قطر كوول تفوز بجائزتين عالميتين مرموقتين
شاركت الشركة القطرية لتبريد المناطق ،المعروفة أيضا بإسم «قطر كوول» ،إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة ،في
المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لطاقة المناطق ( )IDEAبنسخته السابعة بعد المئة والذي عُقد ما بين 20و  23يونيو في مدينة مينيسوتا
األمريكية.
وخالل المؤتمر انضم ياسر الجيده ،الرئيس التنفيذي لقطر كوول الى العديد من القادة في نقاش حول وتيرة التغيير في قطاع الطاقة  /فيما
يتعلق اإلصالح التنظيمي ،والتكنولوجيا المبتكرة في تبريد المناطق وكيف يمكن لتبريد المناطق ان تسرع في تطوير طاقة المناطق في
المناطق الحضرية الكثيفة.
وحازت قطر كوول على "الجائزة للمساحة المتصلة بنظام تبريد المناطق للعام  "٢٠١٥و"الجائزة عن عدد المباني المتصلة بنظام تبريد
المناطق للعام  ."٢٠١٥وتدل الجائزتين على النمو وازدياد عدد المباني (و بالتالي المساحات) المتصلة بخدمة تبريد المناطق ال ُمقدمة من
خالل محطتي التبريد التابعة لقطر كوول في منطقة الخليج الغربي ،باإلضافة إلى المحطة الجديدة التي هي في طور اإلنشاء وذلك لتلبية
الطلب المتزايد لخدمات تبريد المناطق في المنطقة 0كما أن محطة اللؤلؤة-قطر هي أكبر محطة تبريد في العالم وتابعة أيضا" لقطر
كوول0
وأعرب ياسر صالح الجيده ،الرئيس التنفيذي لقطر كوول عن سعادته بهذا اإلنجاز قائال " :إننا فخورون بكوننا تم ّكنا من رفع اسم دولة
قطر في هذا المنتدى العالمي الشامل ألهم الشركات المتخصصة بطاقة المناطق .كما يشرفنا الفوز بهذه الجائزتين من الجمعية الدولية
لطاقة المناطق حيث أنهما تؤكدان على التزامنا بتقديم أفضل خدمات تبريد المناطق وعلى مستوى عالمي .ونحن على ثقة بأن المحطة
الجديدة ستدفع قطر كوول وصناعة تبريد المناطق إلى األمام وخاصة من خالل التزامنا بالنمو المستمر"
تأسست الجمعية الدولية لطاقة المناطق) (IDEAفي عام  ١٩٠٩كجمعية غير ربحية لتسهيل تبادل المعلومات بين العاملين في مجال
طاقة المناطق .لدى الجمعية حاليا أكثر من  ٢٠٠٠عضو فعّال في أكثر من  25دولة ومنهم الشركة القطرية لتبريد المناطق التي بدأت
عضويتها منذ إنشائها في العام  .٢٠٠٣ومنذ ذلك الحين قد حصلت الشركة على عدة جوائز دولية بما فيها جائزة أفضل نظام تبريد
مناطق في العالم للعامين ٢٠١٢و .٢٠١٤
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