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 جزيرة لؤلؤة قطر تفتح شركة قطر كوول آفاقًا جديدة بتشييدها لخامس محطة تبريد على 

. سيتم (GCCوقعت الشركة القطرية لتبريد المناطق "قطر كوول" عقدُا لتشييد محطتها الخامسة للتبريد في قطر مع شركة الخليج للمقاوالت )
 الجديدة على جزيرة اللؤلؤة قطر وستوفر حلول تبريد مستدامة لجزيرة جيوان الناشئة.تشييد محطة التبريد 

شهد حفل توقيع العقد حضور كبار المسؤولين من شركتي قطر كوول وشركة الخليج للمقاوالت؛ ومن بينهم الرئيس التنفيذي لشركة قطر 
الرحمن درويش والمدير العام لشركة الخليج للمقاوالت السيد جراهام ماكيج.    كوول السيد ياسر الجيدة ومدير شركة الخليج للمقاوالت السيد عبد

 كما أقامت شركة قطر كوول حفاًل وديًا رمزيًا غير مسبوق لموظفيها في الموقع احتفااًل بهذا اإلنجاز الهام.  

وحدة   659متر مربع والتي تضم    400,000ا  طن تبريد للجزيرة التي تبلغ مساحته  18,000ستؤمن محطة التبريد عند االنتهاء من تشييدها  
 مبنًى متعدد االستخدامات. 15متر مربع من المساحة التجارية و 11,000فيال متنوعة و 73سكنية و

قطر طويل األجل بالتنمية المستدامة بقوله: الشركة في إلتزام  أكّد السيد ياسر الجيدة؛ الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول على أهمية توسع  
خليج للمقاوالت، وذلك عبر زيادة انتشارنا بتشييد محطة التبريد الخامسة نه لفخر عظيم لنا أن نكمل خططنا التوسعية رسميًا مع شركة ال"إ

  فة علىفي قطر. يتزايد االعتراف بمنافع تبريد المناطق، وبوسعنا تقاسم هذه المنافع مع المجتمع. يتفوق تبريد المناطق بفعاليته من حيث التكل
  المدى الطويل على حلول التبريد التقليدية، كما أنه يساعد في الوقت ذاته على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ويستهلك طاقةً 

الدافع لدينا لدعم قطر وتحويلها إلى أمة    هذا االحتفال يعزز    إذأقل ويقلل من تلوث الهواء. تمتلك شركة قطر كوول خططًا تنموية طموحة،  
أّن المحطة الجديدة ستتخطى   للمقاوالت، ونثق  الخليج  العمل مع شركة  نتطلع إلى  إليها خدماتنا.  خضراء مستدامة في كل منطقة تصل 

 توقعاتنا." 

المناسبة بقوله: "تفخر شركة الخليج للمقاوالت بتاريخها الحافل  كما عّلق السيد جراهام ماكيج؛ المدير العام لشركة الخليج للمقاوالت في هذه  
عامًا في دولة قطر. لقد قمنا بإنجاز مجموعة مشاريع مذهلة في قطر على مدى العقود األربعة الماضية،   44أكثر من  دىوالطويل على م

محطة تبريد المناطق ستضيف المزيد لتلك المجموعة،   وبالتالي قمنا بإرساء سمعة حسنة في تقديم الخدمات المتميزة. مما ال شك فيه أنّ 
تحت قيادة شركة قطر كوول    -وهي جزيرة جيوان  -حيث يعّد هذا المشروع أحد أهم مباني الدعم التي تخدم أحدث التوسعات في جزيرة اللؤلؤة

 ن شركتينا. مع خالص أمنياتي بالتوفيق والنجاح.   والشركة المتحدة للتنمية. نثق بأّن هذا المشروع سيعزز العالقة القوية بالفعل القائمة بي 


