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جميع احلقوق حمفوظة .ال يجوز نسخ أي جزء من
هذا املنشور أو تخزينه يف نظام اسرتجاع أو نقله
بأي شكل أو بأي وسيلة ،إلكرتونية ،ميكانيكية أو
تصوير فوتوغرايف أو غري ذلك دون احلصول على
إذن مسبق من إدارة العالقات العامة ،شركة
قطرغاز للتشغيل احملدودة.

امسح لزيارة موقعنا
اإللكرتوين

كلمة املدير العام

قيم نفخر بها
إن بيان توجهات اإلدارة ،كما تعلمون ،ينص بوضوح
على أننا نسعى لنكون الشركة الرائدة يف جمال
الغاز الطبيعي املسال على مستوى العامل،
وذلك من خالل وجود أفضل الكفاءات البشرية
لدينا وانتشار روح االبتكار بيننا ،إضافة إىل التميز
يف العمليات التشغيلية واالضطالع مبسؤوليتنا
االجتماعية جتاه اجملتمع الذي نعمل فيه.
ومما ال شك فيه أنه بدون وجود قنوات اتصال
داخلية وخارجية فعالة ،لن يتسنى لقطرغاز أن
حتقق هدفها يف أن تصبح الشركة الرائدة يف
جمال الغاز الطبيعي املسال على مستوى
العامل .ففي حميط العمل بقطرغاز ،ال ميكننا
أن نؤدي أعمالنا كما ينبغي بدون وجود خطط
جيدة وإجراءات معلنة بوضوح ومشاركة اخلربات
واألفكار وتبادل املعلومات بشفافية .إن وجود
قنوات وطرق اتصال واضحة وعملية هو حجر
األساس لتدريب موظفينا وإدارتهم وتشجيعهم
على حتقيق التميز والريادة يف صناعتنا.
إنني على يقني أنكم جميعًا قد اطلعتم على حملتنا
االعالنية "قيم التواصل الست بقطر غاز" واملتواجدة
يف كل مكان بالشركة .إنني أعترب هذه املبادرة
اخلاصة بقيم التواصل الركيزة األوىل يف مشوارنا
نحو حتقيق رؤيتنا بأن نتبوأ مكانة الريادة يف جمال

صناعة الغاز الطبيعي على مستوى العامل.
وتشتمل قيم التواصل هذه على ستة جماالت
تواصل رئيسة تعترب جوهرية بالنسبة للطريقة
التي يتعني على موظفي شركة بحجم قطرغاز
ومكانتها الريادية أن يتواصلوا مع بعضهم
البعض من خاللها .ومما ال شك فيه أنها ستع ّبر
يف املستقبل عن مدى متيز موظفي الشركة
وتفردهم يف التواصل مع كل من يتعامل معنا.
إن وجود قنوات اتصال متتاز بالوضوح
واملصداقية هو حجر األساس لنجاح أي شركة.
فالوضوح يف التواصل يخلق نوعًا من الثقة
ويؤسس عالقات قوية ويتيح الفرصة إلعمال
الرقابة والتفويض ،كما أنه يضمن أيضًا وجود
الشفافية داخل الشركة .فالشركات هي يف
واقع األمر تعد نوعًا من شبكات العمل والتواصل
حيث يوجد بها عمالة متنوعة ذات خلفيات
ثقافية خمتلفة وخربات متنوعة ،حتتك وتتعامل
مع بعضها البعض عن كثب يوميًا .ويف قطرغاز،
نعمل يف بيئة عمل متنوعة بها موظفون من
جميع أنحاء العامل .ولذا فمن الهام بالنسبة لنا
أن تسود بيننا قيم تواصل جيدة وفعالة وذلك
حتى نضمن أن يتكاتف جميع موظفينا معًا من
أجل حتقيق أهداف الشركة.

وعند التعامل مع موظفينا داخل الشركة ،أو
مع شركائنا وعمالئنا خارج الشركة ،فنحن ندرك
متامًا أن التواصل الفعال وجهًا لوجه والذي ميتاز
باملصداقية والشفافية من شأنه أن يخلق نوعًا
من الثقة واالنتماء والتفاهم املشرتك بيننا.
وختامًا فإنني أرجو من جميع موظفي قطر غاز أن
ميعنوا النظر يف قيم التواصل الست هذه وأن
يحسنوا استيعابها وأن يبذلوا قصارى جهدهم
كل يف جمال عمله .ويف أعمالنا
لتطبيقهاُ ،
الدولية ،تتضمن عملية التواصل القيام باالتصال
بالعمالء يف أنحاء العامل وإقامة عالقات عمل
ناجحة معهم .فمن خالل االتصال الواضح
والشفاف ميكننا أن نركز على كل ما هو فعال
إلمتام العمل على أكمل وجه .ومثل هذا النوع
من التواصل يجعل اجلميع على علم مبا يجري
حولهم ،ويسمح لنا بتبوء الريادة بني شركات الغاز
الطبيعي املسال على مستوى العامل.

خالد بن خليفة آل ثاين
املدير العام
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كفاءة التشغيل

زيارة املدير العام
حلقل الشمال برافو
زار املدير العام لشركة قطرغاز منشأة حقل الشمال برافو البحرية من أجل
استضافة منتدى مفتوح وإلقاء كلمة هامة أمام موظفي الشركة.
قام املدير العام لشركة قطرغاز ،السيد خالد
بن خليفة آل ثاين ،ومبرافقة أعضاء فريق القيادة
اإلداري ،بزيارة منشأة حقل الشمال برافو
البحرية ،حيث اجتمع باملوظفني العاملني.
وقد أشار املدير العام والفريق اإلداري خالل هذا
املنتدى إىل إجنازات شركة قطرغاز خالل عام ،2012
باإلضافة إىل ذكر اخلطط احلالية واملستقبلية.
وكان احلدث مناسبة للتشديد على أهمية
"قواعد حفظ السالمة" التي تبقى باستمرار
على رأس أولويات قطرغاز.

تبع هذا احلديث مناقشات مفيدة بني اإلدارة
واملوظفني ،حيث قام خاللها املدير العام
وفريقه اإلداري باإلجابة بكل وضوح وصراحة
على التساؤالت واخملاوف املرفوعة من قبل
الفريق البحري.
وانتهى احلدث بقيام البعثة بجولة تفقدية
للمنشأة البحرية.

مشروع وحدة املعاجلة املائية
لوقود الديزل  DHTيكمل مليون
ساعة عمل دون حوادث
تخطى مشروع وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل  DHTيف  8فرباير 2013
حاجزًا مفصليًا بإكماله مليون ساعة عمل دون وقوع أي حادث مهدر للوقت.
يعد مشروع وحدة املعاجلة املائية لوقود
الديزل املرحلة األخرية من عملية توسيع
مصفاة رأس لفان التي ستكون قادرة ،عند
االنتهاء من األعمال فيها ،على إنتاج مادة الديزل
القليلة السولفور .ومي ّثل ذلك خطوة هامة يف
مسرية دولة قطر نحو االلتزام بأرفع املعايري
البيئية العاملية .وجتري حاليًا األعمال على هذا
املشروع الذي سينتهي العمل فيه وإطالقه
يف الربع الثاين من عام .2014
واحتفل فريق مشروع وحدة املعاجلة املائية
لوقود الديزل واملتعهد ،شركة سامسوجن
للهندسة والبناء احملدودة ،بإجنازات السالمة
يف  17فرباير  .2013وقام رعاة املشروع،
السيد سلمان أشكناين رئيس العمليات األول
(مشاريع املصفاة) ونظريه الكوري اجلنوبي
السيد هاجنسيوب يل ،الرئيس التنفيذي باإلنابة
لهيدروكاربون 1قسم دعم األعمال ،بحضور احلدث.
وجه السيد أشكناين التهاين إىل العاملني قائ ًال
وقد ّ
"إن هذا اإلجناز يشدد على التزامنا بأرفع معايري

السالمة يف مشاريع توسيع مصفاة لفان .إن
سجل السالمة يف مشروع وحدة املعاجلة
املائية لوقود الديزل يجعلنا جميعًا فخورين ،لكن
ذلك يجب أال يشعرنا بالغرور .إن عملية التطبيق
األخرية لقواعد السالمة العشر يف قطرغاز تؤكد
أن التشديد املستمر على السالمة ينطوي دائمًا
على إكمال العمل بطريقة آمنة".
ويعترب هذا اإلجناز بالغ األهمية عند األخذ بعني
االعتبار التحديات العديدة التي واجهها هذا
املشروع ،مثل العمل بني املنشآت واملعدات
وإبرام العديد من االتفاقيات اإلسرتاتيجية .ومن
هنا فقد أضاف السيد نيل بونر ،مدير مشروع
وحدة املعاجلة املائية لوقود الديزل ،قائ ًال"يعود
الفضل يف هذا اإلجناز إىل العمل اجلماعي
املميز وااللتزام الصارم من قبل اجلميع
بفلسفة منع احلوادث واإلصابات أثناء العمل.
فقد حتمل جميع املشاركني يف هذا املشروع
مسؤولية شخصية من أجل إمتام األعمال
بشكل آمن".

"إن عملية التطبيق األخرية
لقواعد السالمة العشر يف
قطرغاز تؤكد أن التشديد
املستمر على السالمة
ينطوي دائمًا على إكمال
العمل بطريقة آمنة".
السيد سلمان أشكناين
رئيس العمليات األول يف قطرغاز
(مشاريع املصفاة)
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قطرغاز  3توقع
اتفاقيتها األوىل طويلة
األمد مع شركة
بي تي تي التايالندية

ّ
تبشر اتفاقية الغاز
الطبيعي املسال بني
قطرغاز وشركة بي تي تي
التايالندية بأول تعاون بني
الشركتني لتوريد طويل
األمد إىل جنوب شرق آسيا.

4

شكّ ل شهر ديسمرب من العام املاضي عالمة
فارقة يف العالقة بني قطرغاز وتايالند وذلك
بتوقيع اتفاقية جديدة طويلة األمد بني قطرغاز
 3وشركة بي تي تي العامة احملدودة .ومت ّثل
هذه االتفاقية ،التي تنص على توريد مليوين طن
من الغاز الطبيعي املسال يف السنة ملدة
 20عامًا ابتداء من  ،2015أوىل اتفاقيات قطرغاز
طويلة األمد لتوريد الغاز الطبيعي املسال إىل
جنوب شرق آسيا.
ومت توقيع العقد يف  7ديسمرب من العام
املاضي عندما قام كل من سعادة الدكتور
حممد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة
ورئيس جملس إدارة قطرغاز ،والسيد بايلني
تشوتشوتاورن ،املدير العام ورئيس شركة بي
تي تي بالتوقيع على اتفاقية البيع والشراء
اجلديدة طويلة األمد.

وقد وقعت هذه االتفاقية اجلديدة يف أعقاب
اتفاقية ناجحة متت بني شركة قطرغاز وشركة
بي تي تي اململوكة للدولة يف عام  2011لتوريد
أوىل شحنات التشغيل التجريبي حملطة
استقبال الغاز الطبيعي املسال "ماب تا بوت"،
وهي واحدة من شبكة من حمطات استقبال
الغاز الطبيعي املسال التي تغطي جميع أنحاء
تايالند .ومنذ ذلك احلني ،قامت قطرغاز ببيع
شحنات فورية عديدة إىل شركة بي تي تي خالل
عامي  2012و .2013
هذا وتبلغ السعة احلالية حملطة استقبال الغاز
الطبيعي املسال "ماب تا بوت"  5ماليني طن
يف السنة ،وتخطط شركة بي تي تي لزيادة هذه
السعة إىل عشرة ماليني طن يف السنة يف
املستقبل القريب.

كفاءة التشغيل
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مكاتب العالقات
تعزز عالمة قطرغاز
التجارية عامليًا
توفر مكاتب العالقات اخلاصة بقطرغاز لعمالئنا
نقطة تواصل مباشرة مع قطرغاز ،أينما كانوا
يف العامل.
ومنذ تطور أعمال الشركة يف جمال الغاز
الطبيعي املسال  LNGيف اليابان ،طلب
املشرتون يف اليابان تأسيس مكتب للعالقات
لديهم ،ومنذ حني قررنا أن نطبق نفس الفكرة
يف األسواق األخرى .وحتى األن ،لدينا ثالثة مكاتب
للعالقات ،واحد يف اليابان ،وواحد يف الصني،
واآلخر يف الواليات املتحدة األمريكية.
وقد أطلقنا على مكتب اليابان اسم مكتب عالقات
اليابان  JLOويقع يف ناجويا يف اليابان ،بالقرب
من مقر شوبو إليكرتيك ،أحد أكرب عمالئنا .وقد
مت تأسيس هذا املكتب يف شهر أغسطس
من عام  1996ويعمل به  13موظفًا .باإلضافة إىل
ذلك ،لدى مكتب ناجويا فريق من املدراء البحريني
والتقنيني لإلشراف على كل عملية شحن لكل من

منذ تأسيس قطرغاز ،مت إنشاء مكاتب
العالقات من أجل ضمان التواجد يف
أسواقنا وتعزيز عالمتنا التجارية.

عمالئنا اليابانيني الثمانية .ويعمل منسقو األعمال
والعمليات املتمركزون يف املكتب أيضًا ،على
توفري اتصال مباشر مع املشرتين وتقدمي التقارير
االستخبارية عن السوق.
يعرف مكتبنا يف الصني باسم مكتب بيجينغ
التمثيلي  BROوالذي متت تسميته على أساس
أحكام القانون الصيني اخلاصة مبكاتب العالقات
وهو يقع يف بيجينغ كما يشري االسم .ومت تأسيس
هذا املكتب يف شهر نوفمرب من عام  2009و يعمل
به ثمانية موظفني .ولدى املكتب مسؤوليات
مشابهة ملكتبنا يف اليابان ،إال أنه يغطي مساحة
جغرافية أكرب ويخدم اثنني من العمالء فقط
يف بيجينغ .ويتم متثيل عالمة قطرغاز التجارية
بشكل جيد من خالل ناقالت الغاز كيو -فليكس
وكيو-ماكس التي تأتي إىل املوانئ الصينية .ويجري
العمل حاليًا على تعيني املزيد من املوظفني
للوصول إىل العدد املطلوب.

مكتب العالقات يف الواليات املتحدة

أما مكتب أمريكا للعالقات  ALOفقد مت
تأسيسه يف شهر مارس من عام  ،2011ولديه
أيضًا مسؤوليات مشابهة .ويقع املكتب يف
هيوسنت ،وهي واحدة من أهم عواصم الطاقة
العاملية .وهذا املكتب مسؤول عن األسواق من
كندا وحتى تشيلي .ويخضع مكتب العالقات يف
أمريكا حاليًا لعملية توظيف املزيد من املوظفني
من أجل الوصول إىل العدد املطلوب .كما يقوم
املكتب حاليًا بدور هام يف مؤمتر الغاز الطبيعي
املسال السابع عشر ( )LNG17املقرر عقده يف
هيوسنت يف شهر أبريل املقبل.
إن أحد اهم أساسيات مكاتب عالقاتنا هو العمل
على تعزيز عالمة قطرغاز التجارية لكي نؤكد
تواجدنا مع مشرتي الغاز الطبيعي املسال
احلاليني واحلصول على نفس التقدير من
املشرتين املستقبليني يف كل سوق .وهناك
أهمية أخرى ملكاتب العالقات هذه ،اال وهي

مكتب العالقات يف الواليات املتحدة

التنسيق الربوتوكويل على أعلى املستويات
ملندوبي حكومة دولة قطر وقطرغاز داخل
الدول التي تعمل بها بهدف إنشاء عالقات
ناجحة واحلصول على نتائج إيجابية.
تعمل مكاتب العالقات على متثيلنا يف تلك
املناطق ملساعدتنا على فهم متطلبات
عمالئنا وكيفية تلبية قطرغاز الحتياجاتهم
بشكل فعال .ويف عديد من احلاالت ،تنسق
مكاتبنا وتدعم بشكل غري رسمي سفارة دولة
قطر يف كل دولة نتواجد فيها .معًا نعزز مكانة
قطرغاز كالشركة الرائدة يف جمال صناعة الغاز
الطبيعي املسال.

من اليسار إىل اليمني ،نيكول ،سندي ،إيكو ،كليف ،عبداهلل
حجي ،ستيفن وكارل (اليوم الوطني)

أعضاء مكتب العالقات يف اليابان ،السيد علي الباكر (الثاين من اليمني جلوسًا)

6

مكتب بيجينغ التمثيلي يف الطابق العاشر من برج
مكاتب العامل

مكتب بيجينغ ،قاعة االستقبال

مكتب العالقات يف الواليات املتحدة
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مساهمون حتت اجملهر:

أساس إنتاج الكهرباء املستقل (  )IPPوأعمال
البنية التحتية للمياه .ان الطلب على مشاريع
الطاقة الكهربائية القائمة على أساس إنتاج
الكهرباء املستقل (  )IPPوأعمال البنية التحتية
للمياه يف منو مستمر يف جميع أنحاء العامل،
وسنعمل جاهدين لتحقيق أقصى استفادة
من جتربتنا وخربتنا الواسعة .ففي قطر ،على
سبيل املثال ،نحن حريصون جدًا على املشاركة
يف مشروع حتلية املياه ROالذي خططت له
مؤسسة قطر .كما نخطط أيضًا للمشاركة
قريبًا مبشاريع الصرف الصحي ومعاجلة املياه
(  ،)EPCمثل مشروع خزان املياه الضخم التابع
ملؤسسة كهرماء وحمطة الذخرية ملعاجلة
مياه الصرف الصحي ومشروع إسرتاتيجية
حتديث البنية التحتية للصرف الصحي ملدينة
الدوحة(  )IDRISالتابع لهيئة األشغال العامة،
وذلك اعتمادًا على خرباتنا وباعتبارنا مقاويل
هندسة ،توريد وبناء (  )EPCرئيسيني يف قطر
ودول جملس التعاون اخلليجي.

مقابلة مع السيد

ماساتاكا إينوي

املدير التنفيذي،
شركة ماروبيني
(الدوحة)

عالوة على ذلك ،فإننا يف خضم توسيع أعمالنا
يف جمال احملاصيل الغذائية .حيث نعمل على
زيادة مبيعاتنا من احلبوب يف األسواق النامية
مثل آسيا ،وخاصة الصني ،الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،ويف الوقت نفسه ،نقوم بتأمني
مواقع إنتاج أكرث تنوعًا يف جميع أنحاء العامل.

ويف أبريل  ،2012مت تعييني كمدير عام ملكتب
شركة ماروبيني بالدوحة من أجل إدارة جميع
األعمال التي نقوم بها هنا يف قطر.

أين ستحدث أهم فرتة منو
يف شركة ماروبيني خالل
السنوات القليلة القادمة؟

تتواجد شركة ماروبيني يف قطر منذ أكرث من 30
عامًا ،حيث تقوم بالعديد من األعمال التجارية ،مبا
يف ذلك مشروع قطرغاز  ،1مشروع مصفاة لفان،
جتارة املنتجات النفطية ،جتارة املنتجات الكيميائية،
مشاريع الصرف الصحي ومعاجلة املياه ،مشروع
كابالت الكهرباء ومشروع إنتاج الكهرباء املستقل
( ،)IPPمع طاقم مؤلف من حوايل  70موظفًا
يعملون يف  3مكاتب يف قطر .لذلك ،فإنني
مشغول طوال اليوم للتأكد من أن جميع هذه
األعمال تسري على ما يرام أو تتوسع بشكل أكرب.

تشارك شركة ماروبيني يف نقل املنتجات وتوفري
اخلدمات يف العديد من القطاعات يف جميع أنحاء
العامل .وتشمل هذه اجملاالت استرياد وتصدير
املنتجات الغذائية ،املنسوجات ،لب الورق والورق،
الكيماويات ،الطاقة ،املعادن واملوارد املعدنية،
آليات النقل ،والتجارة اخلارجية وكذلك املعامالت
احمللية يف السوق اليابانية.

هل ميكنك تزويدنا ببعض
املعلومات عن نفسك ودورك
يف شركة ماروبيني؟
كيف تقضي أيامك عادة؟
انضممت إىل شركة ماروبيني يف عام  1982حيث
مت تعييني يف إدارة  LPGالتي قضيت فيها حوايل
عشر سنوات كمسؤول عن التجارة الدولية،
فض ًال عن التوزيع الداخلي يف اليابان .ثم انتقلت
إىل إدارة إنتاج البرتول التي تتعامل بالغاز ،النفط،
الكريوسني ،وقود الطائرات وأنواع الوقود األخرى.
عام  ،1997مت تعييني يف فرعنا يف سنجافورة
لإلشراف على جتارة النفط اخلام ملدة عام .ويف
عام  1998عملت يف جمال التنقيب واإلنتاج يف
سنجافورة ملدة عام ،ومن ثم يف بريث ملدة
ست سنوات وبعد ذلك يف لندن ملدة عامني
حتى عام  .2007وبعد ثالث سنوات ،عدت إىل
وعينت مديرًا عامًا إلدارة مشروع تطوير
طوكيوُ ،
الغاز الطبيعي يف عام  2010وذلك لإلشراف على
عدة مشاريع للغاز الطبيعي املسال ومصفاة
لفان وغريها من الشراكات اجلديدة لتطوير
األعمال مبا يف ذلك شركة الواليات املتحدة
للصخر الزيتي والغاز.
8

على الرغم من ذلك ،فأنا احاول دائمًا إيجاد
الوقت الكايف لتلبية العديد من املناسبات
املمكنة ملقابلة ومواكبة عمالئنا وشركائنا.
ومبا أن زوجتي مل تنضم بعد للعيش معي هنا،
فإين أمضي عطلة نهاية كل أسبوع بنفس
الطريقة متامًا ،ما مل يكن هناك عمالء أو ضيوف
من اليابان أو دول أخرى .كما أحاول أن ألعب الغولف
قدر املستطاع ملمارسة قدر كاف من الرياضة.

كما امتدت نشاطات الشركة أيضًا إىل مشاريع
الطاقة والبنية التحتية ،احملطات واآلالت
الصناعية ،الشؤون املالية ،اللوجستية وقطاع
املعلومات ،التطوير العقاري والبناء.
ومن بني خمتلف جماالت العمل التي شاركنا
بها ،فإننا سوف نرى على األرجح منوًا كبريًا
يف قطاع الطاقة لدينا ،وذلك ألننا نقوم اآلن
فعال يف تطوير
بتوسيع أنشطتنا بشكل ّ
وجتارة الغاز والنفط يف األسواق اجلديدة .وإىل
جانب أعمالنا ذات الصلة بالطاقة ،نركز أيضًا
على مشاريع الطاقة الكهربائية القائمة على

ما هو التحدي األكرب يف
صناعة الطاقة لدينا من
منظورك اخلاص؟
نعتقد أن التحدي األكرب لصناعة الغاز قد يكون
ظهور سوق منافس لبائعي الغاز بسبب ثورة
الغاز الصخري وتطوير مصادر جديدة للغاز يف
جنوب شرق أفريقيا واملشاريع احملتملة يف
أسرتاليا.
يف مثل هذه الظروف ،نؤمن بأن املوثوقية
ستصبح عام ًال رئيسيًا يف صناعة الغاز .وحتت
القيادة احلكيمة لسعادة الدكتور حممد بن صالح
السادة ،وزير الطاقة والصناعة ،رئيس جملس
إدارة قطر للبرتول ،مت االعرتاف بقطرغاز على مر
السنني ،باعتبارها واحدة من أكرث موردي الغاز
الطبيعي املسال موثوقية وحذرًا يف العامل.
ونحن نعتقد أن شركة قطرغاز ستكون قادرة
على احلفاظ على سمعتها كشركة عاملية للغاز
الطبيعي املسال وسوف تستمر يف لعب دور
هام يف صناعة الغاز الطبيعي املسال.

كيف ترى عالقة شركة
ماروبيني مع شركة قطرغاز؟
باعتبارها واحدة من املساهمني املؤسسني
لشركة قطر للغاز املسال (قطرغاز  ،)1فقد
شاركت شركة ماروبيني يف مشروع الغاز
الطبيعي املسال التابع لشركة قطرغاز منذ
عام  .1984وإىل جانب مشروع قطرغاز  ،1شاركنا
أيضًا يف مشروع مصفاة لفان منذ عام .2006
واليوم نناقش مشروع توسيع مصفاة لفان،
والذي يتجه نحو اتخاذ قرار نهائي باالستثمار.
إنه لفخر كبري لنا أن نتمكن من املساهمة يف
قطرغاز من خالل التمويل وأنشطة تسويق الغاز
الطبيعي املسال ،خاصة يف السوق اليابانية،
لهذه الفرتة الطويلة من الزمن.
طورت شركة
منذ بداية مشروع قطرغاز ّ ،1
قطرغاز وشركة ماروبيني عالقة قوية ،ويرجع
ذلك أساسًا إىل التواصل اجليد بينهما .إذ نقوم
بإرسال موظفني من شركتنا كمنتدبني ملكتب
قطرغاز يف اليابان وإىل املقر الرئيسي لشركة
قطرغاز بالدوحة ،على أمل تعزيز عالقتنا املتينة
بشكل اكرب ،ونحن ممتنون لذلك ونأمل أن نستمر
يف حتقيق املزيد من االزدهار لشركة قطرغاز.

"نتطلع قدمًا إىل
التعاون مع شركائنا
القطريني يف
االستثمار احمللي
واألجنبي ،يف
خمتلف اجملاالت".
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إدارة التع ّلم والتطوير يف مهمة
كيف قامت شركتكم بدعم
قطاع الطاقة القطري؟
مبا أن شركة ماروبيني هي واحدة من
املساهمني يف مشروع قطرغاز  1ومشروع
مصفاة لفان ،فإننا أيضًا شركاء لقطر منذ
فرتة طويلة كمشرتين مهمني للنفط اخلام،
املنتجات البرتولية والكيميائية ،وغريها من
نقدر
املنتجات يف قطر .يف هذا الصدد ،نحن ّ
حقًا املساعدة والتعاون من قبل شركتي قطر
للبرتول وتسويق.
أما بالنسبة للمستقبل القريب ،فكما أن عملنا
يف مشروع إنتاج الكهرباء املستقل ( )IPP
يف مسيعيد يساعد بالفعل يف دعم االقتصاد
القطري ،نؤمن أن رؤيتنا لهذا العمل ستكون
قادرة على املضي قدمًا يف تطوير قطاع
الطاقة يف البالد .وباإلضافة إىل أعمال مشروع
إنتاج الكهرباء املستقل (  ،)IPPيسعدنا
ويشرفنا أن نساهم يف تطوير البنية التحتية
الالزمة لنقل وإمداد املياه لتحقيق رؤية قطر
الوطنية  2030ولعب دور يف التطور املذهل الذي
ستشهده قطر يف املستقبل القريب.

ماذا يحمل املستقبل
لشركة ماروبيني يف قطر؟
إىل جانب مشاركتنا املستمرة يف مشروع
قطرغاز  ،1مصفاة لفان ،وخمتلف املشاريع
األخرى ،مبا يف ذلك طرح املنتجات اخملتلفة يف
السوق القطري ،سنكون ممتنني جدًا لتقدمي
املساعدة الحتياجات اجملتمع القطري من
خالل بناء البنية التحتية للطاقة واملياه والنقل
للمساعدة يف بناء مستقبل أكرث إشراقًا لقطر.

ونتطلع قدمًا إىل التعاون أيضًا مع شركائنا
القطريني يف االستثمار احمللي واألجنبي ،يف
خمتلف اجملاالت.
باإلضافة إىل ذلك ،ستواصل شركة ماروبيني
التعاون والسعي لتعميق العالقات االقتصادية
ليس فقط من خالل تطوير األعمال ،ولكن أيضًا
بتعميق العالقات الثقافية والتعليمية بني قطر
واليابان .ولقد أنشأنا صندوق رعاية لطالب
جامعة قطر بقيمة  6ماليني دوالر أمريكي لفرتة
 5سنوات .ونأمل أن هذا الدعم سيسهم يف
تطوير جيل الشباب يف دولة قطر.
أخريًا وليس آخرًا ،أرجو أن تسمحوا لنا أن نع ّبر
عن امتناننا العميق لكل الدعم الذي قدمته دولة
قطر إىل اليابان يف أعقاب زلزال اليابان الشرقي
الكبري يف  11مارس  .2011فقد ادت استجابة قطر
السريعة بتوريد الغاز الطبيعي املسال إىل
حماية اليابان من نقص الكهرباء ،وقد جلب
التربع الذي قدمته مؤسسة قطر األمل ملصائد
األسماك يف مدينة اوناجاوا التي أصيبت بأضرار
بالغة من جراء كارثة التسونامي .سوف نتذكر
دائمًا الدعم السخي الذي قدمته قطر إىل اليابان،
ونأمل أن تستمر العالقة القوية بني البلدين وأن
نبقى أصدقاء كما عهدنا اجلميع.

إن أي شركة من الطراز العاملي حتتاج إىل تعليم وتطوير موظفيها على مستوى
عاملي ،وقطرغاز ال تعد استثناء عن تلك الشركات.
يركّ ز السيد عدنان الشيبي ،مدير إدارة التعلّم
والتطوير بشركة قطرغاز ،على ضمان أن
إدارة التعلّم والتطوير تواكب سرعة االحتياجات
املتغرية واملتطلبات التي تواجهها أي شركة
رائدة .قال السيد عدنان موضحًا " :إن األعمال
تتطور بسرعة ولدى موظفينا
يف قطرغاز
ّ
توقعات ومسؤوليات عالية .ومن أجل ضمان
مواصلة اإلدارة توفري الفرص للجميع لتعلم
املهارات واملعرفة الالزمة للتأكد من أننا ما زلنا
نقدم األفضل ،فقد وضعت إدارتنا يف مهمة".
ّ
وأضاف " :ستضمن املهمة أن يتم استخدام
تركيزنا وطاقتنا كفريق واحد على تقدمي اإلجنازات
الصحيحة لدعم موظفينا يف حتقيق أهداف بيان
توجهات قطرغاز".

مهمة إدارة التع ّلم والتطوير
توفر إدارة التعلّم والتطوير ملوظفي قطرغاز
أفضل املمارسات واملشورة والدعم العملي
يف الوقت املناسب ،وكلها تتعلق مبا يلي:
•التدريب والتعليم
•تنمية الكفاءات وإدارة األداء
•تطوير القيادات وتخطيط التعاقب الوظيفي

لدى إدارة التعلّم والتطوير برنامج شامل
لإلجنازات املرجوة لعام  .2013إليك حملة عن
بعض منها لتحرص على إجناز هذه املهام:

•التقطري والتنمية الوطنية
نحن نسعى باستمرار لبلوغ التم ّيز ويتحقق
هذا من خالل االستماع والتواصل مع عمالئنا،
لضمان تقدمي خدماتنا مبستوى التوقعات التي
تتطلبها مؤسسة رائدة كقطرغاز.

إدارة التع ّلم والتطوير
اﻟﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
وﺗﻘﺪﱘ
اﳋﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻌﻤﻼء

اﻻﺳﺘﻤﺎع
إ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ
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كما نقوم بتشجيع وتسهيل التطور الفعال
واملنظم للقوى ذات الكفاءة العالية واملتنوعة
لدينا.

ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣﻠﻮل
اﻟﺘﻌ ّﻠﻢ

اﳌﻮﻇﻔﻮن
اﳌﺆﻫﻠﻮن
ﻳﻘﺪﻣﻮن
أداء ﳑﻴﺰ¡

اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ادارة
ّ
ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻄﺮﻏﺎز

ﲤﻜﲔ
ﻗﺎدﺗﻨﺎ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﲔ
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اإلدارة الفعالة مع برنامج اإلشراف على
طريقة قطرغاز
يهدف برنامج اإلشراف على طريقة قطرغاز إىل
تدريب املشرفني ليكونوا أكرث فعالية يف أداء
مهامهم اليومية .حيث مت االنتهاء من املرحلة
األوىل يف نهاية عام  .2012ويقوم قسم التدريب
والتعلّم اآلن بوضع ملساته األخرية على املرحلة
الثانية .وسيتم إعالم جميع املدراء التنفيذيني
بنتائج هذا العمل يف نهاية الربع األول .وميكن
االطالع على مزيد من املعلومات حول هذا
املوضوع عرب موقع اإلنرتانت اخلاص بإدارة
التعلّم والتطوير.

الكوادر البشرية

ﻟﺘﺘﺒﻊ وﺗﻘﺪﱘ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻌ ّﻠﻢ

ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاد
ودورات ﺗﻌ ّﻠﻢ
ﻋ ا ﻧﻧﺖ

ﺗﺴﺠﻴﻞ
دورات ﺑﻘﻴﺎدة
ﻣﺪ ّرب ودورات
ﺗﻌ ّﻠﻢ إﻟﻜوﻧﻴﺔ

تطوير منظمة دعم التع ّلم
أحد املشاريع ذات األولوية لهذا العام هو تفعيل
نظام منظمة دعم التعلّم .ابتداء من عام ،2014
سيوفر نظامًا متكام ًال على اإلنرتنت ،مما يسهل
الوصول إىل املعلومات من مستويات خمتلفة
ملنسقي التدريب ،اإلداريني ،املدراء وموظفينا.

سوف يوفر النظام:
•تسجيل وحتديد الدورات التدريبية لألفراد/
اجملموعات بشكل تلقائي
•تصفّ ح الدليل
•عملية التعيني :حجز/إلغاء/تغيري دورة
(إعادة جدولة الدورة وقائمة انتظار الدورة)

تكرس إدارة التعلّم والتطوير جهودها إللقاء ثالث
ّ
دورات من األوملبياد التعليمي يف عام .2013
وهذه الدورات متوفرة جلميع العاملني وذلك
من اجل زيادة الوعي بالفرص املتاحة حاليًا يف
التعلّم والتطوير.

•كما يتضمن تعليمات االنضمام للدورة،
رسائل تذكريية ،تقييم وتبليغ

وكمركز للتم ّيز ،ستعقد إدارة التعلّم والتطوير
أيضًا جلسات جمموعة التعلّم وذلك إلعطاء
مدربي كل إدارة من إدارات قطرغاز الفرصة
لتعزيز مهاراتهم يف تبسيط األمور والتواصل
مع غريهم من حمرتيف التعلّم.

•تخصيص التدريب اإللزامي والتذكري يف
الوقت املناسب (عرب الربيد اإللكرتوين)
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الرتكيز على التواصل وتقدمي اخلدمات
للعمالء

متكني قادة املستقبل
يف عام  ،2013ستواصل إدارة التعلّم والتطوير
دعم كل جمموعة لتحديد أدوارها الهامة
ومعرفة املواهب املوجودة القادرة على حتقيق
النجاح يف هذه األدوار.
تساهم نتائج عملية تخطيط التعاقب الوظيفي
يف توفري فرص تطويرية .و يف هذا الشأن،
يقول السيد عدنان" :برئاسة سيمون داي ،لدينا
فريق متخصص يف هذا اجملال ويعمل بشكل
وثيق مع قادة قطرغاز .ويف هذا العام ،سنقوم
بتصميم وتوفري جمموعة متنوعة من برامج
التنمية التي تهدف إىل دعم رؤساء األقسام
احلاليني واحملتملني ومدراء اإلدارات .وسيتاح
املزيد من املعلومات حول هذه الربامج قريبًا".

املوظفون املؤهلون يقدمون
أداء مميزًا
مت إطالق نظام قطرغاز اجلديد إلدارة األداء الفردي
حل حمل نظام إدارة
يف  13يناير  2013وقد ّ
الهدف .يسجل نظام إدارة األداء الفردي بشكل
فعال أهدافنا السنوية ،تقرير منتصف العام
وتقييم نهاية العام .وقد أثبت النظام بالفعل
أنه أكرث سهولة يف االستعمال من النظام
السابق .كما أن السيد عدنان واثق من أن النظام
اجلديد يعترب حتسنًا كبريًا ويتضح ذلك يف قوله
"من املهم أن يكون تركيز املدراء على أداء
التوجيه من خالل حمادثة فعالة مع موظفيهم.
وباملقارنة مع نظام إدارة الهدف القدمية ،يدعم
النظام اجلديد هذه النقطة بكافة جوانبها".
مت إحراز تقدم ممتاز يف عام  2012عندما جتاوز%70
من املوظفني عملية التقييم والتحقق حسب
مؤشرات األداء الرئيسية للملفات الشخصية
التقنية التي ُصممت خصيصًا لهذا الدور .وقد
وصل االجناز الفعلي حلوايل  %88وهذا يثبت
بشكل كبري أن هذا كان إجنازًا هائ ًال لشركة
قطرغاز ألنه أمر أساسي لتحقيق رؤيتنا لعام 2015
بقوى عاملة ذات كفاءة عالية ومتنوعة .والهدف

املرجو لعام  2013هو الوصول حلوايل  %90من
املوظفني .واملقصد من ذلك هو استخدام
التحليل للتعرف على مناطق تركز التطوير وتطبيق
خطط التنمية الفردية كما مت التخطيط لها.

اجل حتسني برنامج التنمية الوطنية .ويتألف
هذا الفريق من عشرة خريجني ،حيث أن كل
خريج من قسم خمتلف وذلك لضمان تقدمي
جميع املطالب والرغبات.

إن مؤشر األداء الرئيسي للكفاءة الفنية يف إطار
حتقيق رؤية الشركة لعام  2015هو تطبيق إطار
تطوير الكفاءة بحوايل  %90من موظفي قطرغاز
كحد أدنى.

وأخريًا ،فإن فريقنا يعمل على جتربة صفحة
خدمات إلكرتونية تعمل على تسجيل جميع
خماوف ومتطلبات العمالء .ستكون النتيجة
عبارة عن تبسيط للخدمات وإمكانية التعامل
مع الطلبات يف الوقت املناسب .ويف حال
ثبوت جناح التجربة سيتم اعتماد هذا النظام أو
هذه الصفحة اإللكرتونية من قبل إدارة التعلّم
والتطوير كافة.

االستماع إىل مواطنينا
من خالل االستماع إىل موظفينا ،فقد حدد
فريق التقطري والتنمية الوطنية احلاجة لتعزيز
منهج التواصل وخدمة العمالء لدينا على سبيل
األولوية .وسوف نحقق ذلك من خالل عدة طرق.
أو ًال ،سيتم تعزيز نظام سري العمل خلطط
التنمية الوطنية جلعلها أكرث كفاءة وبديهية
ملستخدمي النظام واملشرفني واخلريجني.

حمسنة ،سيقوم
باإلضافة إىل توفري خدمة عمالء
ّ
هذا النظام بتتبع عملية التواصل مع العمالء،
مما يتيح لإلدارة حتسني اخلدمات لضمان
حصول اجلميع على املساعدة التي يحتاجون
إليها أو اإلجابة على أي أسئلة لديهم.

ثانيًا ،مت تشكيل فريق عمل يتكون من خريجني
قطريني لتمثيل جمموعة التنمية الوطنية.
والهدف من هذا الفريق هو القيام باجتماع
ملناقشة جمموعة من القضايا واملبادرات من

عملية تقييم الكفاءة التقنية

ﻣﻠﻒ ﺷﺨﺼﻲ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ذاﺗﻲ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺸﺮف

اﻟﺘﺤﻘﻖ

ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮات

ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
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نسور القانون يحلقون عاليًا

ما الذي جذب عيسى إىل شركة قطرغاز يف
املقام األول؟ يقول "أحببت اجلو املهني
ومستوى اخلربة الرفيع لدى موظفي هذه
الشركة .إن قطرغاز مت ّثل مكانًا راقيًا للعمل
يؤهل املوظفني واخلريجني اجلدد على تطوير
قدراتهم".

ثالثة من خريجينا القطريني الشباب يناقشون متطلبات العمل يف قسم
الشؤون القانونية يف قطرغاز وكيفية قيام الشركة مبساعدتهم من أجل
مستقبل مهني المع يف جمال القانون.
يعد تطوير مهارات العاملني أحد أهم األهداف
لقسم الشؤون القانونية يف قطرغاز .فمن
موقعنا كالشركة األكرب يف جمال تصدير الغاز
الطبيعي املسال ،والتي تدير أكرب أسطول من
ناقالت الغاز ،وتستند على أكرب املنشآت إلنتاج
الغاز الطبيعي املسال ،فإننا فخورين بأسواقنا
وموقعنا وفرصة توظيف حمامني متدربني،
لتمكينهم من االطالع على املشاريع الهندسية
العمالقة ،اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي
املسال ،حوكمة الشركات ،االلتزام بالقوانني
التي متنع االحتكارات ،الشحن ،أساليب حل
النزاعات العاملية واألعمال األخرى عند العمل مع
احملامني اخملضرمني.
معًا نحن نعمل بهمة ونشاط من أجل حتقيق
رؤية الشركة ،رؤية قطر الوطنية  2030والهدف
املشرتك لكال الرؤيتني يف التقطري.

"إذا كنت تفكر لسنة إىل األمام،
فازرع بزرة ،وإذا كنت تفكر
لعشر سنوات إىل األمام،
فاغرس شتلة ،أما إذا كنت
تفكر ملئة سنة ،فعليك
بتعليم الناس".
كونفوشيوس
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فمنذ اليوم األول لتواجدهم يف الشركة ،ينكب
اخلريجون القطريون على العمل اجلدي برعاية
مشرف يتم تعيينه خصيصًا لهذا الغرض .ويقوم
اخلريجون مبساعدة فريق العمل القانوين يف
كافة املسائل املتعلقة بالعمل وبشكل يومي.
يتم توفري أفضل الفرص للخريجني القطريني،
باإلضافة إىل التدريب املستمر واالطالع على
مشاريع من مستوى عاملي ،مما يؤدي إىل
اتساع وعمق جتربتهم القانونية األوىل يف
مشاريع وصفقات رئيسية مما ينافس أكرب
وأهم الشركات العاملية.
ويوفر العمل مع فريق عمل متنوع من
جنسيات خمتلفة للخريجني فرصة ال تفوت إلثراء
شخصيتهم وتنمية مهاراتهم مثلما يؤدي التعامل
املباشر مع أفراد من كافة إدارات الشركة،
واملساهمني،وأهم اخلرباء القانونيني يف العامل

والشركات األخرى ،احمللية منها والعاملية.
تؤمن خطط التنمية الفردية مزيجًا غنيًا من
كما ّ
التطوير الشامل للمهارات والتدريب ،وذلك يف
مكان العمل يف قطر أو خارجها ،خصوصًا يف
اململكة املتحدة .وعند االنتهاء بنجاح من خطة
التنمية الفردية يبدأ اخلريجون برنامج انتداب
ميتد لستة أشهر مع شركة قانونية بريطانية
من الدرجة األوىل .وبذلك نضمن ان احملامني
القطريني يكتسبون تدريبات عالية اجلودة
وخربات عمل خمتلفة بعد االنتهاء من خطط
التنمية الفردية مما يؤهلهم إىل اخلوض يف
غمار مهنة احملاماة بنجاح يف قسم الشؤون
القانونية من شركة قطرغاز.
يسرنا أن نعرفكم على ثالثة من أبرز وأملع
وبالتايل
ّ
الزمالء القطريني ،ونضع جتربتهم املهنية أمامكم.

كلمة مع
عيسى املناعي
مستشار قانوين

تاريخ التعيني :أغسطس 2008

اإلجنازات :حصل عيسى املناعي على شهادة
احلقوق من اململكة املتحدة ،كما أنه أكمل
فرتة االنتداب يف مكاتب ألني وأوفري القانونية
وقدم
يف لندن ملدة  6أشهر خالل .2011-2010
ّ
عيسى استشاراته حول العديد من املسائل،
متضمنة اتفاقيات البيع والشراء ،أعمال البناء،
التجارة ،األعمال يف مصفاة رأس لفان ويعمل
حاليًا على مشروع اجلازولني.
قبل االنضمام إىل قطرغاز كمتدرب ،حصل
عيسى على شهادة احلقوق من اململكة
املتحدة ،حيث كان على بينة مما يريده يف
املستقبل .ويقول "قبل االنضمام إىل الشركة،
درست احلقوق يف جامعة إيسكس يف
اململكة املتحدة ،حيث اخذت العديد من
املقررات املتخصصة يف التجارة العاملية".
ويضيف "لقد كنت حمظوظًا بالتعرف على هذه
الصناعة من خالل منحة التدريب املؤقتة يف
قطرغاز والتي رعتني خالل كامل فرتة دراستي
يف اململكة املتحدة .وقد متكنت من قضاء
شهر كامل كل صيف يف مدينة رأس لفان حيث
تعرفت على كل خمتلف نواحي عمل الشركة
وجمموعات خمتلفة من موظفيها باإلضافة إىل
الدروس واحلصص اخملتلفة ،حتى متكنت من
معرفة كل شي تقريبًا عن صناعة النفط والغاز
اخلاصة بشركة قطرغاز ،وحصل ذلك كله قبل
االنضمام إىل الشركة بعد التخرج".

وتثري قطرغاز إعجاب عيسى ،حيث أنه يتمتع
بالعمل يف جو مهني وميتلك عالقات ممتازة
نسجها مع عدد من العاملني معه ،ويقول "إنها
املهنية والعالقات التي تربطني باملوجودين من
حويل .إنها مركزية الدور الذي تلعبه قطرغاز يف
الدولة .فقطر هي دولة غنية مبوارد الطاقة،
وهي تعتمد كدولة على قطرغاز .إن مستقبل
قطر يتوقف على تصدير الغاز الطبيعي إىل
سائر أرجاء العامل ،فيما تعد شركة قطرغاز
اول شركة خاصة بالغاز الطبيعي املسال يف
هذه املنطقة كما تعد الشركة الرائدة بالنسبة
تقدم هذا القدر من
للدولة .إن العمل مع شركة ّ
الدعم إىل اجملتمع يشعرين بالفخر الشديد .فقد
قامت قطرغاز بحملة تسويق رائعة حول العامل
وهي ال توظف إال موظفني ذوي كفاءة عالية".
وعيسى يشعر باحلماس بخصوص التدريب
والتطوير املتجدد لقسم الشؤون القانونية
ويقول "وفّ ر يل قسم الشؤون القانونية العديد
من الفرص للحصول على تدريبات يف قطر
وخارجها مما يتالءم مع برناجمي التطويري
املستمر .وسنحت يل فرصة احلصول على
دعم جمموعة من أفضل اخلرباء واالستشاريني
العامليني .حيث حصلت على فرتة انتداب مدتها
 6أشهر بشركة مرموقة يف لندن لطاملا
قدمت الدعم القانوين لقطرغاز .كما قد نلت
ّ
كل ما من شأنه مساعدتي ودعمي لتطوير
مهاراتي".

وهي إس إن آر دنتون ،قبل عودتها املرتقبة
إىل قطرغاز لتباشر عملها كمساعد مستشار
قانوين.
وقد حصلت إيناس على شهادة البكالوريوس
من جامعة سوثامبتون الربيطانية ،وذلك
قبل االنضمام إىل القسم القانوين يف قطرغاز
شدها
كمساعد مستشار قانوين .ولكن ما الذي ّ
إىل قطرغاز وجعلها تعمل يف قطاع النفط
والغاز؟ جتيب إيناس قائلة "إن قطرغاز شركة
عاملية ،مما يؤثر كثريًا على املسار املهني
واالحتماالت والفرص املستقبلية .كما أنها تتمتع
بسمعة طيبة يف اجملتمع القطري ،فهي
معروفة كجهة توظيف مميزة حيث تساعد
املواطنني على تطوير قدراتهم .ولذا كان من
الطبيعي أن أرغب باالنضمام إىل شركة مماثلة".
وعند انضمامها للشركة كانت معرفتها بالنفط
والغاز حمدودة مثل معظم املوظفني اجلدد.
وتقول يف هذا الشأن "كان لدي معلومات
بسيطة ،لكن غري كافية .ومنذ انضمامي ،أصبحت
أكرث دراية بهذه الصناعة وجماالت عمل الشركة".
وانضمت إيناس كجزء من برنامج اخلريج الوطني
الذي يعمل على دعم القطريني للعثور على
عمل وتنمية قدراتهم املهنية عرب التدريب.

وعيسى يف غاية االمتنان حلصوله على فرصة
العمل يف قطرغاز ،ويقول بهذا الشأن "مع
التجارب املهنية العديدة ،ومع قيامي بالعمل
طورت قدراتي
على مسائل معقدة ،فقد ّ
كمستشار قانوين .وكلما زادت املسؤوليات كلما
استطعت تنمية شخصيتي".

كلمة مع
إيناس التميمي

مساعد مستشار قانوين
تاريخ التعيني :ديسمرب 2010

اإلجنازات :قامت إيناس بتقدمي االستشارة
القانونية حول العديد من املسائل مثل مبيعات
الغاز الطبيعي املسال ،تسوية النزاعات يف
جمال البناء ،الشحن البحري واملشاريع غري
املتعلقة بالغاز الطبيعي يف رأس لفان.
وتقضي إيناس حاليًا فرتة انتداب ملدة  6اشهر
يف ألني وأوفري بلندن وشركة حماماة اخرى اال

ولكن قبل انضمامها إىل قطرغاز مل تكن
تعرف عن هذا الربنامج الكثري ،حيث تقول بهذا
الشأن "مل أكن أعرف الكثري عن هذا الربنامج
قبل انضمامي إىل قطرغاز ،لكنني سألت عند
االنضمام وعرفت به".
ومنذ االنضمام إىل قطرغاز نالت إيناس العديد
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من الفرص الرائعة لتطوير قدراتها ومهاراتها
عن طريق التدريب يف قطر وخارجها ،حيث
تقول بهذا الشأن "لقد قمت بعدة دورات
تدريبية يف اململكة املتحدة ،وهنالك املزيد
يف املستقبل .لقد كانت هذه الدورات يف غاية
األهمية يف مساري املهني ،فقد أعطتني
املزيد من الثقة وعززت من معرفتي ومؤهالتي".
بالنسبة إليناس فقد وافقت قطرغاز مستوى
توقعاتها وهي يف غاية االمتنان للفرصة التي
حصلت عليها ،حيث تقول "لقد تفوقت قطرغاز
على توقعاتي .فقد كانت التحديات أكرب مما
توقعت يف البداية ،وأنا مبنتهى السعادة لقدرتي
على اجتياز الصعاب وحتقيق أكرث مما كنت أتوقع".

كلمة مع
البندري اخلاطر

مساعد مستشار قانوين
تاريخ التعيني :ديسمرب 2011

اإلجنازات :عملت البندري على جمموعة من
املسائل القانونية ،واتفاقيات مبيعات الغاز
الطبيعي املسال .وأكملت البندري مؤخرًا دورة
قانونية ملدة  3أسابيع يف جامعة كامربدج
املرموقة ،قبل أن تعود لتتابع عملها مع قطرغاز.
أنهت البندري دراستها يف جامعة الشارقة
يف اإلمارات العربية املتحدة قبل انضمامها
إىل شركة قطرغاز .ولكن ما هو سر رغبتها
باالنضمام إىل قطرغاز؟ جتيب البندري قائلة بأنها
لطاملا أرادت العمل مع شركة من مستوى
عاملي رفيع وتردف قائلة "إنني على دراية بأن
قطرغاز شركة عاملية ذات مستوى رفيع ،األمر
الذي كان مهمًا بالنسبة يل خصوصًا بأنني على
علم بالفرص الكثرية التي تأتي مع شركة بهذا
احلجم واملستوى".
ومع اجملاالت الكثرية املتاحة لدارسي القانون،
فقد ذهلت البندري من كرثة العروض التي توفرت
لها .لكنها سرعان ما قررت العمل يف قطاع
النفط والغاز وباتت العروض األخرى جمرد تاريخ
قدمي .كان هذا القرار مفاجئًا ألن معرفة البندري
بقطاع النفط والغاز كانت بسيطة جدًا .وتعلّق
على ذلك قائلة "بكل صراحة ،مل أكن أعرف الكثري
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عن هذا القطاع ،فقد كانت معرفتي آنذاك
سطحية بصناعة النفط والغاز".
يعترب برنامج املتدربني القانونني يف قطرغاز
موازيًا لربنامج اخلريج الوطني وضمن سياق
سياسة التقطري يف الشركة .ومل تكن البندري
ايضًا على علم بهذا الربنامج قبل انضمامها إىل
قطرغاز ،إذ أنها تقول "أعتقد أنكم أخربمتوين عن
هذا الربنامج ،فلم أكن أعرف من قبل بوجوده حيث
كانت معرفتي ضئيلة بقطاع النفط والغاز آنذاك".
والبندري مبهورة بطريقة مساعدة قسم
الشؤون القانونية لها من اجل تعزيز مسارها
املهني  ،حيث تقول "إن قسم الشؤون
القانونية ،وبالتعاون مع قسم التقطري ،يقوم
بتنظيم العديد من الدورات املفيدة ،متضمنة
دورات خاصة باللغة اإلجنليزية .وكمثال على ذلك
فقد أكملت مؤخرًا دورة إجنليزية خاصة بالتعابري
القانونية يف اململكة املتحدة .كما أنني احصل
على تدريب فردي ودعم دائم من قبل املشرف
اخلاص بي وجميع احمليطني من حويل .إنني
حمظوظة فع ًال حيث استطيع طلب املشورة
والدعم من أيًا كان ويف أي وقت .فاجلميع على
أمت استعداد ملساعدتي على التطور وتعلم
أشياء جديدة".
وكيف جتد البندري عملها مع قطرغاز؟ وما الذي
يثري اهتمامها؟ جتيب بصراحة "كشركة كبرية
تتمتع بسمعة عاملية ،تعد قطرغاز واحدة من
أفضل الشركات يف قطر التي ميكن للمواطن
للقطري أن يعمل بها".
وأخريًا لدينا ثالثة مهنيني قطريني شباب من
أعلى طراز ،يف بداية مسريتهم الواعدة يف
جمال القانون ،سعداء ويتمتعون بالتحديات التي
تواجههم كل يوم يف قسم الشؤون القانونية
يف قطرغاز ،الشركة الرائدة يف جمال صناعة
الغاز الطبيعي املسال ،وهكذا هؤالء الثالثة
يشكلون ثروة مهمة لقطرغاز.

هل تعتقد أنك تعرف ما يكفي عن
األمور القانونية؟ أثبت ذلك!
هناك اثنتان من األنشطة التفاعلية على بطاقة
السحب لكي تكملها ،وبالطبع لدينا جوائز رائعة.
وميكنك معرفة جميع إجابات الكلمات املتقاطعة
من خالل قراءة املقالة على صفحة .14
قم بقص البطاقة وإكمال الكلمات املتقاطعة
واللعبتني (أو واحدة منهما) وأضف اسمك،
القسم ،رقم املوظف ،والتوقيع يف اخلانة
اخملصصة لذلك .يرجى إرسال البطاقة األصلية
املكملة عن طريق الربيد الداخلي إىل العنوان
التايل :لورنس جون رايت ،غرفة  ،16-48مكتب
قطرغاز الرئيسي بالدوحة.
والرتكيز هنا هو على تفاعل املوظفني
ومشاركتهم ،لتشجيعهم على قراءة جملة
الرائد والتعرف على قواعد األمور القانونية
والسالمة مع التمتع بوقت مرح يف ذات الوقت.
تذكر ،على املوظفني تقدمي أجوبة صحيحة٪١٠٠
لكي يحصلون على فرصة الفوز.

واحدة بإسمه .ويجب أن يكون كل طلب اشرتاك
من موظف واحد مكتوب بخط يده ومبجهوده
الشخصي ولن تقبل املشاركات اجلماعية.
واملسابقة مفتوحة ملدة شهر واحد ابتداء
من التاريخ الرسمي لنشر جملة الرائد ،وسيتم
السحب بعد انتهاء تاريخ إقفال املسابقة
مباشرة .نتمنى لكم حظًا سعيدًا!
جوائز أكرث للربح!
ستنال أول إجابتني صحيحتني للكلمات
املتقاطعة يف السحب على جاالكسي تاب
وسينال أول ثالثة أشخاص يقدمون إجابة
صحيحة يف لعبة التعرف على األخطاء يف
الصورة على جهاز آيبود تاتش.

االشرتاك مفتوح جلميع املوظفني واملنتدبني
وموظفي العقود الذين مت توظيفهم من قبل
شركة قطرغاز التشغيلية احملدودة .وسنقبل
باشرتاك واحد فقط لكل موظف ،وسيتم
استبعاد أي شخص يرسل أكرث من بطاقة
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لياقة أعلى من أجل عمل أفضل
ّ
يوفر نادينا الرياضي اجلديد ،األول من
نوعه يف شركة منتجة للغاز الطبيعي
املسال يف الشرق األوسط ،فوائد
جمة للعاملني يف املقر
صحية ّ
الرئيسي لقطرغاز.
افتتح النادي الرياضي اجلديد لشركة قطرغاز أبوابه
يف األول من فرباير اجلاري ،وذلك بعد عامني من
التخطيط والعمل ،ويف الوقت املناسب لليوم
الرياضي للدولة .وقد أصاب النادي جناحًا منقطع
النظري بني املوظفني واملنتدبني للعمل يف
قطرغاز وقطر للبرتول يف مقر الشركة الرئيسي
يف الدوحة.
تعترب هذه املنشأة ثمرة إسرتاتيجية إدارة
قطرغاز التي تهتم بتعميم مبادىء الصحة
والسالمة بني موظفيها .ومت إنشاء جلنة
من  9أشخاص ،برئاسة مدير اخلدمات العامة
عبداملنعم السيد ،وعضوية السادة حممد
صربي حمادة ،حممد إسماعيل ،كامل منسي،
عدنان الشيبي ،عبدالرحمن املناعي ،الدكتور
هشام أحمد ،كالوس تايل وعبدالرحيم أمري هالل
للتخطيط وإطالق هذه املنشأة.
ويقول عبداملنعم السيد "مل يكن إمتام العمل
بهذا النادي الصحي ممكنًا خالل الفرتة الزمنية
احملددة دون دعم هذه اللجنة ".ويتابع قائ ًال
"هذه املنشأة ستلعب دورًا حيويًا يف احلفاظ
على صحة املوظفني .لنكن صريحني ،يوجد يف
قطر نسبة سمنة مرتفعة ،وذلك كسائر الدول
املتقدمة األخرى .يزيد وزن أكرث من  50%من
السكان عن املعدالت الطبيعية .ومن هنا ،فإن
وجود ناد صحي من شأنه تشجيع املوظفني على
ممارسة الرياضة ،وذلك لسهولة الوصول إليه
وعدم املعاناة من مشاكل السري".

اللياقة مفتاح الصحة اجليدة

إحصاءات هامة

يقول الدكتور هشام أحمد ،الذي متت استشارته
أثناء التخطيط لهذا النادي الصحي" ،إن
الفلسفة الكائنة وراء هذه املنشأة ترتكز على
احلفاظ على صحة العاملني لدينا .فممارسة
الرياضة بشكل منتظم تساعد على التغلب
على العديد من املتاعب ،من مشكلة السمنة
املسؤولة عن انتشار مرض السكر يف قطر إىل
األمراض التنفسية ،ومرورًا بارتفاع ضغط الدم".
ويضيف الدكتور قائ ًال "نعيش جميعًا حتت وطأة
العديد من الضغوط النفسية ،وتساعد ممارسة
التمارين الرياضية يف التغلب عليها .إن العديد
من موظفينا يقضون أوقاتًا طويلة جالسني
أمام احلواسيب .ستمكّ نهم ممارسة الرياضة
من التخلص من الضغوط املتكررة واآلالم".

يتمتع النادي الصحي لقطرغاز بكافة املزايا
والتسهيالت املوجودة يف أفضل النوادي
العاملية ،من سبا ساخن ،ساونا ،حمامات
جمهزة ،باإلضافة إىل مناطق للراحة والتدليك
وغرف تبديل املالبس.

يحتفظ الدكتور بنصيحة بسيطة للموظفني
ويقول "أنصح املوظفني مبمارسة الرياضة
بانتظام من أجل لياقة أفضل وليس جملرد
تخفيف الوزن .تساعدك التمارين الرياضية على
احلفاظ على صحتك ،كما أن وجود ناد صحي
قرب مكان عملك يعني إمكانية الدخول بسهولة
وممارسة الرياضة لربع ساعة أو أكرث الحقًا .أنصح
مبمارسة الرياضة مرة كل أسبوع على األقل".
وتعد رسوم العضوية بني األدنى يف قطر ،خاصة
مع وجود أحدث اآلالت واألجهزة الرياضية التي
ميكن للزائر استخدامها .وقد توافد املوظفون
خالل شهر واحد من افتتاح املركز بأعداد كبرية،
كما يتزايد عدد املشاركني كل أسبوع.

وقد مت جتهيز النادي الرياضي بأحدث األجهزة
من طراز  Precorاملستوردة من الواليات
املتحدة األمريكية .وتتمتع هذه األجهزة مبيزة
العمل مبجرد اللمس ،باإلضافة إىل وجود برامج
إلكرتونية خمتلفة تسمح لألعضاء باحلفاظ على
برناجمهم الرياضي اخلاص وتاريخهم مبجرد
إدخال كلمة السر.
ميكن لألعضاء كذلك استخدام أجهزة اآليباد
أو اآليبود عرب وصلها باآلالت املذكورة ،وذلك
لالستمتاع بسماع املوسيقى أو مشاهدة
الربامج الرتفيهية اخملتلفة.

وإلعطاء فكرة عن مستوى األجهزة املتوفرة،
إليك التفاصيل التالية:

أجهزة رياضة القلب والشرايني
• 10أجهزة حديثة للجري ميكن التحكم
باالنحدار فيها
• 6أجهزة لتمارين صعود السالمل أو اجلري
حتمي املفاصل وتخفّ ف من وطأة
التمارين الرياضية
•جهازا Stepper
• 5أجهزة دراجة
• 6أجهزة دراجة دوارة

أجهزة رياضة متكاملة
• 3أجهزة ،Adaptive Motion Trainer
وهي الصيحة األخرية يف عامل الرياضة
واللياقة ،حيث تسمح بتغيري التمارين
والسرعة وغريها

أجهزة تقوية العضالت

"إنه ألمر رائع .لقد بات
املركز الرياضي على
مسافة دقيقتني فقط من
عملي .لقد بدأت افتقد
زحمة السري!"
حممد كمال

•آالت متعددة لرفع األثقال
•األثقال احلرة ،جمموعات كاملة
•منصات وفرشات رياضية
يدير النادي رياضي متمرس يف إدارة أرقى
النوادي الرياضية ،ويضم فريق عمله مدربني،
واحد للرجال وآخر للنساء.

أوقات الرياضة
يفتح النادي الرياضي أبوابه  7أيام أسبوعيًا وخارج
دوام العمل ،مما يسمح جلميع املوظفني
مبمارسة الرياضة يف األوقات املناسبة لهم.
يكرس
وحفاظًا على التقاليد احمللية األصيلةّ ،
النادي أوقاتًا خاصة للسيدات.

ﻟﻠﺠﻤﻴــﻊ

ﻟﻠﺴــﻴﺪات ﻓﻘﻂ
ا ﺣﺪ

 ٢:٣٠ﻇﻬﺮ –  ١٠:٠٠ﻣﺴﺎء

اﺛﻨﲔ

-

 ٨:٠٠ – ٦:٠٠ﺻﺒﺎﺣ
 ٢:٣٠ﻇﻬﺮ –  ١٠:٠٠ﻣﺴﺎء

اﻟﺜﻼﺛﺎء

-

 ٨:٠٠ – ٦:٠٠ﺻﺒﺎﺣ
 ٢:٣٠ﻇﻬﺮ –  ١٠:٠٠ﻣﺴﺎء

ا رﺑﻌﺎء

-

 ٨:٠٠ – ٦:٠٠ﺻﺒﺎﺣ
 ٢:٣٠ﻇﻬﺮ –  ١٠:٠٠ﻣﺴﺎء

ا ﳋﻤﻴﺲ  ٢:٣٠ﻇﻬﺮ –  ١٠:٠٠ﻣﺴﺎء

 ٨:٠٠ – ٦:٠٠ﺻﺒﺎﺣ

 ٨:٠٠ – ٦:٠٠ﺻﺒﺎﺣ

ا ﳉﻤﻌﺔ

 ٣:٠٠ﻇﻬﺮ –  ٩:٠٠ﻣﺴﺎء
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 ٨:٠٠ﺻﺒﺎﺣ –  ٢:٠٠ﻇﻬﺮ
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@أوﻗــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ ﺧﺎﺿﻌــﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴ
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االحتفاء
بإجنازات
موظفينا
كان حفل عشاء قطرغاز السنوي الـثالث عشر احتفاء مبوظفينا وإجنازاتهم
التي قاموا بها يف خالل السنة.

أقيم حفل عشاء قطرغاز السنوي حتت رعاية
املدير العام للشركة وفريق اإلدارة العليا على
يومي  3و  6فرباير  2013يف مركز قطر
مدى
ّ
الوطني للمؤمترات ،وقد سلّط الضوء على
اإلجنازات الرائعة التي حققها موظفو قطرغاز.
وقد جاءت احتفالية هذا العام حتت شعار
"االحتفاء مبوظفينا" وذلك اعرتافًا بحجم
املساهمات الق ّيمة التي يقدمها موظفو
الشركة مبا يدعم جناح شركة قطرغاز
املتواصل وتقدير إجنازاتهم التي حققوها كأفراد
من طاقم العمل املتميز واملتنوع عايل التدريب
الذي حتظى به الشركة.

املوسيقي واملؤلف األمريكي الالتيني أوفيديو دي فرياري وفريق األوركسرتا املرافق له
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وافتتح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين ،املدير
العام لشركة قطرغاز األمسية بكلمة ترحيبية
خماطبًا مئات من احلاضرين من موظفي
الشركة وأزواجهم .وخالل اخلطاب ،أشاد املدير
العام باملساهمات الق ّيمة التي يقدمها
املوظفون بدعم من عائالتهم مما يحقق
النمو والنجاح املستدام لشركة قطرغاز ،قائ ًال:
"إن موظفي الشركة هم أهم عناصر النجاح
للشركة .إننا نفخر بتنوع القوى العاملة بالشركة
حيث تضم قطرغاز  70جنسية خمتلفة – أتوا من
قطر ومن خمتلف أنحاء العامل .وال شك أن هذا

التنوع هو أهم مصدر لقوتنا ،فنحن نعمل معًا
ونستفيد من مهاراتنا وخرباتنا املتنوعة ومن
اختالف خلفياتنا وثقافاتنا للسري بالشركة نحو
النجاح والنمو املستدام".

وخالل االحتفالية ،قام املدير العام مبنح "جائزة
املدير العام للتميز" لــ  21من موظفي الشركة
تقديرًا ملساهماتهم املتميزة التي ساعدت
على حتقيق رؤية الشركة خالل عام .2012

وتابع قائ ًال" ،إن رؤيتنا بأن نصبح الشركة
الرائدة عامليًا يف جمال صناعة الغاز الطبيعي
املسال تتحقق يومًا بعد يوم – وال شك أن
جميعكم يلمس ذلك .ولهذا فإنني اغتنم هذه
الفرصة ألتقدم بخالص الشكر والتقدير لدعمكم
املتواصل وتفانيكم املنقطع النظري لتحقيق
هذه الرؤية وجعلها واقعًا ملموسًا ،كما أنني
أشكر عائالتكم على الدعم املقدم من قبلهم".

كما مت استعراض االجنازات التي حققتها
الشركة خالل العام  ،2012ومت أيضًا افتتاح العرض
األول لفيلم يدور حول الكوادر الريادية املتميزة
من موظفي قطرغاز.

وقام املدير العام يف سياق حديثه بتذكري
املوظفني بأهمية السالمة ،وهو موضوع
متكرر من شأنه أن يستمر يف الهيمنة على
جدول األعمال .فقال" :إن السالمة تعد قيمة
ثقافية جوهرية للشركة متأصلة يف طريقة
قيامنا باألعمال .ليست فقط من اجل ممارسة
أعمالنا بأفضل الطرق وأكرثها كفاءة وإمنا أيضًا
لضمان عودة كل فرد من أفراد طاقم العمل إىل
منزله ساملًا كل يوم ،وال شك أن هذا هو األهم
بالنسبة لنا جميعًا".

ونؤمن يف قطرغاز بأنه من املهم مالحظة
االلتزام والتضحيات التي يقوم بها املوظفون
بشكل يومي لنظهر لهم تقديرنا على جهودهم
املبذولة .وعلى هذا النحو ،فإن حفل العشاء
كان ناجحًا ونتطلع إليه يف العام املقبل.

السيد غامن الكواري يقدم درعًا تذكاريًا يحمل عالمة الشركة
التجاري إىل املدير العام الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين

من الدوحة إىل العامل ،فريق مؤلف من  ١٥جنسية خمتلفة
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الكوادر البشرية
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كلنا فائزون يف اليوم الرياضي
بعد مسرية املشي السريع واملنعشُ ،دعي
اجلميع للمشاركة يف جمموعة متنوعة من
الرياضات التي حتظى بشعبية واسعة مبا
يف ذلك كرة القدم ،الكرة الطائرة الشاطئية،
كرة السلة ،تنس الطاولة والكريكيت .كما مت
تخصيص منطقة لألطفال جانبًا مع العديد
من األلعاب واألنشطة الرتفيهية مثل القالع
املطاطية ،مواضع التزحلق والرسم على الوجه.
كما مت نشر خدمات الدعم مثل اخلدمات الطبية
واألمنية لضمان سالمة وأمن جميع املشاركني.
ومت تخصيص منطقة إلجراء الفحوصات الطبية
من قبل اإلدارة الطبية بشركة قطرغاز ،ومن
خاللها متكن املشاركون من إجراء فحص
مستويات السكر يف الدم وضغط الدم ومؤشر
كتلة اجلسم.
أنشئت "خيمة عربية" خصيصًا لفعاليات هذا اليوم،
وقد خصصت للمشاركني ألخذ قسط من الراحة
واالسرتخاء باإلضافة إىل التمتع بالقهوة العربية
التقليدية والتمور .ومت كذلك توزيع املرطبات

يوم مليء بالنشاط واملرح واملتعة
أمضاه املئات من موظفي شركة
قطرغاز وعائالتهم الذين شاركوا يف
جمموعة من األنشطة الرياضية التي
نظمتها قطرغاز يف السنة الثانية
لليوم الرياضي للدولة.
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أقامت قطرغاز أنشطة اليوم الرياضي لهذا العام
يف كل من نادي الغرافة الرياضي ،جممع اخلور
السكني ،نادي الدوحة للغولف ،سيلني ويف صالة
األلعاب الرياضية يف املقر الرئيسي لشركة
قطرغاز .وقد شارك أكرث من  3,500موظف
وعائالتهم يف الفعاليات .ويتوجب الشكر بشكل
خاص إىل فريق من  100متطوع عملوا على تنظيم
يوم مميز وضمان متتع اجلميع بتجربة رائعة.
للبدء بالفعاليات يف نادي الغرافة ،أتيحت
الفرصة للموظفني وعائالتهم باالنضمام إىل
فريق اإلدارة العليا بالشركة اللتقاط صورة
جماعية بعدها انطلق املشاركون يف مسرية
مشي ملسافة  2كم بقيادة أعضاء اإلدارة العليا.

واملشروبات ووجبات غداء خفيفة على جميع
املشاركني على مدار اليوم.
اختتمت فعاليات اليوم الرياضي بنادي الغرافة
بتوزيع اجلوائز على الفائزين يف املسابقات
الرياضية اخملتلفة.
كما مت تنظيم أنشطة يف أماكن أخرى يف جميع
أنحاء قطر .ففي نادي الدوحة للغولف ،صقل
حمبو رياضة الغولف مهاراتهم يف لعبة الغولف
واستمتعوا باللعب يف مضمار مت تصميمه
خصيصًا لهذا الغرض (مبساحة  5حفر) وشاركوا
يف عدد من دروس لعبة الغولف التي ألقاها
مدربو اللعبة باألكادميية.
كما مت إقامة العديد من األنشطة الرياضية
بالصالة الرياضية املتميزة التي مت إنشاؤها
مؤخرًا باملقر الرئيسي لشركة قطرغاز بالدوحة،
وأنشطة أخرى باخمليم الشتوي للشركة
بسيلني مبنطقة مسيعيد .وإضافة إىل موظفي
شركة قطرغاز وعائالتهم ،متت أيضًا دعوة
اجلمهور للمشاركة يف األنشطة الرياضية

باخمليم الشتوي ومنها كرة القدم ،الكرة
الطائرة ،كرة السلة والكريكيت ،هذا باإلضافة إىل
ألعاب وأنشطة مميزة لألطفال.
مت تنظيم العديد من األنشطة املميزة ملوظفي
شركة قطرغاز وعائالتهم املقيمة مبجمع اخلور
السكني منها مسرية مشي عائلية ملسافة 5
كيلومرتات ،والعديد من الرياضات الشعبية مثل
كرة القدم ،الكرة الطائرة والتنس وتنس الطاولة
والريشة وقد شارك العديد من الرياضيني يف
هذه األنشطة.
من خالل إتاحة الفرصة للموظفني وعائالتهم
للمشاركة يف جمموعة واسعة من األنشطة
الرتفيهية والتي تعود بالنفع على الصحة،
قامت قطرغاز بدورها يف املساعدة على
توسيع نطاق املشاركة اجملتمعية يف النواحي
الرياضية والبدنية واملساهمة يف بناء االنسجام
والوئام والرفاهية اجملتمعية – وهذه هي
األهداف الرئيسية لليوم الرياضي للدولة.
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قطرغاز ترعى املعرض املهني
القطري يف اململكة املتحدة

بطولة قطرغاز املفتوحة
الرابعة عشرة للغولف

املعرض املهني القطري السادس
للطالب القطريني والذي تنظمه
السفارة القطرية يف لندن.

كانت بطولة قطرغاز السنوية املفتوحة
الرابعة عشرة للغولف منافسة آسرة
أثبتت شعبيتها بني الالعبني واجلمهور
على حد سواء.

استقطب املعرض املهني القطري السادس
يف مدينة لندن أكرث من  100طالب قطري
يدرسون يف جامعات ومعاهد يف سائر أرجاء
اململكة املتحدة.
تألفت بعثة قطرغاز من الشيخ خالد بن عبداهلل
آل ثاين ،رئيس العمليات يف قطرغاز للهندسة
واملشاريع ،والسيد عبدالعزيز املناعي ،رئيس
شؤون املوظفني ،باإلضافة إىل مندوبني من
قسم شؤون املوظفني وقسم التعليم والتطوير.
وقام سعادة سفري دولة قطر يف اململكة
املتحدة خالد املنصوري يف  22فرباير الفائت
بافتتاح هذا احلدث الذي استمر ملدة يومني،
وذلك يف سياق حفل استقبال فاخر.
ويف سياق رعاية هذه املناسبة الهامة ،خاطب
الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين الطالب خالل حفل
االستقبال قائ ًال "إن جناحات قطرغاز مل تكن ممكنة
من دون مواهب وحرفية وتفاين موظفينا ،وهم
مهنيون من أكرث من  70جنسية خمتلفة ويتمتعون
بخربات تناهز آالف السنني مبجموعها .إننا نأمل من
خالل نظرتنا إىل املستقبل أن نرى االجيال القطرية
الشابة تشارك يف قصة جناحنا وتسري قدمًا
على درب التفوق حتى نحقق حلمنا كالشركة األوىل
عامليًا يف جمال الغاز الطبيعي املسال".
وعلّق رئيس شؤون املوظفني يف قطرغاز،
السيد عبدالعزيز املناعي ،قائ ًال "تثابر شركة
قطرغاز على السري يف طريق التقطري النوعي.
ونحن نفخر بوجود موظفني قطريني مؤهلني
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يف مراكز رئيسة يف الشركة ،ونهدف إىل جذب
وتطوير الكفاءات القطرية املميزة واالحتفاظ
بها ذخرًا للمستقبل .ومن هنا فإن املشاركة
يف مناسبة كهذه تساعدنا على تفعيل
برنامج التقطري يف الشركة من خالل االتصال
بالقطريني الذين يتابعون دراساتهم يف اخلارج
واطالعهم على الفرص املغرية املتاحة لهم
يف قطرغاز".
تفخر شركة قطرغاز بوجود برنامج منح دراسية
لديها يؤمن فرص التحصيل العلمي يف كوكبة من
أفضل اجلامعات احمللية والعاملية ،خاصة يف
اجملاالت والدراسات التي تعتري حيوية للشركة.
ويتابع  28طالبًا قطريًا دراساتهم حاليًا يف
جامعات اململكة املتحدة يف سياق هذا
الربنامج .وقد سمح املعرض املهني لهؤالء
الطالب بالتفاعل مع إدارة قطرغاز واطالعها
على آخر أخبارهم.

استقطبت البطولة ،التي نُظمت على مدى يومني
يف  7و  8ديسمرب  2012يف نادي الدوحة للغولف،
أكرث من 352العب غولف ،مما يعكس مدى شعبية
هذه البطولة وجناحها.
وقد شارك يف البطولة عدد من أعضاء املنتخب
الوطني القطري واالحتاد القطري للغولف وموظفي
قطرغاز وشركائها والشركات القائمة يف مدينة
راس لفان الصناعية وبعض البنوك والسفارات.
ويف نهاية البطولة ،حصد السيد صالح الكعبي
اجلائزة األوىل برصيد  42نقطة .واحتل السيد كريس
كراين املركز األول بني موظفي قطرغاز املشاركني
يف املسابقة ،يف حني فازت السيدة سوزي
داغلس ببطولة السيدات .وفاز السيد بيل تاونسند
بجائزة "احلفرة الواحدة" عن حفرة رقم .17

الناجحة .هذه هي املرة الرابعة عشرة التي تنظم
فيها "قطرغاز" هذه البطولة السنوية املفتوحة
للغولف ،التي تعد واحدة من أكرث األحداث أهمية يف
قائمة مسابقات الغولف التي تعقد يف الدوحة.
فتهانينا للفائزين وأشكركم جميعًا على هذه
املشاركة الرائعة".

وقد أقيمت مراسم خاصة لالحتفال باالختتام الناجح
للبطولة ،ومت توزيع اجلوائز على الفائزين من قبل
السيد غامن الكواري ،مدير الشؤون اإلدارية بقطرغاز.

وبعد االنتهاء من مراسم توزيع اجلوائز ،استمتع
الالعبون والضيوف بعشاء فاخر أقيم على شرف
احلضور.

وقال السيد الكواري خماطبًا الالعبني والضيوف:
"نحن سعداء جدًا باستضافة وتنظيم هذه البطولة

االبتكار
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برنامج احلفاظ على
سقف إنتاجي عال PMP
يهدف برنامج احلفاظ على سقف إنتاجي عال إىل تفعيل األداء وزيادة اإلنتاجية إىل
حدها األقصى يف منشأة قطرغاز  ،1مما يساعد الشركة على حتقيق رؤيتها.
ّ
يهدف برنامج احلفاظ على سقف إنتاجي عال
تفعيل اإلنتاج يف منشأة قطرغاز  1واحملافظة
على إنتاج  10ماليني طن سنويًا من الغاز الطبيعي
املسال .وسيتم تنفيذ ذلك عرب حفر وملء
املزيد من اآلبار ،تعديل املنشآت الساحلية
املرافقة ،تعديل معامل إنتاج الغاز الطبيعي
رقم  ،٣-١وبناء املزيد من املنشآت الساحلية
الستيعاب الكمية اإلضافية املنتظرة من غاز
الضغط وكربيتيد الهيدروجني.

كامنة رائعة أثناء عمليات التحفيز وهي اآلن
جاهزة لإلنتاج –بعد االنتهاء من العمل على
سطح املاء -وذلك مبوازاة منشآت PMP
اجلديدة املوجودة على الساحل".
ومع عدد أكرب من اآلبار سيتم الوصول إىل
أحجام أكرب من الغاز الطبيعي ،مما يساهم يف
اإلبقاء على املستوى احلايل من الغاز الطبيعي
املسال .لكن زيادة اإلنتاج تستوجب معاجلة
كميات إضافية من كربيتيد الهيدروجني املوجود
يف الغاز .وهذا هو أحد املهام األساس ألعمال
برنامج  PMPعلى الساحل.

وقد مت حفر بئرين من أصل  4آبار خالل عام
 2007يف منصة  ،WH3وذلك يف سياق املرحلة
األوىل من احلفر يف هذا الربنامج .كما مت تكليف
راسغاز بتخطيط وتنفيذ املرحلة الثانية من
برنامج  PMPللحفر وملء اآلبار ،حيث ُح ّدثت
اتفاقية اخلدمات التقنية مع راسغاز يف مايو
 2011خصيصًا لهذا الغرض .ويف يونيو  ،2011قرر
املساهمون يف قطرغاز 1حفر بئر جديد يف
كل من املنصة  WH2و  .WH3وأثناء فرتة وقف
اإلنتاج يف قطرغاز ،1مت حتريك واستخدام آلتي
حفر آبار يف أبريل  2012بطريقة  .SIMOPSويعترب
حفر بئرين بهذه الطريقة يف نفس الوقت إجنازًا
هامًا وغري مسبوق يف شركتي قطرغاز وراسغاز،
بالنظر إىل التحديات الكبرية جلهة التخطيط،
الدعم اللوجستي والعمليات .وانتهت احلملة يف
أغسطس  2012بأمان ودون أي حوادث ،وحتققت
جميع األهداف ضمن امليزانية املقررة .وقد
ساعد العمل اجلماعي املميز والتنسيق الدقيق
أثناء املراحل يف احملافظة على إنتاج ثابت
بالرغم من عمليات احلفر.

ومت االحتفال بهذه اإلجناز يف خميم  PMPبحضور
أكرث من  4،500شخص .هذا وقد جتاوز عدد البطاقات
املستخدمة حتى اليوم رقم  335،000بطاقة.

وقال السيد هاين حسني ،مدير اخملزون واإلنتاج
يف قطرغاز" ،لقد أظهرت هذه اآلبار إمكانيات

تشري اإلحصاءات إىل أن برنامج  PMPقد شمل
حتى اآلن  19مليون ساعة عمل مع نسبة حوادث
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منذ توقيع عقد  EPCللمنشآت الساحلية ،تركزت
اجلهود على استخدام نظام  IF/STOPمن أجل
السالمة واألمان ،وهو نظام استباقي ومؤشر
أساس ملكان عمل آمن .ويقول السيد جيم
يريوبينو ،مدير مشروع  PMPعلى الساحل ،بأن
"احملافظة على سالمة موظفينا هي مهمة
حيوية ومستمرة .فمن أجل تقليص اخملاطر
نقوم باستخدام نظام بطاقات  STOPللمراقبة
وذلك لتوثيق السلوك أو الظروف اآلمنة أو
اخلطرة .ونقوم بدراسة املعلومات الناجتة عن
كثب وبشكل أسبوعي لتحديد اإلجراءات الكفيلة
بتخفيف اخملاطر .وحتى شهر أكتوبر  2012فقد
قام فريق عملنا واملتعهدين باستخدام أكرث من
 250،000بطاقة  STOPمنذ بدء الربنامج".

تبلغ  0.33فقط (أي حادث واحد لكل  200،000ساعة
عمل) وذلك مع قوة عمل يناهز عديدها 6،000
شخص .وخالل هذه الفرتة ،فقد صادف الربنامج
حادثًا واحدًا مضيعًا للوقت مع قيام عامل
باملشي فوق أرض عمل غري مستوية ،مما
تسبب بجرح يف الكاحل.

وقال السيد سعيد منصور ،مدير قسم السالمة
يف برنامج " ،PMPإننا نؤمن إميانًا عميقًا بأن
برنامج  IIF/STOPقد منع وقوع العديد من
احلوادث .لكن ذلك ال يكفي ،ومن هنا سعينا
الدائم لتقليص اخملاطر .لن نكون سعداء إال يف
حال عدم وقوع أي حادث ألي شخص وعودة كل
عامل يف فريق  PMPإىل منزله ساملًا كل يوم".

لقد انتهت شركة قطرغاز فعليًا من أعمال
الهندسة وشراء املستلزمات (اكتملت بنسبة
 ٪٩٩لكل منهما) .كما أنتهى العمل يف بناء
املواقع بنسبة تبلغ  ،٪٥٦وهو بذلك يتخلف
عن جدول التعهدات املتفق عليه ،لكنه يستبق
حاجة غاز الضغط يف قطرغاز  1إىل املنشآت
الساحلية اجلديدة جلهة كربيتيد الهيدروجني.

يتميز برنامج  PMPعلى الساحل بوقوع جزء هام
من العمل يف حميط منشآت قطرغاز ،بني املباين
واملعدات .ويفرض ذلك حتديات كبرية تتطلب قدرًا
كبريًا من التنسيق ،باإلضافة إىل قنوات تواصل
واضحة ما بني أقسام قطرغاز اخملتلفة.

ويتطلع املشروع الساحلي إىل انتهاء األعمال
امليكانيكية بنهاية عام  .2013وعند انتهاء العمل،
سيم ّثل برنامج  PMPخطوة هامة لتحقيق رؤية
قطرغاز  2015كالشركة الرائدة يف جمال الغاز
الطبيعي املسال.

يتطلب تنفيذ هذا الربنامج عقد نحو  1،000اتفاقية
(اكتمل  ٪٨٨منها) خالل فرتة حياته كشرط
مسبق للعمل يف حميط املنشآت .ويقول
السيد جاي فريلز ،مدير برنامج  PMPلألعمال
الهندسية والتقنية" ،يشكر الفريق جميع أقسام
قطرغاز (خاصة املشاريع ،الهندسة ،العمليات
و  )SHEملعونتهم القيمة من أجل إبرام
االتفاقيات املطلوبة حلينه".

"نريد التأكد أن قطرغاز ١ -
قادرة على إنتاج  10ماليني
طن سنويًا حتى نهاية مدة
االمتياز (عام  .)2021إن برنامج
 PMPسيساعدنا إىل حد كبري
على االلتزام بهذه القدرة".
الشيخ خالد بن عبداهلل آل ثاين
رئيس العمليات يف قطرغاز للهندسة واملشاريع
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املعاجلة املطورة ملياه
الصرف الصحي يف قطرغاز
ترتكز رؤية قطر الوطنية لعام  2030على أربعة
أسس هي التنمية البشرية واالجتماعية
واالقتصادية والبيئية .وتتطلب التنمية البيئية املوازنة
ما بني النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية من
أجل إدارة رشيدة وحماية فاعلة للبيئة.
ومنذ صياغة رؤية قطر الوطنية  2030يف أكتوبر
من عام  2008الفائت ،حملت الرؤية يف طياتها
جمموعة من الربامج واملشاريع التي تدعم
أهداف النمو املستدام .سيتم تطبيق املرحلة
األوىل من الربامج واملشاريع املذكورة بالتوازي مع
إسرتاتيجية التنمية الوطنية  2011-2016والتي تضع
سلوكيات خاصة لدعم رؤية وأهداف قطر .2030
ميكن تعزيز حماية البيئة عرب االستثمار
يف تقنيات خاصة تقلّص من اآلثار اجلانبية
التي تخلفها التنمية االقتصادية واملشاريع
الصناعية امللحقة بها .ولعل بناء منشآت
معاجلة مياه الصرف الصحي تعترب من أهم
عناصر اإلسرتاتيجية املنصوص عليها.

مت ّيز إسرتاتيجية التنمية الوطنية 2011-2016
جمموعة من املبادرات التي تتصدى للتحديات
التقنية واالقتصادية الناجمة عن إنتاج ،توزيع،
استخدام ومعاجلة املياه ،وتسلّط الضوء على
أهمية وجود سياسة متكاملة إلدارة املوارد
املائية ،باإلضافة إىل مراجعة السياسات
واإلجراءات التي يفرتض بها مواجهة هذه
التحديات .ومن املنتظر أن تؤسس دولة قطر
بحلول عام  2014هيئة مستقلة لتسريع اإلصالحات
يف جمال املوارد املائية مبوجب قانون املياه
الوطني .ويتم حاليًا العمل على صياغة القانون
األخري الذي يتضمن جمموعة متكاملة من
اإلجراءات من استشارات ودراسات وحتاليل.
سيؤسس قانون املياه الوطني لنظام يحدد
معايري النوعية ،إدارة التدفق وحتفيزات لتوفري
املياه ،مما من شأنه إنشاء شبكة حوكمة
متكاملة لتنظيم قطاع املياه .وكمساهم
رئيس يف هذه اإلجراءات ،تعرتف قطرغاز

مبسؤوليتها وبالدور الهام الذي تلعبه الصناعة
يف حتقيق أهداف رؤية قطر الوطنية لعام
 2030وإسرتاتيجية التنمية الوطنية .2011-2016
وتستجيب قطرغاز لهذه املبادرات احلكومية
املستمرة بتطوير جمموعة من مشاريع
معاجلة مياه الصرف الصحي بهدف مالقاة أو
التفوق على التشريعات املزمع وضعها جلهة
إنتاج املياه ومعاجلتها.
تتمحور أهداف قطرغاز يف جمال إدارة املياه
حول إسرتاتيجية لتحسني إدارة املياه عن طريق
جمموعة من إجراءات معاجلة املياه بهدف
ترشيد االستخدام والتدوير وذلك عرب استعمال
التقنيات احلديثة يف كل القطاعات.

"يف عامل تندر فيه
املياه ،فإن استخدام
املياه ألغراض الصناعة
ّ
ميثل  %٢٠من جممل
الطلب العاملي".
رؤية قطر الوطنية 2030

دراسة تقنية مفاعل
الغشاء احليوي MBR
تعد تقنية مفاعل الغشاء احليوي  MBRيف
صلب مقاربة قطرغاز لتحسني معاجلة املياه.
وتستخدم هذه التقنية احلديثة جمموعة من
األغشية الصناعية التي تلتقط اجلزيئيات واملواد
الصلبة الصغرية وتعتمد على امليكروبات
لتحليل ما تبقى من مواد ملوثة .تشبه هذه
األغشية شعريات املعكرونة وتقوم بتنقية
املياه .وهي تتألف من بوليمر (مركب كيميائي)
يدعى  PVDFوحتتوي كل شعرية على مليارات
الثقوب املكروسكوبية التي تلتقط املواد
امللوثة لكن تسمح للمياه باملرور.
وكان من الضروري اختبار هذا النظام يف قطرغاز
بالنظر إىل الظروف احمليطة ،مثل حرارة الصيف
الالهبة ونوعية املياه املعاجلة يف معامل الغاز
الطبيعي املسال واملتميزة كيميائيًا.
وقد مت إنشاء هيئة عمل خاصة إلدارة هذا
املشروع ملدة  6أشهر ،وذلك بالنظر إىل
الشروط الفريدة التي يتطلبها التطبيق يف
منشآت قطرغاز.
ويف صلب الدراسة ،كان من الضروري التأكد من
أن تقنية مفاعل الغشاء احليوي ستقلّص إىل
احلد األدنى تواجد جمموعة واسعة من امللوثات
والشوائب يف مياه الصرف الصحي ،خاصة
األمونيا ،جمموع طلب األكسجني الكيميائي
 ،CODاجلزيئيات الصلبة ،النيرتات وكيلدال
نيرتوجني.
يعترب جمموع طلب األكسجني الكيميائي COD
مؤشرًا حلجم التلوث املوجود يف عينة من املاء.
فعندما ترتفع هذه النسبة ،يرتفع مؤشر تلوث
املياه .وقد متكنت تقنية مفاعل الغشاء احليوي
من تخفيض نسبة جمموع طلب األكسجني
الكيميائي بحدود ترتاوح ما بني  ٪٧٥و،٪٨٥
باإلضافة إىل إزالة اجلزيئيات الصلبة املعلقة
بنسبة ترتاوح ما بني  ٪٩٥و ٪٩٩مما يتفوق
بكثري على معايري وزارة البيئة ملياه الصرف
الصحي التي متت معاجلتها.

28

الرائد  -العدد  - 139مارس 201٣

وبعد هذه التجارب الناجحة ،يتم التخطيط
الستخدام تقنية مفاعل الغشاء احليوي يف
منشآت عدة ملعاجلة مياه الصرف الصحي يف
قطرغاز.

أعطت وزارة البيئة موافقتها على هذه التقنية
خالل ندوة تشاورية ،بحيث أن استخدامها سيتم
بالتوازي مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030
وإسرتاتيجية التنمية الوطنية .2011-2016

تستخدم تقنية مفاعل الغشاء احليوي يف
قطرغاز نظام حتكم ألغشية حديثة حتسن األداء
إىل احلد األقصى ،مما يقلّص من تأثري الكلفة
التي تتطلبها هذه التقنية عرب تخفيف تكاليف
الطاقة املستخدمة ،وبالتايل االنبعاثات الضارة
للبيئة .وتكون النتيجة بصمة بيئية أصغر مقارنة
باستخدام األساليب التقليدية ملعاجلة مياه
الصرف الصحي.

سيتم وضع تقنية مفاعل الغشاء احليوي
موضع التنفيذ خالل عام  2014بالتوازي مع قوانني
املياه اجلديدة يف دولة قطر ،وذلك يف سياق
دعم رؤية قطر الوطنية  2030وإسرتاتيجية
التنمية الوطنية القاضية بتفعيل اإلدارة
البيئية وحتسني الكفاءة يف معاجلة املياه
املستخدمة

تعترب تقنية مفاعل الغشاء احليوي أفضل تقنية
متوفرة يف األسواق ملعاجلة مياه الصرف
الصحي ،ويعد استخدامها من قبل قطرغاز األول
من نوعه يف دولة قطر ،كما يف نطاق صناعة
الغاز الطبيعي املسال .باإلضافة إىل ذلك ،فقد

"نتائج التنمية البيئية:
إن التنمية وحماية البيئة
ملحان ال ميكن
هما أمران ّ
التضحية بأي منهما
لصالح اآلخر".
رؤية قطر الوطنية 2030

استخدام
املياه ألغراض
الصناعة ّ
ميثل

20

%

من جممل
الطلب العاملي

عودة
ا لسالحف
قد يفاجأ الكثريون بأن شواطىء مدينة رأس
لفان الصناعية تعترب من أهم املناطق التي
تضع فيها السالحف بيوضها يف دولة قطر،
خاصة مع كون هذه احليوانات الوديعة يف غاية
احلساسية للظروف احمليطة.
ومع حظر دخول الناس إىل شواطىء مدينة
رأس لفان الصناعية وفرض تدابري بيئية صارمة،
باتت املنطقة تؤمن موقعًا مثاليًا للسالحف
الباحثة عن وضع بيوضها .وبالرغم من أن أعمال
البناء بالقرب من الشواطىء ما زالت على قدم
وساق ،فإن القسم البيئي يف مدينة رأس لفان
الصناعية يفرض عند إعطاء الرخص عدم العمل
لي ًال يف مناطق وضع البيوض ،وذلك لتقليص
اإلزعاج إىل حده األدنى.

وتتخلص من البيوض عند شعورها باخلطر
أو اإلزعاج أثناء بناء األعشاش .وتتميز رمال
شاطىء رأس لفان بسماحها للهواء مبالمسة
يسرع من منو األجنة .وتأتي
البيوض ،مما
ّ
السالحف كل عام ما بني أواخر مارس ويوليو
لوضع بيوضها .وبعد فرتة حضانة تدوم نحو 60
يومًا ،تخرج صغار السالحف يف أواخر الصيف.

وتنعم سواحل مدينة رأس لفان الصناعية
والشواطىء الشمالية بحماية شديدة من قبل
وزارة البيئة ،وذلك عرب دوريات مستمرة يقوم بها
جوالو الوزارة واملفتشون البيئيون.
يتم تنظيف سواحل مدينة رأس لفان الصناعية
بصورة منتظمة كل عام قبل موسم وضع
السالحف للبيوض ،حيث جتمع القمامة
التي جتلبها أمواج البحر ومواد الردم لتتمكن
السالحف من بناء أعشاشها ووضع بيوضها
بأمان.
تتميز السالحف بحساسيتها الشديدة للظروف
احمليطة عند قيامها ببناء األعشاش ووضع
بيوضها .وقد تعود أدراجها إىل عمق البحر

تصوير جيمس وروبرت بالدوين
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نصائح ملشاهدة السالحف على
الشواطىء املسموح بدخولها
تنتمي السالحف التي تضع بيوضها على
شواطىء قطر إىل صنف واحد ،سالحف هوكزبيل،
وهي السالحف البحرية الوحيدة املدرجة على
قوائم األصناف املهددة باالنقراض.
وقد شوهدت سالحف هوكزبيل وسط شواطىء
مدينة رأس لفان الصناعية بالقرب من منشأة
تربيد املياه القائمة على حاجز األمواج إىل الغرب
من قطرغاز .وقامت إحدى السالحف بوضع
بيوضها على الشاطىء يف وضح النهار ،مما
تفضل
يشكل سابقة غري عادية ،ألن السالحف
ّ
وضع بيوضها خالل الليل لتفادي البشر وخطر
احليوانات املفرتسة من نورس البحر والثعالب
تفضل وضع
التي تلتهم البيوض .كما أنها
ّ
البيوض لي ًال لتوفري الطاقة واجلهد ،حيث أن
وضعها نهارًا يتطلب احلفر يف الرمال اجلافة
مما يشكل عبئًا على هذه احليوانات البحرية.
ميكن لسلحفة هوكزبيل وضع ما يناهز 190
بويضة كل دفعة ،لكن املعدل الوسطي هو
 .100وتضع السلحفة البيوض يف عش واحد.

وخالل موسم التكاثر ،تعود اإلناث إىل الشاطىء
مرات عدة لوضع البيوض ،بفارق زمني يقارب
األسبوعني .وتتميز أعشاش سالحف هوكزبيل
بشكلها الدائري وقلة عمقها الذي قلما يبلغ
نصف مرت .ويبلغ طول السالحف البالغة نحو 80
سنتيمرتًا ،فيما يصل وزنها إىل  50كيلوجرامًا.

تقدم مشاهدة السالحف وهي تضع بيوضها
ّ
فكرة رائعة عن هذه احليوانات اجلميلة .ويتطلب
األمر الصرب وبعض القواعد البسيطة .ال تقوم أبدًا
بقيادة سيارتك بالقرب من الشواطىء التي تضع
عليها السالحف بيوضها .ال تقرتب أو حتاول ملس
السالحف الزاحفة أثناء مشيك على الشاطىء.
ال تتدخل بعملية بناء األعشاش .جتنب استخدام
األضواء أو املشاعل أو وقد النار قرب الشاطىء.
إن األضواء ستخيف السالحف ،لكنها ستجذب
صغارها إىل الهالك بنريان خميمك.
قم بإزالة قمامتك ،ألن القمامة البالستيكية أو
خملفات أدوات الصيد قد حتملها الرياح إىل البحر
وتتسبب باختناق السالحف التي قد تأكلها ظنًا
منها بأنها إسفنج أو قنديل بحر.
يفضل العثور على
لتفادي إزعاج السالحف،
ّ
موقع يوفّ ر لك رؤية جيدة للشاطىء مساء ،مما
ميكّ نك من مشاهدة خروج السالحف من البحر
لبناء أعشاشها .وعند املشي على الشاطىء،
ابتعد عن املياه حتى ال تتسبب بتخويف
السالحف القادمة من األعماق .وعند قيام

إحداها ببناء عشها ،حاول الوقوف من اخللف
حتى ال تتمكن من رؤيتك.
حاول بإيجاز أن تكون غري مرئيًا وبعيدًا عن خط
املياه ،وال توجه آلة التصوير مباشرة صوب البحر.
تذكر أن مشاهدة السالحف تتطلب طول األناة
والصرب ،لكنها تعترب جتربة ممتعة وجمزية
ستتذكرها دائمًا.
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مبيعات بطولة
الغولف املفتوحة
تدعم قطر اخلريية

لصالح قطر
مرة أخرى تفخر قطرغاز برعايتها لبطولة قطر توتال
املفتوحة للسيدات ،واستضافة بعض من أهم العبات
التنس يف العامل.

جمعت املبيعات اخلريية املقامة على هامش بطولة قطرغاز املفتوحة للغولف
يف ديسمرب املاضي التربعات لصالح املبادرات احمللية لقطر اخلريية.
املقدم من قبل
سيتم استخدام هذا الدعم
ّ
قطرغاز يف خمتلف األنشطة التي تقوم بها
قطر اخلريية يف جماالت التنمية االجتماعية
والثقافية ومشاريع اإلغاثة.

كانت قطرغاز راعيًا رئيسيًا لبطولة قطر توتال املفتوحة املرموقة لهذا
العام .وقد نُظمت البطولة من قبل االحتاد القطري للتنس خالل الفرتة
من  11إىل  17فرباير  2013يف ملعب جممع خليفة الدويل للتنس بالدوحة
وجذبت العديد من الالعبني النجوم من خمتلف أنحاء العامل.

ضاعفت قطرغاز املبلغ الذي مت جمعه من
املبيعات اخلريية وقام السيد منصور راشد
النعيمي ،مدير إدارة العالقات العامة بقطرغاز،
بتسليم هذا الدعم إىل السيد علي مبارك
الكبيسي ،مدير إدارة التمويل بقطر اخلريية خالل
حفل أقيم يف املكتب الرئيسي لشركة قطرغاز
بالدوحة.

ومن اجلدير بالذكر أن بطولة قطر املفتوحة لتنس السيدات ،والتي
مت انعقادها ألول مرة خالل العام  ،2001كانت أول بطولة تنس مفتوحة
احرتافية للسيدات تقام يف الشرق األوسط وهي تصنّف اآلن من قبل
االحتاد العاملي لتنس السيدات كواحدة من اهم خمس بطوالت رائدة
لتنس السيدات ملا تضمه من أشهر االسماء التي حتضر من العامل إىل
قطر.

وقال السيد منصور راشد النعيمي ،مدير
إدارة العالقات العامة يف قطرغاز خالل احلفل:
"إننا سعداء جدًا بدعم قطر اخلريية كجزء من
املسؤولية اجملتمعية للشركة والتي تعد إحدى
أهم األولويات اإلسرتاتيجية للشركة".
وتابع قائ ًال" :أود أن أشكر موظفي قطرغاز
وضيوفنا الكرام الذين شاركوا يف املبيعات
اخلريية وجمعوا األموال لهذا الغرض النبيل.
حترص قطرغاز دائمًا على دعم برامج التنمية
االجتماعية واملبادرات اخلريية التي ستستمر
يف حتسني حياة الناس يف هذا البلد".

"إننا نشكر قطرغاز على تربعها لدعم مبادرات التنمية
االجتماعية يف دولة قطر .فمن خالل التعاون املشرتك،
سيكون بإمكاننا دعم اجلهود الرامية لتقدمي اخلدمات إىل
احملتاجني من األفراد واجملتمعات يف قطر".

ُيذكر أن قطرغاز تقدم التربعات واإلعانات للعديد
من األنشطة االجتماعية والتعليمية والرياضية
والثقافية يف الدولة وذلك كجزء من املسؤولية
اجملتمعية للشركة والتي تدعم اجلمعيات
اخلريية احمللية واملبادرات الطيبة.

ومن جانبه ،صرح السيد ناصر غامن اخلليفي ،رئيس االحتاد القطري للتنس،
بقوله" :إن شراكة قطرغاز مع احتاد التنس من شأنه أن يساهم يف الرتويج
لرياضة التنس يف قطر وحتويلها إىل وجهة رياضية عاملية هامة".
وتأتي رعاية قطرغاز لهذه البطولة يف إطار برناجمها للمسؤولية
اجملتمعية الذي يهدف إىل الرتويج ودعم العديد من األنشطة الرياضية
والثقافية التي تقام على أرض قطر.

"أقامت قطرغاز شراكة مثمرة مع احتاد
قطر للتنس لرعاية العديد من البطوالت
والفعاليات الرياضية الهامة على مدى
السنوات املاضية ،وإنه ملصدر فخر لنا
يف قطرغاز أن نتعاون مع احتاد قطر
للتنس لرفع شعبية رياضة التنس يف
قطر والرتويج لها".
السيد غامن حممد الكواري
مدير الشؤون اإلدارية يف قطرغاز

السيد علي مبارك الكبيسي
مدير إدارة التمويل بقطر اخلريية
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فخورون
بــ "صنع يف قطر"
ّ
شكل معرض "صنع يف قطر" ،الذي ُعقد يف مركز الدوحة
للمعارض خالل الفرتة من  18 – 16يناير  ،2013فرصة لشركة
قطرغاز لعرض مزايا الغاز الطبيعي املسال والتي تساهم
يف ازدهار قطر املستمر.
كانت شركة قطرغاز "راعيًا ذهبيًا" فخورًا ملعرض "صنع يف قطر"
الذي ُعقد مؤخرًا ونظمته غرفة جتارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة
الطاقة والصناعة.

وخالل فعاليات املعرض ،مت عرض منتجات ذات جودة عالية باإلضافة إىل
أهم الصناعات واألعمال يف دولة قطر وذلك يف حماولة للمساهمة
يف دعم االقتصاد الوطني وتعزيز أداء خمتلف القطاعات وخاصة يف
اجملال الصناعي.
كما شاركت قطرغاز بجناح يف املعرض عرضت من خالله أهم مزايا
صناعة الغاز الطبيعي املسال والفوائد الكبرية التي تعود على تنمية
وازدهار قطر يف املستقبل ،وسلطت الضوء على أنشطتها اخملتلفة
وجمال صناعة الغاز الطبيعي املسال موضحة "من هي قطرغاز؟"
َ
و "ما هو الغاز الطبيعي املسال؟" باستخدام األفالم الوثائقية
والشاشات التفاعلية.

"إن التزامنا جتاه جمتمعنا من خالل برامج املسؤولية
اجملتمعية للشركة وكذلك التزامنا باملشاركة يف
حتقيق رؤية قطر الوطنية  2030أمر حيوي بالنسبة
ملستقبل أمتنا".
السيد غامن حممد الكواري
مدير الشؤون اإلدارية يف قطرغاز
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