قطر كوول تقدّم خدمات تبريد المناطق إلى مشروع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)
(الريل) واستراتيجيتها الدّاعمة لتوسيع نطاق انتشار خدمة تبريد المناطق في
في إطار تعاونها مع شركة سكك الحديد القطرية ً
الدولة لخلق مستقبل مستدام ،أعلنت شركة قطر كوول عن بدء تشغيل نظام تبريد المناطق في محطة القصار وهي أول محطة
من محطات مترو الدوحة يتم تشغيل النظام من ما مجموعه سبع محطات تم االتفاق عليها ضمن العقد الذي أبرم ما بين الشركتين
في عام .2015
ويتض ّمن العقد تزويد خدمة تبريد المناطق لسبع محطات تمتد من اللؤلؤة إلى الخليج الغربي (وهي محطات لقطيفية ،كتارا،
صار ،مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ،الخليج الغربي ،الكورنيش ،والبدع).
الق ّ
علّق السيد ياسر الجيدة ،الرئيس التنفيذي لقطر كوول ،على هذا الحدث قائالً" :تر ّكز قطر كوول بشكل أساسي على توفير حلول
الطاقة المستدامة إلى البالد لدعم البنية التحتية المستقبلية ،كما أن تطبيق التبريد المناطقي على مشاريع مثل شبكة سكك الحديد
ّ
تعزز التزامنا نحو البيئة والمجتمع" .وأضاف قائالً" ،غالبا ً ما يتم تفسير أو فهم نظام تبريد المناطق بشكل خاطىء ،إذ يتم النظر
إليه من الناحية المالية في حين يجب أن يكون التركيز على اإليرادات من االستثمار .إذ تسعى قطر إلى تطبيق خطة إنمائية
مرجوة وضمان استمرارية المشاريع التطويرية
طموحة بالتماشي مع رؤية قطر الوطنية  ،2030ولتحقيق أفضل النتائج ال
ّ
الجديدة ،ال ب ّد من تطبيق وسائل تكنولوجيّة متطورة وبديلة مثل نظام تبريد المناطق".
تشهد قطر تزايدا ً في تطبيق معايير االستدامة إذ تلجأ العديد من المشاريع القديمة والجديدة على حد سواء إلى إدخال تغييرات
جذرية لتعزيز االلتزام بمعايير االستدامة .وتهدف قطر كوول إلى االستمرار في المشاركة بهذا التغيير وتتطلّع إلى تحقيق
مستقبل إيجابي.
وتعليقا ً على هذا التعاون ،قال المهندس عبدهللا عبدالعزيز السبيعي ،العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"الريّل"" :تحرص شركة
الريّل على العمل مع الموردين والشركاء المحليين لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية ،ويمثل نظام التبريد بالمناطق الخيار
األمثل بالنسبة لنا كونه نظام مستدام وصديق للبيئة مما يتوافق مع مزايا نظام النقل بالسكك الحديدية ،كما أن تقديم تجربة تنقل
مميزة ومتكاملة للمستخدمين هو هدفنا األساسي ،وتوفير أفضل نظم التبريد وأكثرها كفاءة في المحطات يعد من أحد أهم العوامل
التي تساعد على تعزيز تجربة المستخدم .يسرنا البدء بتشغيل أولى محطات مترو الدوحة ضمن تعاوننا المشترك مع شركة قطر
كوول في المشروع ونتطلع لتشغيل المحطات المتبقية في المستقبل القريب".
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