخلليجي يف
هذه اجملاالت وتقييم املناطق لتعزيز التعاون
يف املستقبل.
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منتدى الدوحة الثاين
للكربون والطاقة
عقد منتدى الدوحة للكربون والطاقة يف دورته الثانية حتت رعاية
سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة،
يف مركز قطر الوطني للمؤمترات خالل الفرتة ما بني  11إىل  13من
شهر نوفمرب.
ويوفر منتدى الدوحة للكربون والطاقة ،الذي
تنظمه مؤسسة قطر وقطر للبرتول وإكسون
موبيل قطر ،منصة جملموعة خمتارة من اخلرباء
ملناقشة حتديات الطاقة والغازات الدفيئة التي
تواجه قطر وباقي اإلقليم.
السيد غامن الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية بشركة
قطرغاز ،متحدثًا يف اجللسة االفتتاحية يف منتدى
الدوحة الثاين للكربون والطاقة

“

نحن يف
قطرغاز نلتزم
متامًا مبا جاء يف
رؤية قطر بشأن
املساهمة يف
احلد من انبعاثات
الكربون

”

السيد غامن الكواري
مدير الشؤون اإلدارية
بشركة قطرغاز
30

أن هذا املنتدى قد استفاد من
واجلدير بالذكر ّ
اجلهود الرائدة والنتائج املتميزة التي حققتها
االحتفالية االفتتاحية له خالل العام  ،2010وذلك
عن طريق ترسيخ مكانة قطر كداعم للشراكات
احلكومية والصناعية املتعلقة باستكشاف
احللول التكنولوجية للتحدي املتمثل يف تزويد
العامل بالطاقة ،ويف الوقت نفسه ،التخفيف من
آثار إنتاج الطاقة واستخدامها.
وتعترب قطرغاز هي راعي إسرتاتيجي للمنتدى
الذي يجمع بني اخلرباء الدوليني واإلقليميني
والقطريني ملناقشة التقنيات الناشئة واملبتكرة
املتعلقة بعزل وتخزين الكربون ،الطاقة البديلة
وفعالية الطاقة.
وخالل اجللسة االفتتاحية ،ألقى السيد غامن
الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية بشركة قطرغاز،
كلمة استعرض فيها التطورات احلالية
واملستقبلية يف دولة قطر التي تتناول عزل
وتخزين الكربون ،التغريات املناخية ،الوقود البديل
وفعالية الطاقة.
وفيما يتعلق مبوضوع عزل وتخزين الكربون،
صرح قائ ًال“ :ميكن لعملية عزل وتخزين الكربون
ّ
أن تلعب دورًا حموريًا يف إدارة انبعاثات الكربون
اخلاصة بنا .وهناك العديد من املشاريع
اإلرشادية التي تقوم بها عدة دول تتناول األبحاث
وعمليات التطوير املتعلقة بهذا األمر على عدة

مستويات .وقد أنشأت قطر بدورها مركز قطر
لبحوث الكربونات وتخزين الكربون بتمويل قدره
 70مليون دوالر أمريكي ،وشراكة أبحاث مدتها
 10سنوات بني شركة شل ،قطر للبرتول ،كلية
إمبرييال بلندن وواحة العلوم والتكنولوجيا يف
قطر .وسوف يساعد هذا املركز يف تعزيز قدرة
قطر على عزل وتخزين الكربون”.
كما أوضح أبرز اجلهود التي تقوم بها دولة قطر
فيما يتعلق بفاعلية الطاقة قائ ًال“ :تهدف رؤية
قطر الوطنية  2030وإسرتاتيجية التنمية الوطنية
لدولة قطر  2016 - 2011إىل احلد من استهالك
الكهرباء من خالل حمالت التوعية والتوحيد
القياسي وإيقاف تشغيل املعدات بشكل دوري
من أجل صيانتها .وتساهم قطر يف حتسني
فعالية الطاقة من خالل الدراسات املستمرة،
واالبتكارات داخل القطاع الصناعي ،والربامج
املكثفة خلفض نسبة حرق الغاز .وكذلك تستمر
األبحاث داخل القطاع اخلاص والتعليمي لزيادة
مستوى الفهم والوعي بفعالية الطاقة”.
وأشار السيد غامن الكواري أيضًا إىل جهود قطرغاز
يف احلد من انبعاثات الكربون قائ ًال“ :نحن يف
قطرغاز نلتزم متامًا مبا جاء يف رؤية قطر بشأن
املساهمة يف احلد من انبعاثات الكربون ،ويتضح
ذلك من خالل املبادرات التي نقوم بها مثل
مبادرة خفض نسبة حرق الغاز وإسرتاتيجية إدارة
الغازات الدفيئة ودراسة عزل وتخزين الكربون
ومراجعة دراسات فعالية الطاقة بالتعاون مع
قطر للبرتول .كما أننا ملتزمون جتاه احلفاظ على
بيئة مستدامة ،ونتطلع نحو كسب رؤى ق ّيمة من
أجل فهم أفضل لطرق إدارة االنبعاثات من اخلرباء
املتميزين اجملتمعني يف هذه املناسبة”.

ممثلو عن قطرغاز ومتعهديها خالل منتدى قطرغاز للمتعهدين الذي مت عقده مؤخرًا.

املنتدى األول للمتعهدون
استضافت شركة قطرغاز
املنتدى األول للمتعهدين
يف  9أكتوبر يف فندق هيلتون
الدوحة.
جمع املنتدى عددًا من متعهدي قطرغاز
الرئيسيني حتت شعار “تعزيز العالقات” .وكان
املنتدى مبثابة فرصة فريدة إلجراء مناقشات حرة
بني الشركة ومتعهديها وتعزيز العالقات بينهم
من أجل حتقيق منو مستمر ومستدام.
وخالل املنتدى ،كررت قطرغاز التزامها بدعم
وتطوير إمكانيات شركات اخلدمات احمللية يف
رحلتها نحو كونها الشركة الرائدة يف جمال
صناعة الغاز الطبيعي املسال يف العامل .وقد
ساعدت العروض التوضيحية التي مت تقدميها
خالل املنتدى املشاركني على فهم عمليات
الشركة بشكل أفضل إضافة إىل االطالع على
مشاريع الشركة اجلديدة واحلالية وعلى عمليات

الصيانة .كما سلّط املنتدى الضوء أيضًا على
التزام شركة قطرغاز بأدق معايري السالمة
والصحة والبيئة ومت شرح قواعد السالمة العشر
املتبعة خالل العمل بالشركة .وباإلضافة إىل ذلك،
مت مناقشة توقعات الشركة من املتعهدين أثناء
عمليات املناقصات كما كان املنتدى فرصة جيدة
لتوجيه االسئلة واالستفسارات واإلجابة عليها.
وأثناء املنتدى ،قام السيد عبداهلل السبيعي ،مدير
التوريد يف قطرغاز ،بالرتحيب بالسادة احلضور ثم
سلّط الضوء على شعار املنتدى “تعزيز العالقات
واغتنام الفرص وتقوية التعاون وحتقيق عالقات
قوية بني املتعهدين والشركة”.
وقد ألقى السيد جاسم عبداهلل جاسم املهندي،
مدير العمليات الربية بقطرغاز ،كلمة أكد فيها
على أهمية التطلّع للمستقبل والتخطيط له
بعناية ،إضافة إىل عرض توقعات قطرغاز من
متعهديها ،كما أوضح أيضًا جوانب التطوير
املشرتكة لتحسني األداء واملهارات واخلربات
واإلمكانيات بني متعهدي الشركة.
من جانبه قام السيد عالء صادق احلسن ،مدير
املشاريع بقطرغاز ،بتقدمي عرض توضيحي حول

مشاريع قطرغاز احلالية واملستقبلية وكيف
ميكن لشركات اخلدمات أن تساهم فيها.
وقدم كل من السيد شون راين والسيد أنطونيو
ّ
فيلوريا من قسم الصيانة نبذة عامة عن األنشطة
أن حتقيق مستويات
املستقبلية بالشركة وكيف ّ
عاملية للسالمة سيتطلب نقلة ثقافية لكل من
موظفي قطرغاز واملتعهدين.
من جانبه أكد السيد نادر بدران من إدارة السالمة
والبيئة واجلودة أهمية اتباع قواعد السالمة
العشر أثناء العمل يف الشركة.
ُقدر
وجتدر اإلشارة إىل أن شركة قطرغاز ت ّ
عالقاتها مع متعهديها وتعمل على تعزيزها
وإقامة عالقات طويلة األمد معهم وإتاحة الفرص
املتساوية لكل متعهديها .ولقد مت تصميم
منتدى املتعهدين للرتكيز على التصنيف الهيكلي
للموردين وإنشاء منوذج للعالقة الصحيحة
الفعال اخلاصة
باإلضافة إىل التحقق من األداء
ّ
باملوردين .فمن خالل العمل معًا وعقد فعاليات
مثل منتدى قطرغاز للمتعهدين ميكننا حتقيق
أهدافنا املشرتكة.
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األحداث الرئيسية

حديث السالمة

الوفود املشاركة يف منتدى الهندسة الذي عقد مؤخرًا بفندق فور سيزونز يف الدوحة.

“

من الدوافع الرئيسية وراء
تنظيم مثل هذا املنتدى
هو تعزيز فرص التواصل
وإقامة العالقات بني احلضور،
وقد أسعدنا كثافة احلضور
واملشاركة من املساهمني
واألطراف ذوي الصلة
مبشروعات تابعة لنا براس
لفان ومن األوساط األكادميية،
وكذلك التمثيل القوي لكل من
شركتي قطرغاز وراس غاز

”

السيد دين كينغ
مدير الهندسة
قطرغاز
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تعاون هندسي
استضافت شركتا قطرغاز وراس غاز احملدودة مؤخرًا منتدى
الهندسة السنوي العاشر بفندق فور سيزونز يف الدوحة.
يعترب املنتدى ،الذي يضم خرباء هندسيني من شركات النفط
والغاز واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص ،فرصة مهمة لتبادل
اخلربات الفنية ،ومناقشة آخر التطورات وتسليط الضوء على أفضل
املمارسات الهندسية املتبعة يف قطر .كما يوفر املنتدى فرصة
لتواصل العاملني يف جمال الهندسة.
وقد مت تقسيم منتدى هذا العام إىل ثالث دورات :التم ّيز التشغيلي،
االستدامة واألنشطة الداعمة لصناعة الغاز الطبيعي املسال .وقد
غطت العروض خالل املنتدى جمموعة واسعة من املواضيع يف كل
من هذه اجملاالت .ومت تقدمي  21عرضًا ،مبعدل سبعة عروض يف كل
دورة .وباإلضافة إىل قطرغاز وراس غاز ،فقد مت تقدمي عروض من قبل
شركة قطر للبرتول ،شركة إكسون موبيل وشركة شل.

جانب من الوفود خالل "منتدى السالمة الثاين للمتعهدين” الذي عقد يف فندق رينايسنس الدوحة.

استضافت قطرغاز مؤخرًا
“منتدى السالمة الثاين
للمتعهدين” لعام  2013يف
فندق رينايسنس الدوحة،
مؤكدة على االلتزام بالتعاون
مع املتعهدين بشأن
السالمة.
وشارك يف املؤمتر ،يف نسخته الثانية ،مسؤويل
الصحة والسالمة والبيئة بشركة قطرغاز
ومتعهديها والشركات املساهمة يف مشاريع
قطرغاز اخملتلفةُ ،
وش ِجع على مناقشة خمتلف
املواضيع املتعلقة بالسالمة.
كما أتاح هذا احلدث الفرصة لشركة قطرغاز
ومتعهديها لعرض براجمهم املتعلقة بالصحة

والسالمة والبيئة وإلقاء الضوء على القضايا
ذات األهمية واألولوية املشرتكة .وقد عزز
وروج ملزيد من
املنتدى من هذه الشراكات ّ
التواصل املفتوح والصريح بهدف احملافظة
على استمرارية التم ّيز يف األداء املتعلق بشؤون
الصحة والسالمة والبيئة .كما تناول املنتدى أيضًا
متطلبات وتطلعات كل من قطرغاز ومتعهديها
فيما يتعلق بتوفري بيئة عمل آمنة وصحية.
وقد تضمن املنتدى ،الذي أقيم حتت شعار “كسر
احلواجز” ،العديد من اجللسات التفاعلية بهدف
إتاحة الوقت ملناقشة القضايا املطروحة وإجراء
جلسات لطرح األفكار حول فرص حتسني األداء.
وخالل املنتدى ،قام السيد راندي ستادلر ،مدير
السالمة والبيئة واجلودة بشركة قطرغاز،
بالرتحيب باملشاركني ،كما حث موظفي قطرغاز
ومتعهديها على التعاون معًا وتركيز اجلهود
على حتقيق أهداف العمل بسالمة وفعالية يف
الوقت احملدد .وقال بهذه املناسبة“ :لقد كان
هدفنا دومًا تأسيس شراكة حقيقية بيننا وبني
متعهدينا .فنحن نؤمن بأن الطريق الوحيد الذي

ميكن لشركة قطرغاز من خالله حتقيق أفضل
أداء للسالمة هو من خالل دعم متعهديها .لهذا،
نحتاج إىل أن نتحدث لغة واحدة للسالمة وأن
نسعى إىل حتقيق رؤية وأهداف موحدة وأن نتبنى
نفس قيم االلتزام”.
كما ألقى السيد ماتس جريز ،مدير العمليات
بشركة قطرغاز ،كلمة أكد فيها على أهمية
العمل املشرتك وكسر احلواجز بني قطرغاز
ومتعهديها ،حيث قال“ :نحن نحاول أن نكسر
تلك احلواجز من خالل التعاون وإقامة األحداث
والفعاليات مثل هذا املنتدى املتعلق بالسالمة،
ومن ثم احلصول على املالحظات واآلراء من كافة
املشاركني بحيث نتمكن من حتسني األداء معًا.
فهناك الكثري من الفرص التي ميكن من خاللها
نقدر
حتقيق التعاون والتنسيق الكامل.ونحن ّ
كافة اآلراء واملقرتحات التي تقدمونها لنا أثناء
هذا املنتدى.وأود أن أؤكد مرة أخرى على التزام
قطرغاز بدعمها ورغبتها يف العمل معًا لكسر
أية حواجز بني الطرفني”.
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املسؤولية االجتماعية

االستدامة تعلن عن فائز
حصلت قطرغاز على جائزة تقارير االستدامة يف قطاع الطاقة
والصناعة القطري تقديرًا لتقريرها املتعلق باالستدامة لعام .2012
وتقود قطرغاز الطريق مع مبادرات االستدامة
اخلاصة بها ضمن قطاع الطاقة والصناعة
القطري .وقد متت اإلشادة بتقرير الشركة
لالستدامة لعام  ،2012والذي حدد املالمح العامة
خملتلف اإلجنازات واملبادرات املتميزة يف
هذا القطاع الهام ،يف حفل توزيع جوائز تقارير
االستدامة السنوي .وقد فازت قطرغاز باجلائزة
نظرًا لتميز أدائها فيما يتعلق مبجاالت الرتكيز لهذا
العام والتي شملت“ :إدارة الطاقة واملياه”
و“صحة ورفاهية القوة العاملة”.
ومن اجلدير بالذكر أن تقرير االستدامة لعام 2012
يلقي الضوء على مسرية االستدامة التي تبنتها
الشركة ويبني بالتفصيل اإلجنازات املاضية التي
حققتها يف جمال املسؤولية االجتماعية ،فض ًال
عن األنشطة املستقبلية اخملطط لها وفقًا
لرؤية قطر الوطنية  .2030كما يلقي التقرير الضوء
على االلتزام املستمر الذي قطعته قطرغاز على
نفسها يف جميع نواحي عملها خللق شراكات
طويلة املدى تقوم على الثقة واملصداقية
واالبتكار والتعاون مبا يساهم يف حتقيق قيمة
اقتصادية وبيئية واجتماعية طويلة املدى
للمجتمعات والبيئات احمللية التي تزاول الشركة
بها عملياتها التشغيلية.

لصالح األجيال القادمة ،فقد طورت قطرغاز
منظورًا متطورًا لتعزيز معاجلة املياه من خالل
أن العمل
استخدام تقنية املفاعل احليوي .كما ّ
على تعزيز الوقاية من األمراض وزيادة الوعي
بالقضايا الصحية الهامة أدى بنا إىل حتقيق تقدم
حقيقي يف احلفاظ على صحة ورفاهية موظفي
شركة قطرغاز.

وقد ساهمت تطورات ومبادرات االستدامة
األخرية لشركة قطرغاز يف هذا اإلجناز .فعلى هذا
الصعيد ،طورت شركة قطرغاز خطة إلدارة حرق
الغازات املنبعثة كجزء من إدارتها ملوارد الطاقة
واسرتاتيجيتها الرائدة يف تقليل حرق هذه
الغازات املصاحبة ألنشطة الشركة .أما فيما
يتعلق مبجال استخدام املياه واحملافظة عليها

هذا وقد قام سعادة الدكتور حممد بن صالح
السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،بتسليم اجلائزة
إىل السيد خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي
لشركة قطرغاز ،يف احتفالية أقيمت يف مركز
قطر الوطني للمؤمترات .وقد مت تنظيم الفعالية
من قبل إدارة شؤون نظم الصحة والسالمة
والبيئة التابعة لوزارة الطاقة والصناعة.

سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،يقوم بتسليم اجلائزة إىل السيد خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز.

وعند الفوز بهذه اجلائزة ،صرح السيد خالد بن
خليفة آل ثاين قائ ًال“ :إنني مسرور لتسلّم هذه
اجلائزة نيابة عن شركة قطرغاز والعاملني
فيها ،حيث إننا نتبنى أعلى املعايري فيما يتعلق
باستخدام الطاقة واإلدارة املسؤولة للطاقة
واحملافظة عليها ،ناهيك عن االلتزام الالمتناهي
يف احلفاظ على البيئة وحمايتها لصالح األجيال
القادمة.
وأضاف“ :وباحلديث عن املستقبل ،ستقوم
قطرغاز مبواصلة جهودها استنادًا على الركائز
األربعة الراسخة التي تدعم جميع أنشطة األعمال
اخلاصة بها أال وهي :موظفونا واالبتكار وجودة
األداء واملسؤولية االجتماعية للشركة”.

مشروع اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء الشحن يفوز
بجائزة االستدامة للنفط
والغاز لسنة 2013
فاز مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن التابع لشركة
قطرغاز بجائزة االستدامة لهذه السنة وذلك خالل حفل نشر
كتاب قطر السنوي للنفط والغاز لسنة  2013والذي مت عقده يف
الدوحة يوم  16سبتمرب.
ويعد مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن
هو االستثمار األضخم من نوعه بني مشاريع تقليل
االنبعاثات يف العامل باستثمار رأسمايل قدره حوايل
مليار دوالر ،حيث ميكّ ن املشروع من اسرتجاع
الغاز املتبخر من شحنات الغاز الطبيعي املسال
وضغطه باملرفق املركزي .ويتم إرسال الغاز
املضغوط إىل منتجي الغاز الطبيعي املسال
الستهالكه كوقود أو إعادة إنتاجه كغاز طبيعي
مسال .كما يقوم مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن باستعادة  %90من الغاز الذي يتم
حاليًا حرقه خالل عملية حتميل الغاز الطبيعي
املسال للشحن يف ميناء راس لفان ،ما يعادل
حوايل  0٫6مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي
املسال والذي يعد كمية كافية لتزويد ما يزيد عن
 300٫000منزل بالطاقة ،وهو ما يعادل أيضًا تخفيض
ما قدره  1٫6مليون طن سنويًا من انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون.
وجدير بالذكر أن مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن قد حقق سجل سالمة باهر عبارة
عن  15مليون ساعة عمل بدون حوادث مضيعة
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للوقت وهذا يعد إجنازًا مت االحتفاء به خالل
احتفالية جوائز الصحة والسالمة والبيئة لصناعة
النفط والغاز.
إن كتاب “النفط والغاز السنوي” عبارة عن
ّ
سلسلة تقارير سنوية تغطي كافة نواحي صناعة
النفط والغاز باإلضافة إىل مؤسسات القطاع املايل
والتي لها دور فعال يف تطوير صناعة النفط
والغاز مثل البنوك وشركات األسهم اخلاصة
وصناديق االستثمار.
وقال مدير الشؤون الهندسية واملشاريع الشيخ
خالد بن عبداهلل آل ثاين ،الذي قام باستالم اجلائزة
بالنيابة عن قطرغاز“ :إنه لشرف عظيم يل أن أقوم
باستالم جائزة االستدامة لهذه السنة بالنيابة عن
قطرغاز لتطوير مشروع اسرتجاع الغاز املتبخر
أثناء الشحن .فنحن يف قطرغاز متلزمون بتطوير
املوارد الطبيعية مع ضمان االلتزام بأهداف دولة
قطر يف تقليل آثار صناعة الغاز الطبيعي املسال
على البيئة”.

مدير الشؤون الهندسية واملشاريع بقطرغاز،
الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين.

“

يعد مشروع
اسرتجاع الغاز
املتبخر أثناء
الشحن هو
االستثمار األضخم
من نوعه يف العامل
باستثمار رأسمايل
قدره حوايل مليار
دوالر

”
35
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انطالق
مسابقة
“قطرغاز ليغ”
اجلديدة
قطرغاز ّ
توقع عقد رعاية
ملدة ثالث سنوات مع االحتاد
القطري لكرة القدم لتصبح
الراعي االسمي ملسابقة
"قطرغاز ليغ” اجلديدة

“

ستلعب مسابقة "قطرغاز ليغ”
دورًا هامًا جدًا يف تطوير مستقبل كرة
القدم القطرية وحتديدًا يف أداء العبينا
ومستواهم الفني

”

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاين
رئيس االحتاد القطري لكرة القدم

كانت تعرف سابقًا باسم “كيو ليغ” ،إال أنه ومبوجب
االتفاقية اجلديدة مت تغيري االسم إىل “قطرغاز
ليغ” وسوف تشمل مشاركة  18ناديًا من األندية
احمللية الرديف والدرجة الثانية.
انطلقت املسابقة اجلديدة يف  21سبتمرب 2013
وسوف تستمر حتى  17ديسمرب  .2013وستقام
املباريات يف تسعة مالعب خمتلفة ،مبا يف ذلك
ملعب نادي السد ،قطر ،الغرافة ،الريان ،خلويا،
العربي ،الوكرة ،اخلور ،والسيلية .وتقام املباريات
وفقًا لنظام الدوري القياسي حيث يصعد فريقان
من أندية الدرجة الثانية إىل دوري جنوم قطر بناء
على ترتيبهما يف اجلدول كما سيهبط صاحبي
املركزين الـ  13و  14من دوري جنوم قطر مباشرة
إىل “قطرغاز ليغ”.
وقد حضر حفل التوقيع ،الذي عقد يف مقر االحتاد

القطري لكرة القدم الكائن يف برج البدع ،كل
من سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل
ثاين ،رئيس االحتاد القطري لكرة القدم ،السيد
خالد بن خليفة آل ثاين ،الرئيس التنفيذي لشركة
قطرغاز ،السيد غامن الكواري ،مدير الشؤون
اإلدارية بقطرغاز ،السيد خالد الكواري ،مدير إدارة
التسويق واالتصال باالحتاد ،والسيد منصور راشد
النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة
قطرغاز ،فض ًال عن ممثلي وسائل اإلعالم احمللية.
ويسمح عقد الرعاية لالحتاد القطري لكرة القدم
باستخدام شعار شركة قطرغاز يف جميع
وسائلها اإلعالنية وجعلها الراعي االسمي
احلصري لـمسابقة “كيو ليغ” على مدى السنوات
الثالث املقبلة.
وبهذه املناسبة ،قال الشيخ حمد بن خليفة بن
أحمد آل ثاين ،رئيس االحتاد القطري لكرة القدم:

“يسر االحتاد القطري لكرة القدم أن يرحب بشركة
قطرغاز بوصفها الراعي االسمي لواحدة من أهم
املسابقات يف كرة القدم القطرية .ونحن نشكر
قطرغاز على دعمها ،ونتطلع إىل العمل معها
لسنوات قادمة”.

خملتلف أنواع املسابقات والبطوالت الرياضية
العاملية .ويسعدنا التعاون مع االحتاد القطري
لكرة القدم يف السنوات القادمة وأن يعود بالنفع
يف نهاية األمر على رياضة كرة القدم وأن يتم
رعاية املوهوبني يف هذه الرياضة املهمة”.

ومن جانبه ،قال السيد خالد بن خليفة آل ثاين،
الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز“ :إننا سعداء
باملشاركة من خالل دعم هذه املسابقة
املمتازة ،والتي تضم نخبة الشباب من العبي
كرة القدم الواعدين يف قطر .ونود أن يعمل دعم
قطرغاز لهذه املسابقة على االرتقاء برياضة
كرة القدم يف قطر ،وخاصة مع استعداد الدولة
الستضافة كأس العامل  .2022وأود أن أتوجه
بجزيل الشكر لالحتاد القطري لكرة القدم على
إتاحته الفرصة لنا للمشاركة بفعالية يف جهود
الدولة الرامية ألن تصبح إحدى الدول املستضيفة

وبصفتها الشركة الرائدة يف جمال إنتاج الغاز
الطبيعي املسال يف العامل ،فإن دعم قطرغاز
للمسابقة هو جزء ال يتجزأ من برنامج املسؤولية
االجتماعية للشركة لرعاية األنشطة الرياضية.
وتدعم قطرغاز عددًا من األلعاب الرياضية األخرى
التي جتذب الشباب والتي تتسع شعبيتها يف
دولة قطر ،مثل تنس الريشة ،لعبة الغولف،
هوكي اجلليد ،وحتى الشطرجن ،والتي من املتأمل
أن تساهم جميعها يف تطوير القدرات البشرية
والتي تعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية .2030

Logo - Horizontal use

This logo will be used for press conference banner, Flash Interview backdrops,
Ball podium, Ofﬁcial Flag, static boards, and with all other print materials
where Q League logo is going to be used
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*Logo - Vertical use only

* only for those places where horizontal logo
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انطالقة كبرية لتنس الريشة

حفل توزيع
اجلوائز

تعد شركة قطرغاز الراعي الرسمي للبطولة املفتوحة لتنس الريشة
(البادمنتون) والتي نظمتها اجلمعية القطرية لتنس الريشة.

مت عقد حفل توزيع جوائز البطولة املفتوحة
لتنس الريشة (البادمنتون) ،برعاية قطرغاز ،يف
مقر االحتاد القطري لتنس الطاولة الواقع يف
وقدم السيد منصور راشد
منطقة رأس أبو عبودّ .
النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز،
اجلوائز للفائزين وأصحاب املركز الثاين حيث
تلقى هؤالء دروعًا وجوائز نقدية وحصل جميع
املشاركني على شهادات تقدير .وخالل احلفل،
قام السيد هشام القصيبي ،رئيس االحتاد
القطري لكرة الريشة الطائرة ،بتسليم هدية
تذكارية نيابة عن االحتاد للسيد منصور النعيمي.

“

هذه املبادرة
من قطرغاز
تربهن بال شك
على التزام
الشركة جتاه
اجملتمع احمللي
وحرصها على
الرتويج لقيم
"رياضة للحياة”
التي تبنتها
اللجنة األوملبية
القطرية

”

السيد طالل املولوي
عضو جملس إدارة اجلمعية
القطرية لتنس الريشة

وقد فازت اآلنسة تشيونغ تشي رو ،ابنة موظف
قطرغاز تشيونغ يو كوك ،مشرف مناوبات يف
عمليات حمطة راس لفان ،باملركز الثاين عن فئة
الفتيات ما دون الثالثة عشر من العمر.

السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز والسيد طالل املولوي،
عضو جملس إدارة اجلمعية القطرية للتنس الريشة

تنافس أكرث من  500العب للفوز باملراكز األوىل يف
حوايل  25مسابقة متنوعة تغطي خمتلف الفئات
العمرية يف بطولة قطرغاز املفتوحة لتنس
الريشة (البادمنتون) يف نوفمرب املاضي .ومت
تنظيم فعاليات هذه البطولة يف الفرتة من
 16 - 13نوفمرب بالصالة املغطاة مبقر االحتاد
القطري لتنس الطاولة.
ولعب الناشئون يف ست جمموعات عمرية هي
ما دون العاشرة وما دون الثالثة عشر وما دون
السادسة عشر وما دون التاسعة عشر من
العمر .وتغطي فعاليات البطولة مباريات الفردي
والزوجي من اجلنسني ومن خمتلف الفئات
العمرية .أما بالنسبة للمحرتفني ،فقد لعبوا
املباريات يف تسع فئات هي :الفردي والزوجي
رجال املستوى أ واملستوى ب ،الفردي والزوجي
نساء ،زوجي خمتلط ،زوجي املاسرت وزوجي
قدامى الالعبني .وجرت جميع املباريات على
أساس أن اخلاسر يغادر الفعاليات.
ويف خِ ضم حديثه عن البطولة ،علق السيد منصور
راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة

بقطرغاز قائ ًال“ :يسعدنا يف شركة قطرغاز دعم
اجلمعية القطرية لتنس الريشة التي تعمل على
تنظيم هذه البطولة املهمة والتي يحتشد حتت
مظلتها تشكيلة متنوعة من العبي البادمنتون يف
قطر بداية من طالب املدارس دون سن العاشرة
وحتى قدامى الالعبني من اجلنسني .وال شك أن
دعمنا لهذه اللعبة يشكل جزءًا من إسرتاتيجية
الشركة يف تبني تطوير جمموعة من األنشطة
الرياضية التي سوف تكتسب شعبية متزايدة يف
قطر .وتهدف هذه اإلسرتاتيجية إىل إتاحة الفرصة
للناشئني من العبي البادمنتون ورعايتهم رياضيًا
على أكمل وجه مبا يساهم يف حتقيق رؤية قطر
الوطنية ”.2030

السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز مع اآلنسة تشيونغ تشي رو ،الفائزة باملركز الثاين عن فئة الفتيات ما
دون الثالثة عشر من العمر (ابنة موظف قطرغاز ،تشيونغ يو كوك).

ومن جانبه صرح السيد طالل املولوي ،عضو
جملس إدارة اجلمعية القطرية لتنس الريشة
بقوله“ :نتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير
لشركة قطرغاز على دعمها الكرمي لهذه البطولة
التي نتوقع أن تضع قطر رياضيًا على خريطة
العامل يف لعبة البادمنتون التي تكتسب شعبية
متزايدة عامليًا”.
مسؤولون من قطرغاز واجلمعية القطرية للتنس الريشة مع الفائزين وأصحاب املركز الثاين.

38

السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة
قطرغاز مع عبدالقادر أحمد يحيى ،بطل فردي رجال يف بطولة قطرغاز
املفتوحة لتنس الريشة.
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“

بطولة الغولف تبلغ
دورتها اخلامسة عشر
اســتضافت قطرغاز بنجاح الدورة اخلامســة عشر من “بطولة
قطرغــاز املفتوحــة للغولف” يف نادي الدوحة للغولف.
وقد أقيمت بطولة قطرغاز املفتوحة لهذا
العام ،والتي تعد احلدث األكرث ترقبًا يف تقومي
قطر الرياضي ،يف  4و  5أكتوبر .وشارك يف هذه
البطولة العبو االحتاد القطري للغولف ،موظفو
شركة قطرغاز ومساهموها وكذلك الشركات
العاملة مبدينة راس لفان الصناعية وبعض البنوك
والسفارات.
تضمنت الدورة أيضًا بطولة خاصة للناشئني والتي
أقيمت على ملعب األكادميية .وفض ًال عن اجلوائز
الرئيسية ،كانت هناك جوائز ألطول ضربة وأقرب
تسديدة إىل احلفرة.
وبعد يومني من املنافسات القوية واملثرية ،فاز
آلن روبينسون باملركز األول بعد أن حصل على
 42نقطة ،بينما حصلت الالعبة آنا هريندوفا على

املركز األول يف فئة السيدات .ومن بني موظفي
شركة قطرغاز ،فاز وونغ يونغ يوان باملركز األول.

ومساهمتهم يف إجناح هذه الدورة عامًا بعد
عام”.

وقام السيد عالء أبو جبارة ،مدير إدارة التجارة
والشحن بشركة قطرغاز ،بتقدمي اجلوائز للفائزين
أثناء االحتفالية اخلتامية للدورة .كما صرح
خماطبًا الالعبني والضيوف واإلعالم املتواجدين
يف االحتفالية بقوله“ :تهانينا للفائزين وشكرًا لكم
جميعًا على هذه املشاركة الرائعة .لقد اختتمت
الدورة اخلامسة عشر من البطولة املفتوحة
للغولف بنجاح .وأود أن أعرب عن مدى فخري
وسعادتي بهذا احلدث املميز الذي يعد األقدم
واألكرث شعبية على مستوى فعاليات الغولف التي
تنظمها املؤسسات يف قطر والذي ينتظره
اجلميع كل عام .كما أود أن أشكر نادي الدوحة
للغولف لدعمهم لنا على مدى السنوات املاضية

وختم السيد عالء كلمته قائ ًال“ :إن الرتويج
لألنشطة الرياضية ودعمها هو جزء من برنامج
املسؤولية االجتماعيةالذي تتبناه قطرغاز .كما
أن جهودنا يف هذا اجملال تتفق مع أهداف رؤية
قطر الوطنية ”.2030

املتنافسون والفائزون يف الدورة اخلامسة عشر من "بطولة قطرغاز املفتوحة للغولف"

40

وإىل جانب تنظيم الدورة اخلامسة عشر ،أقامت
شركة قطرغاز ،وللسنة الثالثة على التوايل ،سوقًا
خرييًا على هامش الدورة .ولقد وصلت العائدات
من هذا السوق ما كان متوقعًا من قبل الشركة،
وذلك ضاعف املساهمة اخلريية التي تربعت بها
شركة قطرغاز لصالح إحدى املؤسسات اخلريية
يف قطر.

أود أن أعرب عن
مدى فخري وسعادتي
بهذا احلدث املميز
الذي يعد األقدم
واألكرث شعبية على
مستوى فعاليات
الغولف التي تنظمها
املؤسسات يف قطر
والذي ينتظره اجلميع
كل عام

”

السيد عالء أبو جبارة
مدير إدارة التجارة والشحن
شركة قطرغاز

العبو الغولف الناشئون خالل فعاليات برنامج ناشئي الغولف الذي ينظمه االحتاد القطري للغولف.

انطالق برنامج ناشئي
الغولف للمرة الرابعة
للموسم الرابع على التوايل ،تدعم قطرغاز االحتاد القطري
للغولف من خالل رعايتها لربنامج ناشئي الغولف الذي
ينظمه االحتاد.
يهدف دعم قطرغاز لربنامج ناشئي الغولف الذي
ينظمه االحتاد القطري للغولف للموسم
 2014 - 2013إىل املساعدة يف زيادة شعبية لعبة
الغولف يف قطر ،وخصوصًا بني أجيال املستقبل.

قطر .وعلى مدى السنوات األربع عشرة املاضية،
نظمت قطرغاز بطولة قطرغاز املفتوحة للغولف
للرجال والسيدات التي حققت جناحًا باهرًا على
الدوام.

وينظم االحتاد القطري للغولف بالتعاون مع نادي
الدوحة للغولف منافسات أسبوعية على مدار
العام .ويشارك الناشئون من العبي االحتاد القطري
للغولف والعبي نادي الدوحة للغولف يف هذه
الفعاليات بصورة مستمرة  .

كما وميتد دعم الشركة ليشمل خمتلف الرياضات
واأللعاب داخل قطر كجزء من إسرتاتيجيتها
الشاملة لتعزيز حتقيق أهداف ركيزة التنمية
البشرية املتضمنة يف رؤية قطر الوطنية .2030

وكجزء من فعاليات الربنامج التي تقام خالل
الفرتة من سبتمرب  2013إىل مايو  ،2014يستفيد
العبو الغولف من الناشئني من تعلم لعبة الغولف
والتدرب عليها باإلضافة إىل املشاركة يف فعاليات
ّ
الغولف األسبوعية التي تتماشى مع هدف االحتاد
يف تشكيل فريق جديد من العبي الغولف يصنع
أن شركة قطرغاز
مستقبل اللعبة يف قطر حيث ّ
بأن رعايتها للربنامج ستساعد يف
على قناعة ّ
حتسني مستوى أداء الناشئني وانتشار اللعبة يف

أن ترويج األنشطة الرياضية
واجلدير بالذكر ّ
ودعمها يعد مكونًا هامًا من مكونات برنامج
املسؤولية االجتماعية لشركة قطرغاز .وقد
أعلنت الشركة مؤخرًا عن دعمها لعدد من
الرياضات التي حتظى بشعبية متزايدة يف قطر،
من بينها تنس الريشة والشطرجن وهوكي اجلليد،
يف حماولة منها لرعاية هذه املواهب الشابة
وتبنيها رياضيًا مبا يساهم يف زيادة شعبية هذه
الرياضات بني أفراد اجملتمع احمللي القطري.
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أول بطولة شطرجن
مفتوحة لقطرغاز
جتذب  176من الالعبني
الشباب

السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة لشركة قطرغاز مع السيدة هيرث راين ،رئيسة اجلمعية القطرية لهوكي اجلليد للناشئني والالعبني.

قطرغاز الراعي اللؤلؤي
ملنافسات هوكي اجلليد

كانت شركة قطرغاز الراعي الرسمي لبطولة الشطرجن
املفتوحة للفئة العمرية حتت  14سنة والتي امتدت لثالثة أيام
وعقدت يف نهاية شهر أكتوبر.

وال شك أن دعمنا لهذه اللعبة يشكل جزءًا من
إسرتاتيجية الشركة يف تبني تطوير جمموعة من
األنشطة الرياضية النامية يف قطر .وتهدف هذه
اإلسرتاتيجية إىل إتاحة الفرصة للناشئني من العبي
الشطرجن ورعايتهم رياضيًا على أكمل وجه مبا
يساهم يف حتقيق رؤية قطر الوطنية ”.2030

أعلنت شركة قطرغاز عن رعايتها للجمعية القطرية لهوكي
اجلليد للناشئني خالل املوسم الرياضي 2014 - 2013
ملنافسات هوكي اجلليد.
“كراع لؤلؤي” كجزء
ويأتي دعم قطرغاز
ٍ
من املبادرات املتواصلة لربنامج املسؤولية
االجتماعية للشركة يف جمال الرياضة.
لقد بدأ املوسم  2014 - 2013لرياضة هوكي اجلليد
يف  16سبتمرب ويضم املوسم مباريات للجنسني
من عمر اخلامسة (املبتدئني) وحتى عمر الثامنة
عشر (الناشئني) .وتخطط اجلمعية القطرية
لهوكي اجلليد للناشئني هذا املوسم الستضافة
ثالث بطوالت إقليمية لتقام يف الدوحة ،وستقوم
بدعوة فرق من أبوظبي ودبي والعني واململكة
العربية السعودية.
وقد علّق السيد منصور راشد النعيمي ،مدير
إدارة العالقات العامة لشركة قطرغاز ،على
هذه الرعاية بقوله“ :يسعدنا أن نقوم برعاية
اجلمعية القطرية لهوكي اجلليد للناشئني
لهذا املوسم ،حيث يشكّ ل دعمنا هذا جزءًا من
اسرتاتيجية الشركة يف املسؤولية االجتماعية

وذلك برعاية الرياضات الناشئة وجعلها تكتسب
شعبية متزايدة عامًا بعد عام ويأتي ذلك يف إطار
مساهمة قطرغاز يف حتقيق رؤية قطر الوطنية
 .2030فنحن على قناعة تامة من أن دعمنا لهذه
الرياضات الناشئة ،ومنها هوكي اجلليد ،سيزيد
من شعبيتها وانتشارها يف دولة قطر مما
يساعد األجيال الناشئة على اإلقدام على هذه
الرياضة املثرية”.
صرحت السيدة هيرث راين ،رئيسة
أما من جانبهاّ ،
اجلمعية القطرية لهوكي اجلليد للناشئني،
بقولها“ :ال يسعنا يف هذا املقام إال أن نتقدم
بجزيل الشكر والتقدير لشركة قطرغاز على
دعمها السخي للجمعية .فخالل هذا املوسم
الرياضي ،سيكون لدينا ما يزيد عن  140العبًا ناشئًا
يلعبون هوكي اجلليد يف الدوحة ،مبا يف ذلك
عدد من املواطنني القطريني بزيادة قدرها %17
يف معدل التسجيل عن العام املاضي .ويشارك

وتابع السيد منصور النعيمي حديثه بالثناء
على جودة لعب املتنافسني الشباب فض ًال عن
التنظيم املمتاز والعمل املنجز من قبل اللجنة
أن قطرغاز
واملساعدين املتطوعني وأكد ّ
ستقوم برعاية هذا احلدث مرة أخرى يف العام
املقبل.

العبو اجلمعية بحماس ونشاط يف العديد من
البطوالت التي تقام مبختلف دول اخلليج العربي.
ففي املوسم املاضي ،حصد فريقنا من فئة
حتت  9سنوات امليدالية الذهبية يف دبي وفاز
فريقنا من فئة حتت الثانية عشرة سنة بامليدالية
الفضية يف أبوظبي ،بينما فاز فريقنا من فئة حتت
الثانية عشرة سنة بامليدالية الربونزية مبنافسات
الدوحة وفاز فريقنا من فئة حتت اخلامسة عشر
سنة بامليدالية الذهبية يف أبوظبي .وال شك أن
العبينا الناشئني هم سفراء قطر احلقيقيون يف
الرياضات التي ميثلونها”.
كما أنه وخالل املوسم  ،2014 - 2013ستتعاون
اجلمعية القطرية لهوكي اجلليد للناشئني بشكل
وثيق مع اللجنة األوملبية القطرية لضمان التدريب
املتكامل للناشئني القطريني الطموحني من
العبي هوكي اجلليد املسجلني باجلمعية القطرية
لهوكي اجلليد للناشئني.

ومن جانبه صرح السيد خليفة حممد الهتمي،
رئيس االحتاد القطري للشطرجن بقوله:

أقيمت أول بطولة شطرجن مفتوحة لقطرغاز يف
نادي أسباير للسيدات على مدى ثالثة أيام وذلك
من  24إىل  26أكتوبر حيث اجتذبت  176العبًا شابًا
تنافسوا على اللقب من كال اجلنسني ويعيش
جميعهم يف قطر.
وصرح السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة
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العالقات العامة بشركة قطرغاز ،خالل حفل توزيع
اجلوائز قائ ًال:
“يسعدنا يف شركة قطرغاز دعم االحتاد
القطري للشطرجن الذي يعمل على تنظيم هذه
البطولة املهمة والتي يحتشد حتت مظلتها
تشكيلة متنوعة من العبي الشطرجن يف قطر.

“نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشركة قطرغاز
على دعمها الكرمي لهذه البطولة التي ستساهم
يف نشر رياضة الشطرجن يف دولتنا احلبيبة قطر
إن
وخصوصًا أنها موجهة لفئة الشباب الصغارّ .
لعبة الشطرجن ،كما يعرفها اجلميع ،لها فوائد
يف تطوير القدرات الذهنية لألطفال باإلضافة إىل
العالقة املباشرة بينها وبني تعليمهم ومنوهم.
وال شك أن هذه اللفتة الكرمية من قطرغاز
تربهن على وعيهم العميق لهذه احلقائق والتزام
الشركة جتاه اجملتمع احمللي وحرصها على
تطوير جيل يتمتع بقدرات ذهنية عالية”.
كانت هذه أول بطولة مفتوحة لشركة قطرغاز،
ومن املتوقع أن تصبح حدثًا سنويًا ثابتًا يف تقومي
قطر الرياضي.
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“

يف األزمنة الغابرة ،كانت
الرحلة بواسطة املراكب

الشراعية أو وسائل نقل البضائع
األكرب حجمًا تستغرق من شهرين
إىل ثالثة أشهر

بن بربور
رحلة يف الفن
قضى الفنان الربيطاين بن بربور  20يومًا على منت ناقلة الغاز
الطبيعي املسال ،الكرعانة ،من طراز كيو-فليكس حيث سافر من
راس لفان يف قطر على طول الطريق التاريخي لتجارة اللؤلؤ ومن ثم
إىل حمطة ساوث هوك يف ميلفورد هافن ،جنوب ويلز.
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وقف بن بربور يف منتصف إحدى صاالت العرض
من املبنى رقم  18يف كتارا ،حماطًا بأعماله الفنية
الناجتة عن رحلته على منت ناقلة الكرعانة .وقد
مت تعليق الرسومات واللوحات على كل جدار من
جدران صالة العرض حسب الرتتيب الزمني وباجتاه
عقارب الساعة ،ابتداء من اليوم األول ،خالل حتميل
الغاز الطبيعي املسال واملغادرة من راس لفان
حتى اليوم العشرين والوصول إىل الوجهة النهائية
أال وهي حمطة ساوث هوك يف ميلفورد هافن.
وطوال الرحلة ،قام بن بربور بتوثيق وتسجيل احلياة
على منت الناقلة من خالل الرسومات واللوحات
التي تركز على أفراد طاقم الناقلة والعمليات
اليومية القائمة على الناقلة .وتتابع الرحلة
مسارها يف جزء من الطريق القدمي لتجارة اللؤلؤ
والسلع التي تقطعها املراكب الشراعية وسفن
البوم (وهي عبارة عن ناقالت أكرب حجمًا حتمل
سفنًا وكانت شائعة يف املنطقة حتى وقت

قريب إىل حد ما) .انطلقت الناقلة وطاقمها من
قطر يف  20يوليو ،مرورًا بالفجرية ومسقط من
أسفل بحر العرب ،عرب خليج عدن إىل البحر األحمر
وخليج السويس وقناة السويس ،ثم عرب البحر
األبيض املتوسط .وبخالف املراكب الشراعية يف
املاضي ،سافرت ناقلة الكرعانة إىل جزيرة كريت،
عرب مضيق جبل طارق إىل احمليط األطلسي ،حتى
خليج بسكاي وصو ًال إىل ميلفورد هافن يف ويلز
يف  8أغسطس ،بعد عشرين يومًا من مغادرتهم
الدوحة.
يقول بن بربور“ :يف األزمنة الغابرة ،كانت الرحلة
بواسطة املراكب الشراعية أو وسائل نقل
البضائع األكرب حجمًا تستغرق من شهرين إىل
ثالثة أشهر .أما اليوم ،فناقالت كيو-ماكس تسري
على سرعة  19عقدة ،حيث تعد أسرع من بعض
الزوارق السريعة .كانت قطر ومازالت تعتمد على
البحر اعتمادًا دائمًا ،أو ًال للبحث عن اللؤلؤ واآلن

”

لتسليم شحنات الغاز الطبيعي املسال إىل جميع
أنحاء العامل”.
حضر نفسه وخطط للعمل
وشرح بن بربور كيف ّ
على الرحلة وأعماله الفنية ،حيث قال“ :قبل
الصعود إىل الناقلة ،كان لدي أفكار مسبقة
عما سيكون األمر عليه ،فكان عندي فكرة عن
كيفية التعامل مع املشروع ولكن خالل اليوم
األول تغ ّير كل شيء .ومع بضع دقائق فقط
اللتقاط كل مشهد ،كنت استخدم تقنية رسم
سريعة طورتها خالل الرحلة وهي باستخدام
قلم الرصاص والفحم ،والطالء يف بعض األحيان،
وباستعمال لون واحد  -أزرق أو أحمر ”.شكّ لت
اخلربشات السريعة سلسلة من الرسومات
احلرة املفعمة باحلياة والتي التقطت مشهدًا
حيًا أثناء العمل على منت الناقلة.
وتفاجأ بن بربور الكتشافه أن كابنت ناقلة الكرعانة
مازال يستخدم اخلرائط الورقية يف هذا العصر
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“

كانت قطر ومازالت
تعتمد على البحر اعتمادًا
دائمًا ،أو ًال للبحث عن اللؤلؤ
واآلن لتسليم شحنات الغاز
الطبيعي املسال إىل جميع
أنحاء العامل

”

الرقمي وعلى الرغم من وجود املساعدات املالحية عالية التقنية
داخل قمرة قيادة الناقلة .فالبحار تتغري مع مرور الوقت وتصبح
اخلرائط والرسوم البيانية قدمية ويتم إلغاؤها .ولذلك استغل بن بربور
الفرصة لدمج اخلرائط يف بعض أعماله الفنية وخلق فن تصويري
مثري لالهتمام و ّثق من خالله الرحلة الفعلية.
يف البداية ،كان أفراد الطاقم مرتابني قلي ًال من وجود الفنان بينهم
حام ًال كراسة الرسم وأقالم الرصاص وفرش التلوين اخلاصة به.
ولكن ،ومع مرور الوقت ،منت الصداقات بينهم وكان الرجال سعداء
“إن وجود شخص
أن يكونوا موضوعًا لعمله الفني .يقول بن بربورّ :
يرسم صورة لك يكون أقل رهبة ،بطريقة ما ،من وجود كامريا تقوم
بتصويرك .فالرسم هو وسيلة بريئة للغاية لتسجيل أي مشهد،
وسرعان ما ارتاح الطاقم لوجودي حولهم”.
واستغرق رسم كل صورة من الصور األكرث اتقانًا وتفصي ًال ألفراد
الطاقم من  3 - 2ساعات ،وكنظرة أولية ،تشعر بأن الصورة قد
التقطت على ما يبدو حلظات من التأمل .ولكن ،كما يخربين بن بربور،
كان الطاقم يف الواقع يف حالة من “عدم االرتياح املزمن” ،وهي
احلالة التي يكونون فيها على أهبة االستعداد بشكل دائم ألي خطر
من السفن األخرى ،وألي من اخملاطر اخملتلفة والعوائق.
وعند مناقشة الصور الفنية ،قال بن بربور“ :يستحق هؤالء الرجال كل
االحرتام والتقدير .إنها حلياة صعبة  -فهم يعملون ملدة أربعة أشهر
متواصلة يكونون خاللها يف عرض البحر بعيدًا عن املنزل والعائلة
ومن ثم ميضون أربعة أشهر أخرى دون عمل .كان اجلميع على منت
التحمل ،فاجلميع حاولوا جاهدين
الناقلة لطيفًا وذا قدرة خارقة على
ّ
ليشعروين بأنه مرحب بي”.

بهذه الرحلة مرة أخرى ،فأجاب مبتسمًا“ :إذا كنت
سأقوم بها مرة أخرى ،لكنت انضممت للطاقم يف
رحلة العودة”.
وعند تواجدك داخل صالة العرض ،حماطًا بأعمال
بن بربور الفنية ،ستالحظ الكم الهائل من األعمال
الفنية املعلّقة على اجلدران .وستكتشف بأن
عشرين يومًا يف عرض البحر أنتجت أكرث من 100
عمل 54 ،منها كانت معروضة ،حيث بلغ متوسط
عمله خمس لوحات يف اليوم .بعض اللوحات كانت
عبارة عن رسومات سريعة ولكن كان هناك أيضًا
صورًا مفصلة ،فن تصويري ،وحتى لوحات بتقنية
طباعة الشاشة.
ما هي اخلطوة التالية بالنسبة لنب بربور؟ ميكنم
القول أن خططه كلها تتجه نحو البحر  -فهو مل
يقرر بعد ماذا سيكون مشروعه القادم .ومع ذلك،
هناك خطط لعرض العمل يف ميلفورد هافن
ملدة شهر وبعد ذلكَ ،من يدري؟ فالفن يعد بذاته
رحلة استكشافية.

راض عن عمله؟ أجاب“ :بدون أدنى شك .فقد كان لهذا
هل هو ٍ
العمل الذي أحببته حقًا طابعًا تقنيًا وميكانيكيًا ”.وسألته هل سيقوم
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احتفالية قطر  -اململكة املتحدة
حتتفل بعام من التبادل الثقايف
كانت قطرغاز الراعي البالتيني الحتفالية العام الثقايف قطر -
اململكة املتحدة عام  ،2013وهو برنامج للتبادل الثقايف
استمر على مدار العام بني دولة قطر واململكة املتحدة.
ازداد التقدير والتفاهم واالحرتام بني الثقافتني القطرية والربيطانية على
مدار العام مع أكرث من  70حدثًا ترفيهيًا وتعليميًا نُظم يف كال البلدين.
وكانت احتفالية العام الثقايف قطر  -اململكة املتحدة عام
 2013بتنسيق من اجمللس الثقايف الربيطاين وهيئة
متاحف قطر بهدف تعزيز العالقات الثنائية من
خالل خلق شراكات دائمة بني املؤسسات
واألفراد يف كال البلدين.

أهم أحداث
احتفالية العام
الثقايف قطر -
اململكة املتحدة:

“ ُرفات” :معرض داميان هريست

يستمر حتى  22يناير  2014يف قاعة الرواق الدوحة
للمعارض الفنية وهو أول معرض منفرد للفنان
داميان هريست يف الشرق األوسط يضم كافة
أعماله السابقة.

معرض بن بربور

نُظم خالل شهر نوفمرب  2013بعد الرحلة الفنية
لهذا الفنان الربيطاين من قطر إىل اململكة
املتحدة على منت سفينة تنقل غاز قطرغاز
الطبيعي املسال ،وقد مت عرض رسومات ولوحات
هذا الفنان الذي يقيم يف الدوحة يف مركز كتارا
للفن ملدة ثالثة أسابيع.

املقهى العلمي

ذا اميورتال .٢٠٠٥-١٩٩٧ ،من تصوير برودنس كومينجز اسوشيتس ©
داميان هريست وشركة العلوم احملدودة .جميع احلقوق حمفوظة،
DACS 2013
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من  18 - 12ديسمرب يف الدوحة.

باإلضافة إىل فعاليات احتفالية العام الثقايف
قطر  -اململكة املتحدة القائمة يف قطر ،مت
تنظيم أيضًا فعاليات مميزة للتبادل الثقايف يف
اململكة املتحدة وضمت:

معرض اللؤلؤ يف متحف “فكتوريا وألربت”

أقيم يف متحف فيكتوريا وألربت يف لندن
الستكشاف تاريخ اللؤلؤ.

معرض ه ّيا :النساء العربيات يف الرياضة

أقيم املعرض يف املتحف الوطني لكرة القدم يف
مانشسرت واستمر حتى  13أكتوبر.

سلسلة من الفعاليات العامة خالل شهر نوفمرب
حيث استضاف كبار العلماء حمادثات يف املقاهي
العامة واملتنزهات يف خمتلف أنحاء الدوحة.
وتنوعت املوضوعات بني تأمالت يف البشر
واحليوانات إىل التحديق يف النجوم على الكورنيش.

أقيم املعرض يف متحف ليتون هاوس يف لندن
ويستمر حتى  19يناير .2014

نُظمت هذه الفعالية بالتعاون مع شركة شل
قطر يف جامعة قطر يوم  27نوفمرب بإقامة
حمادثات وورش عمل لرواد العلوم امللهمني من
السيدات من قطر واململكة املتحدة.

وشكّ لت الرعاية البالتينية الحتفالية العام الثقايف
قطر  -اململكة املتحدة جزءًا من برنامج قطرغاز
للمسؤولية االجتماعية للشركات وهو يدل على
التزام الشركة لتعزيز األنشطة يف جماالت التعليم
والفن والثقافة والرياضة داخل اجملتمع احمللي.

فعالية “يوم املرأة يف جمال العلوم”

مهندسو قطرغاز
ينضمون لعضوية جمعية
املهندسني القطرية

معرض فر”وسكو :الفنون التقليدية من
أفغانستان املعاصرة

السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز ،يقدم هدية تذكارية من قطرغاز إىل املهندس أحمد جاسم اجلولو ،رئيس
جمعية املهندسني القطرية .ومن احلضور أيضًا (من اليسار إىل اليمني) املهندس خالد أحمد النصر ،عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الدعم
املايل بجمعية املهندسني القطرية ،املهندس حممد حسن النعيمي ،عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة شؤون األعضاء واملهندس إبراهيم
السليطي عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة األنشطة بجمعية املهندسني القطرية.

يف مبادرة لدعم وتعزيز القوى الوطنية العاملة يف قطرغاز،
أدرجت شركة قطرغاز جميع مهندسيها القطريني يف
عضوية جمعية املهندسني القطرية.
وستعزّ ز املبادرة اجلديدة من معرفة ومهارات
املهندسني القطريني وتدعم عملية التقطري
داخل الشركة .وسوف تشمل هذه العضوية
املهندسني العاملني يف قطرغاز حاليًا باإلضافة
إىل الذين سيتم تعيينهم يف املستقبل .ومن شأن
هذه العضوية أن تساعد على تبادل املعرفة
ما بني املهندسني القطريني ومساعدتهم
على الوقوف على أحدث التقنيات التكنولوجية
ومواكبة التطورات املستمرة يف خمتلف فروع
تخصصاتهم الهندسية.

ومت االعالن عن هذه املبادرة خالل احلفل الذي
أقيم على هامش فعاليات املؤمتر السابع
ملهندسي الكهرباء واإللكرتونيات بدول جملس
التعاون اخلليجي واملعرض املصاحب له الذي
نظم خالل الفرتة من  20 - 17نوفمرب مبركز قطر
الوطني للمؤمترات .وقد حضر االحتفال السيد
منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات
العامة بقطرغاز ،واملهندس أحمد جاسم اجلولو،
رئيس جمعية املهندسني القطرية .وكان من
بني احلضور أيضًا املهندس خالد أحمد النصر

عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الدعم املايل
بجمعية املهندسني القطرية ،املهندس حممد
حسن النعيمي ،عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة
شؤون األعضاء واملهندس إبراهيم السليطي
عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة األنشطة
بجمعية املهندسني القطرية.
وصرح السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة
العالقات العامة بقطرغاز قائ ًال" :يسعدنا للغاية أن
نكون أوىل الشركات املتقدمة للتعاون مع جمعية
املهندسني القطرية إلضفاء قيمة مضافة
على قطاع املهندسني من مواطني قطر،
وهذا من شأنه مساعدتهم على توسيع دائرة
انضمامهم إىل اجملتمع الهندسي داخل الدولة.
ونأمل من الشركات واملؤسسات العامة األخرى
يف قطر اتباع خطانا على هذا الدرب كي يستفيد
اجملتمع الهندسي القطري من وافر ما تقدمه
جمعية املهندسني القطرية من فرص التواصل
والربامج التدريبية .فباإلضافة إىل املهندسني
القطريني العاملني بقطرغاز حاليًا ،سيتم تلقائيًا
تسجيل أي مهندس قطري بعضوية اجلمعية فور
التحاقه بالشركة.
وجتدر اإلشارة إىل أن قطرغاز قد أخذت على
عاتقها العديد من املبادرات يف إطار مساعيها
الرامية إىل تعزيز القوى العاملة لديها من
القطريني ،مبا يف ذلك املهندسني من خمتلف
التخصصات .وترعى قطرغاز ،يف إطار تعاونها
املتواصل مع جامعة قطر ،جمموعة من الربامج
والفعاليات التابعة للجامعة مثل كرسي البحث يف
جمال الهندسة الكيميائية ،والعضوية يف مركز
معاجلة الغاز ،ومسابقة "غازنا” لطالب املدارس
واجلامعات ،ومسابقة تصميم املصانع لطالب
اجلامعات واألسبوع الهندسي.
هذا ومت ّثل الشراكة مع جمعية املهندسني
القطرية جزءًا من برنامج املسؤولية االجتماعية
لشركة قطرغاز التي تسعى جاهدة إىل تعزيز
التقطري يف الشركة.
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املسؤولية االجتماعية

“

حتى اآلن،
قمنا بتسليم
أنواع خمتلفة من
املساعدات مبا يف
ذلك الغذاء واملأوى
والدعم الطبي ألكرث
من  100٫000الجئ
كجزء من حملة
“ساعدونا”

دعم جهود
اإلغاثة حول العامل
تعترب اجلهود اإلنسانية جزءًا ال يتجزأ من برنامج شركة
قطرغاز للمسؤولية االجتماعية ،ودائمًا ما تستجيب الشركة
لدعم اجملتمعات التي حتتاج للمساعدات العاجلة حول
العامل .ويف هذه املقالة ،نوضح آخر مبادرات قطرغاز
اإلنسانية ،مثل التربعات إىل الصومال والفلبني وسوريا.

مد يد العون إىل سوريا

”

السيد سعد
شاهني الكعبي
مدير إدارة تنمية املوارد
املالية واالستثمار
الهالل األحمر القطري
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السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة قطرغاز (ميني) ،يقدم هدية تذكارية إىل الدكتور حممد صالح إبراهيم،
املدير التنفيذي يف مؤسسة راف (وسط) ،والسيد علي الكواري ،رئيس قسم العالقات العامة ،يف مؤسسة راف (يسار).

قامت قطرغاز بتقدمي تربع حلملة الهالل األحمر
القطري إلغاثة سوريا التي أطلقت مؤخرًا وتهدف
إىل التخفيف من معاناة الالجئني السوريني.

وأقيم على هامش بطولة قطرغاز املفتوحة
للغولف لهذا العام يف  4و  5أكتوبر باإلضافة إىل
مساهمة إضافية سخية من قطرغاز.

ففي األسبوع األول من شهر أكتوبر ،أطلق
الهالل األحمر القطري حملة إغاثة سوريا ،بعنوان
“ساعدونا” .فبعد أسبوع من حملة جمع التربعات
التي نظمت خالل بطولة قطرغاز املفتوحة
للغولف يف  4و  5أكتوبر ،قدمت قطرغاز تربعًا
كبريًا حلملة “ساعدونا”.

وسيستخدم الهالل األحمر القطري التربعات يف
جمموعة متنوعة من مشاريع اإلغاثة يف سوريا
التي من شأنها أن تشمل توفري املأوى والغذاء
والدعم الطبي يف حاالت الطوارىء آلالف النازحني
داخل البالد .وتهدف احلملة إىل جمع مبلغ ١٠
ماليني ريال قطري للمساعدة يف تخفيف معاناة
الشعب السوري.

وقدمت أيضًا تربعًا مماث ًال ملؤسسة الشيخ ثاين
بن عبداهلل للخدمات اإلنسانية (راف) لدعم حملتها
إلغاثة سوريا بعنوان “الغوطة تستغيث”.
السيد سعد شاهني الكعبي ،مدير إدارة تنمية املوارد املالية واالستثمار بالهالل األحمر القطري يتسلّم التربع من السيد منصور راشد
النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز.

وجمعت التربعات من خالل حمالت جمع األموال
يف السوق اخلريي الذي نظم على مدى يومني

وستستخدم مؤسسة راف تربعها لتوفري الغذاء
والكساء والدواء حلوايل  ١٫٥مليون شخص يف
الغوطة ،والتي تعد حزامًا من األراضي الزراعية
حتيط بالعاصمة دمشق .وتخضع املنطقة حاليًا

للحصار من قبل القوات النظامية مما تسبب يف
حدوث كارثة إنسانية يعاين منها السكان حاليًا.
ويف خِ ضم تعليقه على هذه التربعات ،صرح
السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات
العامة بشركة قطرغاز ،بقوله“ :نحن فخورون
بتقدمي هذه التربعات إىل الهالل األحمر القطري
إن هذه املنظمات اخلريية
ومؤسسة رافّ .
تقوم بعمل جدير بالثناء يف مساعدة النازحني
السوريني .وهدفنا يف قطرغاز هو بناء شراكات
دائمة مع املؤسسات التي ميكن أن حتدث فرقًا
حقيقيًا يف حياة الناس احملتاجني .ونحن على
يقني من أن الهالل األحمر القطري ومؤسسة راف
ميكنهما القيام بهذا األمر بالطريقة املناسبة”.
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مليون ريال قطري
دعمًا حلملة التضامن

السيد عبدالناصر حممد اليافعي ،املدير التنفيذي للشؤون املساندة يف مؤسسة قطر اخلريية والسيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة
العالقات العامة بشركة قطرغاز والسيد جاسم املنصوري ،رئيس قسم التسويق والعالقات العامة يف مؤسسة قطر اخلريية والسيد حمد علي
العالوي ،مشرف العالقات العامة بشركة قطرغاز.

ساهمت قطرغاز يف حملة “يوم التضامن
القطري” من خالل التربع مببلغ مليون ريال قطري
قدمتها ملؤسسة قطر اخلريية دعمًا منها
للجهود اإلنسانية املبذولة إلغاثة املنكوبني
بسبب الكوارث الطبيعية األخرية يف الصومال
والفلبني.
وكان التربع وفقًا لتوجيهات سعادة الدكتور حممد
بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة ورئيس
جملس إدارة قطرغاز.
السيد منصور راشد النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بشركة
قطرغاز يقدم هدية تذكارية للسيد عبدالناصر حممد اليافعي ،املدير
التنفيذي للشؤون املساندة يف مؤسسة قطر اخلريية.

وسوف تستخدم مؤسسة قطر اخلريية مبلغ
التربع لتوفري الغذاء واملاء والدواء واملأوى
للمتضررين يف كال البلدين.
وقد صرح السيد منصور راشد النعيمي ،مدير
إدارة العالقات العامة بقطرغاز ،معلقًا على
املساهمة املالية املقدمة من قبل قطرغاز
قائ ًال“ :نحن سعداء لدعم هذه احلملة اإلنسانية
ومد يد العون إلخواننا املنكوبني يف الصومال
والفلبني .ونود أن نعرب عن خالص شكرنا لسعادة
الوزير على هذه املبادرة الطيبة .وأود أيضًا أن
أشكر إدارة قطرغاز على دعمهم لهذه احلملة
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وشكر خاص أيضًا ملؤسسة قطر اخلريية
جلهودها يف هذا الصدد”.
وقال السيد عبدالناصر حممد اليافعي ،املدير
التنفيذي للشؤون املساندة مبؤسسة قطر
اخلريية“ :أود أن أعرب عن خالص الشكر وموفور
االمتنان للتربع السخي الذي قدمته قطرغاز
مبناسبة “يوم التضامن القطري” مع الشعبني
الفلبيني والصومايل ،وذلك من أجل دعم اجلهود
اإلغاثية لصالح املتضررين من أبناء الشعبني
املنكوبني ،وال شك أن تربع قطرغاز يعكس
الصورة اإليجابية لشعب قطر ومؤسساتها،
األمر الذي عرفت به يف مساندة العمل اخلريي
حول العامل ،وإغاثة امللهوف ومد يد العون له يف
أوقات الشدة واحملنة كواجب أخوي وإنساين”.
“ويعكس دعم قطرغاز أيضًا الدور الهام الذي
تقوم به املؤسسات كجزء من املسؤولية
االجتماعية للشركات ،يف التخفيف من معاناة
الضحايا وحماية كرامتهم اإلنسانية من خالل
دعم جهود اإلغاثة التي تقوم بها مؤسسة قطر
اخلريية وغريها من املنظمات اخلريية احمللية”.
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املسؤولية االجتماعية

“

قطرغاز دأبت
على تنظيم حمالت
التربع بالدم يف مقر
الشركة للسنوات
الـ  13املاضية

”

الفريق الطبي التابع ملؤسسة حمد الطبية يساعدهم أفراد من مركز قطرغاز الطبي.

 13عامًا من التربع بالدم

مؤمتر قطر
للبرتول الثاين
للصحة املهنية

نظمت شركة قطرغاز مؤخرًا يوم تربع بالدم للموظفني،
وتعد هذه واحدة من العديد من حمالت التربع بالدم على
مر السنني املاضية مما ساعد يف جتديد احتياطي الدم يف
البالد ،وانقاذ حياة الكثريين من خالل هذه العملية.
شارك موظفو قطرغاز ومتعهدوها مؤخرًا يف
حملة التربع بالدم التي نُظمت مبقر قطرغاز
بالدوحة من قبل اإلدارة الطبية للشركة بالتعاون
مع مؤسسة حمد الطبية.
وقد وصلت وحدة تربع بالدم متنقلة كاملة
التجهيز تابعة ملؤسسة حمد الطبية إىل مقر
شركة قطرغاز يرافقها فريق طبي متكامل من
االخصائيني ساعدهم أفراد من مركز قطرغاز
الطبي.
يساوي مقدار التربع حوايل  500ملليلرت من الدم،
أي ما يعادل مقدار علبتي كرتون من عصري
التفاح .ويتم تعويض هذه الكمية من الدم بسرعة
بواسطة جسم املتربع وال تتسبب له بأي ضرر.
عند جمع تربعات الدم ،يتم فصل الدم إىل مكوناته
(خاليا الدم احلمراء والصفائح الدموية والبالزما).
وبعد املعاجلة ،يتم تربيد خاليا الدم احلمراء حيث
ميكن تخزينها ملدة تصل إىل  42يومًا ويتم تخزين
الصفائح الدموية يف درجة حرارة الغرفة وميكن
تخزينها ملدة تصل إىل  5أيام .أما البالزما ،فيتم
جتميدها وميكن تخزينها ملدة تصل إىل 12شهرًا.
حتتاج املتطلبات الطبية يف قطر إىل إمدادات
وفرية من عناصر الدم هذه ،حيث يتم تراجع نسبة
االحتياطي من الدم باستمرار .هناك طلب كبري
فإن التربع
على فئات معينة من الدم دائمًا ،لذلك ّ
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بالدم بشكل منتظم يشكّ ل فائدة كبرية على
الصحة العامة لألمة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه كجزء من مباردات والتزامات
الشركة املستمرة جتاه املسؤولية االجتماعية،
فقد دأبت قطرغاز على تنظيم حمالت التربع
بالدم يف مقر الشركة للسنوات الـ  13املاضية
وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية .وخالل
هذه احلمالت ،تربع املئات من موظفي قطرغاز
ومقاوليها بالدم.
وتنظم الشركة أربع حمالت تربع بالدم كل عام:
اثنتان يف الدوحة واثنتان يف راس لفان .فعالوة
على مساعدتها يف زيادة احتياطي بنك الدم من

الدم ومكوناته ،فإن قطرغاز على قناعة من أن
هذه احلمالت تساعد أيضًا يف الرتويج لثقافة
التربع التطوعي بالدم يف اجملتمع احمللي.
وخالل العامني  2011و  ،2012تلقت قطرغاز العديد
من اجلوائز التقديرية من مؤسسة حمد الطبية
نظري دعمها املتواصل خلدمة الصحة الوطنية
عن طريق حمالت التربع بالدم .ومن اجلدير بالذكر
أن قطرغاز كانت الراعي البالتيني الحتفال “اليوم
العاملي للمتربعني بالدم” والذي نظمته مؤسسة
حمد الطبية يف شهر يونيو .2012

كراع فضي يف مؤمتر قطر
شاركت شركة قطرغاز
ٍ
للبرتول الثاين للصحة املهنية الذي عقد يف الفرتة
ما بني  19إىل  21نوفمرب يف الدوحة.
د .أسامة إبراهيم يلقي كلمة خالل مؤمتر قطر للبرتول الثاين للصحة املهنية.

وقد قامت كل من اإلدارة الطبية بقطر للبرتول
واجمللس األعلى للصحة بتنظيم هذا املؤمتر،
حتت رعاية سعادة الدكتور حممد بن صالح
السادة وزير الطاقة والصناعة ،واملنعقد هذا
العام حتت شعار “التجديد واالبتكار من أجل
صحة القوى العاملة” وقد مت تقدمي أوراق علمية
وعروض مهنية حول الطب املهني والنظافة
الصناعية والتمريض الصحي املهني.
وحضر املؤمتر خرباء إقليميون ودوليون يف جمال
الصحة املهنية وأطباء وممرضون وعاملون يف
القطاع الصحي .كما شاركت أيضًا بعض الوفود
من منطقة الشرق األوسط وبعض املناطق
األخرى من العامل.

موظف من قطرغاز يتربع بالدم خالل حملة التربع بالدم التي نظمتها قطرغاز مؤخرًا.

وإضافة إىل العروض العلمية ،اشتمل املؤمتر

أيضًا على العديد من املناقشات وجلسات التحاور
وعروض للملصقات وورش عمل .وقد أتاح هذا
املؤمتر فرصة رائعة لعرض ومناقشة األبحاث
للتعرف على أفضل املمارسات والربامج
العلمية
ّ
اجلديدة للمحافظة على صحة املوظفني
وسالمتهم.
وخالل املؤمتر ،ألقى الدكتور أسامة إبراهيم
مدير اإلدارة الطبية بشركة قطرغاز كلمة بعنوان
“ضمان اللياقة البدنية للعمل يف العمليات
عالية اخلطورة” .وقد استعرض خاللها الربامج
املتنوعة واإلجراءات التي تتبعها اإلدارة الطبية
بقطرغاز لضمان صحة وسالمة موظفي الشركة
ومتعهديها خاصة خالل أعمال اإلغالق من أجل
صيانة خطوط إنتاج الغاز الطبيعي املسال والتي
تتطلب تواجد املئات من العمال على مدار اليوم.

وقد مت التأكيد على أن صحة وسالمة العاملني
يف مثل هذه الظروف تتطلب العمل املشرتك
والتعاون بني جميع فرق العمل الطبي مبا يف
ذلك األطباء واخملتصني يف النظافة الصناعية
واملمرضني .كما سلطت الكلمة أيضًا الضوء
على اإلجراءات املتنوعة التي يتم اتخاذها من
قبل فريق العمل الطبي بقطرغاز قبل البدء
يف أعمال اإلغالق من أجل صيانة خطوط اإلنتاج
وخاللها وبعد االنتهاء منها لضمان صحة وسالمة
موظفيها.
وقد شاركت قطرغاز أيضًا يف املعرض املُ قام
على هامش فعاليات املؤمتر لتسليط الضوء
على برامج الصحة املهنية للشركات.
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جممع اخلور السكني...
نسبة عالية من الوعي
 350من سكان
اجملمع من
الكبار واألطفال
ارتدوا قمصانهم
الوردية وشاركوا
يف املسرية التي
امتدت ملسافة
 5كيلومرتات
حول اجملمع

إيصال األطفال إىل املدارس بأمان
إن قسم املواصالت يف جممع اخلور السكني
هو اجلهة الوحيدة املسؤولة عن نقل أكرث من
 3٫000من أطفال املدارس والطالب إىل املدارس
اخملتلفة حول اخلور والدوحة.
تضع الشركة أمر السالمة يف طليعة عملياتها
أن
وهي ملتزمة بشعار “السالمة أو ًال” .كما ّ
جمهزة بأنظمة حديثة ملتابعة وحتديد
احلافالت
ّ
جمهزة أيضًا
املركبات
وكافة
)
GPS
(
املواقع
ّ
بأحزمة األمان والسائقني مدربني على اإلسعافات
األولية األساسية وجميعهم قد أكملوا دورة
القيادة الوقائية التي تديرها الشركة.

فعاليات التوعية بالسالمة
نظم قسم املواصالت يف جممع اخلور السكني
جنبًا إىل جنب مع إدارة السالمة يف قطرغاز وراس
غاز عددًا من الفعاليات لتعزيز السالمة على مدار
العام .وقد صممت هذه الفعاليات لتكون تعليمية
وتثقيفية ،باإلضافة إىل كونها امتاعية .وبدعم من
املدرسني واملعلمني يف املدارس الربيطانية
واملدارس الهندية ،مت إعطاء التالميذ عروضًا عن
والتصرف السليم.
السالمة يف احلافالت
ّ
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وباإلضافة إىل ذلك ،مت دعوة سكان جممع اخلور
السكني مؤخرًا حلضور ندوة عن سالمة النقل
والتي عقدت يف قاعة الواحة .وحظي احلضور
بفرصة تعلّم كيفية احملافظة على سالمتهم
من خرباء خمتصني بالسالمة وعن طريق عروض
غطت جميع جوانب السالمة يف احلافالت
ووسائل النقل وأهمية حزام األمان والتق ّيد
بـ “قواعد إنقاذ احلياة” لقطرغاز.

“مسرية باللون الوردي” للتوعية
بسرطان الثدي
نظم جممع اخلور السكني مؤخرًا “مسرية باللون
الوردي” كجزء من حملة التوعية مبرض سرطان
الثدي استمرت ملدة شهر كامل.
وقد ارتدى أكرث من  350من سكان اجملمع من
الكبار واألطفال قمصانهم الوردية وشاركوا يف
املسرية التي امتدت ملسافة  5كيلومرتات
ربع بكافة األموال التي مت
حول اجملمع .كما مت الت ّ
جمعها خالل هذه الفعاليات للمركز الوطني لعالج
وأبحاث السرطان.

