طر كوول تحصد جائزة أفضل شركة تبريد مناطق في حفل توزيع جوائز كاليمت كنترول

حازت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضا ً بإسم «قطر كوول» ،إحدى أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة ،على جائزة
"أفضل مقدم خدمات تبريد المناطق للعام" كما حصلت أيضا ً على جائزة عن أفضل "مبادرة للتسويق" خالل حفل توزيع جوائز كاليمت
كنترول ٢۰١٤والذي عُقد في  ١٩نوفمبر في فندق المروج روتانا في دبي ،اإلمارات.
ولقد فازت قطر كوول بالجوائز عن الخدمات التي تقدمها في تبريد المناطق  ،وأنظمتها التي تحافظ على كفاءة الطاقة ،والموثوقية وااللتزام
الكامل للمجتمع والعمالء وذلك من خالل مختلف الخدمات اليومية والمواد التسويقية .تمتلك وتشغل قطر كوول ثالث محطات ،اثنتان في
الخليج الغربي ،وواحدة في اللؤلؤة -قطر والتي تعتبر أكبر محطة متكاملة لتبريد المناطق في العالم.
في وقت سابق من هذا العام ،تم تكريم قطر كوول بجائزة ’أفضل نظام لتبريد المناطق للعام في العالم ‘ من الجمعية الدولية لطاقة المناطق
( )IDEAوذلك عن محطتها لتبريد المناطق التي تخدم جزيرة اللؤلؤة -قطر ،باإلضافة إلى جائزة ’أفضل نظام لتبريد المناطق في العالم‘
عن نظام التبريد في منطقة الخليج الغربي لعام  ٢۰١٢من (.)IDEA
وجاء موضوع حفل توزيع الجوائز تحت عنوان "ردا ً على انتعاش االقتصاد الناشئ  ...الرؤية واالستعداد والثبات ،حيث تساعد ركائز
النهج المدروس للنزاهة في دعم أفضل الممارسات في مواجهة االرتفاع المتوقع في وتيرة الطلب".
وحضر الحفل السيد مهند خضر ،نائب الرئيس للشؤون التجارية ،والسيد نهار المطاوعة ،نائب الرئيس للعمليات والخدمات الستالم الجائزة
نيابةً عن قطر كوول .وعلق مهند خضر" ،تلتزم قطر كوول بمواصلة تطوير مفهوم تبريد المناطق وتعزيز الوعي حوله ،ويضيف تكريمنا
بهذه الجوائز المرموقة المزيد من المصداقية اللتزامنا .حيث نأمل من خالل تقديم الخدمة ذات الجودة العالية إلى جانب األفكار والمبادرات
المبتكرة إلى زيادة المعرفة حول تبريد المناطق والتي من شأنها أن تفيد نمو تبريد المناطق ،واألهم من ذلك إلى التحسين من إنتاج وتنفيذ
المنتجات والخدمات والحلول المستدامة التي تصب في مصلحة البيئة والمستخدمين النهائيين أيضا ً"
وأضاف نهار المطاوعة" ،تغمرنا فرحة كبيرة بهذا اإلنجاز  ،إن الفوز بجائزتين من أهم الجوائز في حفل كاليمت كنترول ،وتكريمنا بين
أقراننا في هذا المجال للمرة الثانية هو إشادة كبيرة بتفاني فريق قطر كوول .لقد وقعنا مؤخرا ً عقدا ً إلنشاء محطة رابعة في قطر ،وهي
الثالثة في منطقة الخليج الغربي ،والفوز بجوائز مرموقة مثل هذه تضيف المزيد من الزخم لخططنا التوسعية ".
حازت قطر كوول على جوائز دولية متعددة ،بما في ذلك جائزة طاقة المناطق ألكبر مساحة مزودة بخدمة تبريد المناطق وجائزة أفضل
نظام تبريد المناطق في العالم لعام  ٢۰١٤من الجمعية الدولية لطاقة المناطق ( .)IDEAكما حصدت الشركة مؤخرا ً جائزة المباني الصناعية
المستدامة من قبل «ترشيد» ،الحملة الوطنية لترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء
والماء «كهرماء« ،على الجهود المبذولة في الحفاظ على الطاقة في المباني الصناعية في قطر.
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