قطر كوول تفوز بجائزتين عالميتين مرموقتين
حازت الشركة القطرية لتبريد المناطق ،المعروفة أيضا بإسم «قطر كوول» ،إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة ،على
"الجائزة للمساحة المتصلة بنظام تبريد المناطق للعام  "2014و"الجائزة عن عدد المباني المتصلة بنظام تبريد المناطق للعام ،"2014
وذلك خالل فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لطاقة المناطق ( )IDEAبنسخته السادسة بعد المئة والذي عُقد ما بين  28يونيو و1
يوليو في مدينة بوسطن األمريكية.
وتدل الجائزتين على النمو الذي شهدته عمليات الشركة في منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة-قطر في الدوحة حيث ازداد عدد المباني (و
بالتالي المساحات) المتصلة بخدمة تبريد المناطق ال ُمقدمة من خالل محطات التبريد التابعة لقطر كوول ،باإلضافة للمحطة الجديدة التي
هي في طور اإلنشاء في منطقة الخليج الغربي والتي قامت لتلبية الطلب المتزايد لخدمات تبريد المناطق في المنطقة.
كما استلم مهند خضر ،نائب الرئيس للشؤون التجارية في قطر كوول الجائزة بالنيابة عن الشركة عند حضوره المؤتمر الذي أُقيم تحت
شعار "تحفيز الجيل القادم" وتداول عددا من المواضيع الهامة مثل تشجيع النمو واالستثمار واستعمال المياه في محطات التبريد والتدفئة
واالستدامة باإلضافة إلى الطرق الحديثة في التخطيط لتستفيد المجتمعات من خدمات تبريد المناطق.
وأعرب ياسر صالح الجيده ،الرئيس التنفيذي لقطر كوول عن سعادته بهذا اإلنجاز قائال " :إننا فخورون بكوننا تمكنا من رفع اسم دولة
قطر في هذا المنتدى العالمي الشامل ألهم الشركات المتخصصة بطاقة المناطق .كما يشرفنا الفوز بهذه الجائزة من الجمعية الدولية لطاقة
المناطق حيث أنها تؤكد على التزامنا بتقديم أفضل خدمات تبريد المناطق وعلى مستوى عالمي .ونحن نثق بقدرتنا لدفع صناعة تبريد
المناطق لألمام وخاصة من خالل التزامنا بالنمو المستمر"
وعلق خضر في هذه المناسبة " :يدل ارتفاع عدد المباني المتصلة بخدمة تبريد المناطق على إدراك العمالء وأصحاب المباني لفوائد هذه
الخدمة .ونحن نثق بأن الجهات الحكومية المختصة على يقين بفوائد خدمات تبريد المناطق للدولة ككل وال سيما نظرا لتخفيض استهالك
الطاقة وبالتالي تقليل البصمة الكربونية لدولة قطر"
والجدير بالذكر أن قطر كوول قد فازت سابقا بهذه الجوائز في عدة سنوات متتالية لما قدمته من جهود في تنمية عملياتها في المنطقة من
خالل شبك عدد كبير من األبراج لخدمة تبريد المناطق المتوفرة في كل من منطقة الخليج الغربي واللؤلؤة-قطر .إلى اآلن ،فلقد حازت
قطر كوول على هذا النوع من الجوائز أكثر من عشر مرات منذ إنشاء الشركة في العام  ،2003وذلك اعترافا بزيادة المساحات ال ُمخدمة
خارج أمريكا الشمالية .حيث توفر الشركة أكثر من  197000طن تبريد في منطقتي الخليج الغربي واللؤلؤة-قطر مجتمعتين.
تأسست الجمعية الدولية لطاقة المناطق) (IDEAفي عام  1909كجمعية غير ربحية لتسهيل تبادل المعلومات بين العاملين في مجال
طاقة المناطق .لدى الجمعية حاليا أكثر من  2000عضو فعال في أكثر من  25دولة ومنهم الشركة القطرية لتبريد المناطق التي بدأت
عضويتها منذ إنشائها في العام  .2003ومنذ ذلك الحين قد حصلت الشركة على عدة جوائز دولية بما فيها جائزة أفضل نظام تبريد
مناطق في العالم لمرتين وجائزة "ترشيد" لجهود الحفاظ على الطاقة في المباني الصناعية في قطر .باإلضافة إلى جائزة "أفضل مزود
خدمة تبريد المناطق للعام "2014من قبل مجلة كاليمت كونترول الشرق األوسط.
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