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كهرماء نجحت في تلبية متطلبات التنمية االقتصادية والعمرانية

كــّرمــت    :] ـ  الـــدوحـــة 

الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الــقــطــريــة 

لــلــكــهــربــاء والـــمـــاء "كــهــرمــاء" 

الـــخـــدمـــة  ذوي  الـــمـــوظـــفـــيـــن 

الــطــويــلــة والــطــلــبــة الــخــريــجــيــن 

ذات  واإلدارة  والـــمـــتـــفـــّوقـــيـــن 

سياسة  دعم  في  األعلى  النسبة 

بحضورسعادة  وذلــك  التقطير 

الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني 

لــشــؤون مجلس  الـــدولـــة  وزيـــر 

عيسى  الدكتور  وسعادة  الوزراء 

بـــــن ســــعــــد الـــنـــعـــيـــمـــي األمــــيــــن 

الـــعـــام لــمــجــلــس الـــــوزراء وعـــدد 

كــبــيــر مــن الــمــديــريــن ورؤســـاء 

األقسام. 

هالل  عيسى  المهندس  وقال 

الكواري رئيس المؤسسة العامة 

الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء والـــمـــاء " 

الــيــوم  نحتفل  إنــنــا   :" كــهــرمــاء 

ــلــة واحـــــدة بــتــكــريــم  مـــعـــاً كــعــائ

نــخــبــة مـــن مــوظــفــي الــمــؤســســة 

جليلة  خــدمــات  قـــّدمـــوا  الــذيــن 

في  الدولة  نهضة  في  وممّيزة 

الـــســـنـــوات الــثــالثــيــن الــمــاضــيــة، 

الـــــرائـــــدة  اإلدارة  ولـــتـــكـــريـــم 

ــقــطــيــر  ـــاســـة الــت فــــي دعــــــم ســـي

فـــــــي الـــــمـــــؤســـــســـــة ولــــتــــكــــريــــم 

الخريجين  بالطلبة  واالحتفال 

طريق  الذين شّقوا  والمتفّوقين 

من  ومساندة  بدعم  المستقبل 

زمالء  إلى  لينضموا  "كهرماء" 

مسيرة  رفد  في  سبقوهم  لهم 

التي  لــلــدولــة  الــشــامــلــة  الــتــنــمــيــة 

صاحب  حضرة  سيدي  يقودها 

خليفة  بــن  حــمــد  الــشــيــخ  الــســمــو 

ــالد الــمــفــدى  آل ثــانــي أمــيــر الــب

وولي عهده األمين سمو الشيخ 

ثاني. آل  حمد  تميم بن 

الـــمـــؤســـســـة  أن  إلـــــى  ولــــفــــت 

الــى  الــحــفــل  وراء  مـــن  هـــدفـــت 

الذي  لإلنسان  تقديرها  إظهار 

واعتزازها  التنمية،  ركيزة  هو 

ـــن  ـــة الـــذي ـــي بـــــكـــــوادرهـــــا الـــوطـــن

الشاملة  التنمية  مشعل  حملوا 

إنشاء  قبل  عطاؤهم  بــدأ  ممن 

"كــهــرمــاء" بــســنــوات تــجــاوزت 

واستمّر مع إنشاء  الثالثين عاماً 

 ٢٠٠٠ ســـنـــة  فــــي  "كــــهــــرمــــاء" 

إلدارة  رائــدة  وطنية  كمؤسسة 

وتـــنـــظـــيـــم وتــــطــــويــــر وتـــرقـــيـــة 

في  والــمــيــاه  الــكــهــربــاء  قطاعي 

الدولة.

نجحت  "كهرماء"  أن  وأكد 

خالل هذه الفترة في أن تكون 

عــلــى مــســتــوى تــحــّديــات بــرامــج 

وخــطــط الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

والـــــبـــــشـــــريـــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والـــــعـــــمـــــرانـــــيـــــة فــــــي الــــــدولــــــة 

متطلباتها،  لــكــل  واالســتــجــابــة 

مبدأ  اعتماد  خــالل  مــن  وذلــك 

ومن  االستراتيجي،  التخطيط 

ــفــادة مــن خــبــرات  خـــالل االســت

ومــــــهــــــارات وقــــــــــدرات فـــريـــق 

"كهرماء".  في  العمل 

ووّجــــــه الــشــكــر إلــــى ســعــادة 

ــــور مـــحـــمـــد بـــــن صـــالـــح  الــــدكــــت

والصناعة  الطاقة  وزير  السادة 

الدائمة  ومتابعته  رعايته  على 

المؤسسة  لتطوير  وتوجيهاته 

وأعـــمـــالـــهـــا مـــع الـــتـــشـــديـــد عــلــى 

أهـــمـــيـــة االســـتـــثـــمـــار بـــالـــمـــوارد 

والــضــروريــة  الحيوية  البشرية 

وجـــــعـــــل الــــتــــنــــمــــيــــة الـــبـــشـــريـــة 

فيها،  عمل  منهاج  المستدامة 

انـــــســـــجـــــامـــــاً مــــــع رؤيـــــــــة قــطــر 

واســتــراتــيــجــيــة   ٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 

 .٢٠١٦  -  ٢٠١١ الوطنية  التنمية 

اليوم  نحتفل  إذ  إنــنــا  وقـــال: 

بــــتــــكــــريــــم هـــــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة 

الــــمــــمــــّيــــزة مــــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن 

في  طــواالً  سنوات  عملوا  الذين 

في  والــمــيــاه  الــكــهــربــاء  قطاعي 

ـــكـــّرم الــعــطــاء  ــا نُ ــن الــــدولــــة، فــإن

اإلنــســانــي والــتــفــانــي والــمــثــابــرة 

ــــزام والـــجـــديـــة وخــدمــة  وااللــــت

كل  فــي  تتجلى  الــتــي  الــمــجــتــمــع 

فرد منهم، وهم اليوم ما زالوا 

المؤسسة  وافتخار  فخر  محل 

ممّيزة  أعــمــال  مــن  قــّدمــوا  لما 

في  وللدولة  للمؤسسة  ومهمة 

قطاعي  وتطوير  ترقية  مجال 

إلى  مــشــيــراً  والــمــيــاه،  الكهرباء 

لــمــوظــفــي  الـــكـــبـــيـــر  الــــعــــدد  أن 

يُحتفى  الذين  الطويلة  الخدمة 

على  دليل  خير  لهو  اليوم  بهم 

عـــالقـــة الــعــمــل الـــمـــمـــتـــازة بــيــن 

ــهــا الــذيــن  الــمــؤســســة ومــوظــفــي

يــمــتــلــكــون ثـــروة مــن الــمــعــرفــة 

والـــخـــبـــرة الـــتـــي وظـــفـــوهـــا فــي 

خـــدمـــة أهــــــداف "كـــهـــرمـــاء"، 

وتــأكــيــد أهــمــيــة تــعــزيــز أواصــر 

عـــــــالقـــــــات الـــــعـــــمـــــل الــــطــــّيــــبــــة 

والـــمـــتـــمـــّيـــزة بـــيـــن الــمــوظــفــيــن 

الفريق  بــروح  والعمل  واإلدارة 

الـــواحـــد الــــذي يــفــخــر كـــل فــرد 

المحققة. باإلنجازات  فيه 

"كهرماء" خريجو 

وأضـــــــاف: إنـــنـــا نــتــطــلــع إلـــى 

مــســتــقــبــل مــؤســســة "كــهــرمــاء" 

ــدمــا  بـــعـــيـــن مـــلـــؤهـــا األمــــــل عــن

ــاب الــقــطــري  نـــرى إقـــبـــال الــشــب

ــخــراط  مــن الــجــنــســيــن عــلــى االن

ــحــن الـــيـــوم نــقــف  ــهــا، وهــــا ن فــي

جيالً  أيضاً  ونُكّرم  لنحتفي  معاً 

جديداً من خريجي "كهرماء" 

الــــجــــامــــعــــيــــيــــن الــــمــــتــــفــــّوقــــيــــن 

"كهرماء"  فريق  إلى  لينضّموا 

صــنــع  أن  ســـبـــق  الـــــذي  الـــنـــاجـــح 

آملين  المؤسسة،  وريادة  تمّيز 

حافزاً  المحطة  هذه  تكون  أن 

فــي ميادين  الــتــقــّدم  عــلــى  لــهــم 

الــقــدوة  لهم  تــكــون  وأن  العمل 

سبقهم  فيمن  والمثل 

ودعا الموظفين الجدد ألخذ 

العمل  على  بالمثابرة  المبادرة 

المناسبة بداية  هذه  وأن تكون 

العمل  رحاب  في  لهم  انطالقة 

ــا  ـــدع ولـــهـــم مــّن الـــخـــالق والـــمـــب

للنجاح،  والمساندة  الــدعــم  كــل 

على  لــلــمــحــافــظــة  كــمــا دعـــاهـــم 

الوطنية  المؤسسة  "كــهــرمــاء" 

تضم  التي  والمتمّيزة  الــرائــدة 

والتي  وناجحة  ممّيزة  كفاءات 

والــمــجــتــمــع بكل  الــوطــن  تــخــدم 

إخـــالص وشــفــافــيــة وتــضــم كل 

األجيال.

المتمّيزة اإلدارة 

ــاول الــمــهــنــدس الــكــواري  ــن وت

فــي  الـــــرائـــــدة  اإلدارة  جــــائــــزة 

دعـــم ســيــاســة الــتــقــطــيــر لــلــعــام 

إلحــــــــدى   ٢٠١٠ الــــــمــــــاضــــــي 

لــتــمــّيــزهــا  "كـــهـــرمـــاء"  إدارات 

ــق أهـــــــداف تــقــطــيــر  ــحــقــي فــــي ت

هذا  إن  وقــال:  فيها.  الوظائف 

تحقيق  بــهــدف  يــأتــي  الــتــكــريــم 

ــوعــيــة  الــتــنــافــس الـــداخـــلـــي والــت

ــــة وضـــــــــــــــرورة دعـــــم  ــــأهــــمــــي ب

من  أبنائها  بخبرات  المؤسسة 

واإلسهام  الواعدين  القطريين 

فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

ــدأ  ـــاء عـــلـــى مــب ـــن الـــمـــســـتـــدامـــة ب

تــكــافــؤ الـــفـــرص وخـــلـــق فــرص 

لمختلف  للشباب  متنّوعة  عمل 

الــــتــــخــــصــــصــــات لـــلـــخـــريـــجـــيـــن 

الجنسين. من  القطريين 

الخريجين  كلمة 

ـــــج أحــــمــــد  وألــــــقــــــى الـــــخـــــري

باسم  فيها  عّبر  كلمة  الــكــواري 

الــخــريــجــون والــخــريــجــات  عن 

قامت  التي  لـ"كهرماء"  الشكر 

الجامعات  أرقى  إلى  بابتعاثهم 

الــعــالــمــيــة  أو  الــمــحــلــيــة  ســــــواء 

لـــيـــعـــودوا مــتــفــّوقــيــن قـــادريـــن 

عجلة  دفع  في  المساهمة  على 

الــتــنــمــيــة بـــالـــبـــالد كــمــا أشـــــادوا 

مسار  بوضع  "كهرماء"  بقيام 

خالل  وناجح من  واضح  مهني 

فـــــرص الــتــعــلــيــم مــتــمــثــلــة فــي 

مختلف  في  الخارجية  البعثات 

الـــــتـــــخـــــّصـــــصـــــات الــــهــــنــــدســــيــــة 

ــاســب مــع  ــن ــت واإلداريــــــــة الـــتـــي ت

لكوادر  العمل  ســوق  احتياجات 

قطر. تخدم  فّعالة 

كلمة قدامى الموظفين

وألــــقــــى الـــمـــهـــنـــدس يــوســف 

أحــمــد الــجــنــاحــي كــلــمــة قــدامــى 

الـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن أكـــــــــد خــــاللــــهــــا 

قطاعي  فــي  بالعمل  التحاقهم 

سنوات  منذ  والــمــيــاه  الكهرباء 

أجل  مــن  خاللها  عملوا  طويلة 

تــطــويــرهــمــا الســـتـــدامـــة تــلــبــيــة 

االحــــتــــيــــاجــــات مــــن الـــكـــهـــربـــاء 

والـــمـــيـــاه بـــأعـــلـــى جـــــودة وأقـــل 

تكلفة. وقال: لقد حرصنا على 

الــعــمــل  رأس  عــلــى  االســـتـــمـــرار 

وفق  الظروف  مهيأة  بيئة  في 

وضعتها  الــتــي  الــمــعــايــيــر  أعــلــى 

"كــهــرمــاء"  ــدة  الــرائ مؤسستنا 

فيها  يتم  أهدافها  كل  لتحقيق 

االهتمام  درجــات  أقــصــى  بــذل 

للصحة  قصوى  أولوية  وإعطاء 

والـــــســـــالمـــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

لبيئة.  ا

على  للقائمين  الشكر  ووّجه 

الـــمـــؤســـســـة ولـــجـــمـــيـــع مـــديـــري 

الـــذيـــن  واإلدارات  الـــــشـــــؤون 

ـــوا إلظـــهـــار "كـــهـــرمـــاء"  تـــعـــاون

عليه  هي  التي  المتمّيز  بــاألداء 

خــالل  ســـانـــد  مـــن  ولـــكـــل  اآلن. 

رحــلــة الــعــطــاء فــى "كــهــرمــاء" 

يُعتبر  التكريم  هــذا  أن  مــؤكــداً 

ــــمــــاً لـــجـــمـــيـــع مـــوظـــفـــي  ــــكــــري ت

"كــــــهــــــرمــــــاء" ولــــــيــــــس فـــقـــط 

لــمــوظــفــيــهــا الــقــدامــى وطــالبــهــا 

الــــخــــريــــجــــيــــن الــــمــــتــــفــــّوقــــيــــن 

دعـــم  فــــي  الـــــرائـــــدة  واإلدارة 

ســيــاســة الــتــقــطــيــر. مــشــيــراً إلــى 

لموظفي  بــالــنــســبــة  الــحــدث  أن 

ــــــعــــــّد حـــــافـــــزاً  "كــــــهــــــرمــــــاء" يُ

ـــقـــديـــم كــــل مــا  لـــالســـتـــمـــرار وت

لــديــهــا مـــن طـــاقـــات وتــســخــيــر 

ــق أهـــــداف  ــحــقــي كــــل الـــســـبـــل لــت

الـــمـــؤســـســـة. وعــــّبــــر عــــن فــخــر 

في  بالتكريم  العاملين  قدامى 

طويلة  سنوات  بعد  الحفل  هــذا 

مــــن الـــخـــدمـــة الــمــتــفــانــيــة فــي 

تــكــون  أن  ــت  ــحــّق اســت مــؤســســة 

العاملين  جــهــود  بفضل  رائـــدة 

فـــيـــهـــا ووعـــــــد ونــــحــــن نــعــدكــم 

وتكملة  العطاء  في  باالستمرار 

فيه  ــفــانــي  والــت الــعــمــل  مــســيــرة 

وتــــقــــديــــم كـــــل مـــــا لـــديـــنـــا مــن 

قدرات ومهارات لالرتقاء أكثر 

وأكـــثـــر بــالــمــؤســســة والــنــهــوض 

المحلي  الصعيد  على  ليس  بها 

والعالمي. اإلقليمي  بل  فقط 

خالل حفل تكرمي قدامى املوظفني واخلريحني املتفوقني ..الكوارى:

الــــــــقــــــــطــــــــريــــــــني لـــــــــلـــــــــشـــــــــبـــــــــاب  مـــــــــتـــــــــنـــــــــوعـــــــــة  عــــــــــمــــــــــل  فــــــــــــــــــــرص  خلــــــــــلــــــــــق  املــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــة  إدارات  بـــــــــــــــني  تــــــــــنــــــــــافــــــــــس 

وزير الدولة وكبار المسؤولين ُيتابعون الحفل جانب من التكريم

ــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي الــنــهــضــة ــــي ــــداخــــل ابــــتــــعــــاث الــــشــــبــــاب فـــــي أرقــــــــى اجلـــــامـــــعـــــات اخلـــــارجـــــيـــــة وال

جانب من المكّرمين 

8 ابتكارات للنادي العلمي في«الميلسيت»
الدوحة - قنا : شارك وفد من النادي 

الــعــلــمــي الــقــطــري فـــي مــعــرض منظمة 

في  أُقــيــم  الـــذي  بسلوفاكيا  "الميلسيت" 

قاعة المعارض الدولية بمشاركة أربعين 

دولة.

بمجموعة  القطري  الوفد  شــارك  وقد 

من االبتكارات العلمية والبحوث التي قام 

أعضاء النادي العلمي القطري بابتكارها، 

بحوث  منها   ٤ علمية،  ابتكارات   ٨ منها 

األخرى  واألربعة  بوسترات،  على  ّقّدمت 

أجهزة علمية. 

لمنظمة  التابع  العلمي  الملتقى  وكــان 

ـــلـــســـيـــت" الـــعـــالـــمـــيـــة قـــــد افـــتـــتـــح  "الـــمـــي

رئيس  بحضور  بتسلفيا  بمدينة  مــؤخــراً 

التربية  ووزيـــر  السلوفاكية  الجمهورية 

الهندسة بالجامعة  وعميد كلية  والتعليم 

اجتماع  هامشه  على  وعقد  السلوفاكية، 

آســـيـــا فـــي إطـــــار منظمة  ـــــدول  ب خــــاص 

األحمد  داود  السيد  ترأسه  "الميلسيت" 

من دولة الكويت، وترأس الوفد القطري 

فيه السيد راشد حسن. 

ـــــادي الــعــلــمــي  وقــــــد شـــهـــد جــــنــــاح الـــــن

القطري منذ بداية افتتاح الملتقى العلمي 

والمعرض المصاحب له إقباالً كبيراً من 

المعروضة  األجهزة  بين  ومن  الحضور، 

مشروع  الجمهور  استحسان  القــت  التي 

جهاز تنبيه المرور للعضو عبداهللا حسن 

المعروضة  الــبــحــوث  أمــا مــن  الــعــبــداهللا، 

الــكــواري  محمد  العضو  بحث  القــى  فقد 

إعجاب الجمهور والذي يشرح فيه كيفية 

إنتاج  فــي  المغناطيسية  الطاقة  استغالل 

الطاقة. 

الوفد  رئيس  حسن  راشــد  السيد  وقــال 

الـــقـــطـــري فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة األنـــبـــاء 

الـــقـــطـــريـــة " قـــنـــا "عـــقـــب عــــــودة الـــوفـــد 

العلمي  الملتقى  إن  الــدوحــة:  إلــى  العلمي 

العالمية  "الــمــيــلــســيــت"  لمنظمة  الــتــابــع 

إلى  بسلوفاكيا  اجتماعاته  خــالل  تــطــّرق 

الثاني  للملتقى  البحرين  استضافة  ملف 

للمعرض العلمي الخاص بدول آسيا الذي 

سُيقام في أبريل المقبل .

وأضــــاف حــســن: إن االجــتــمــاع تــطــّرق 

كذلك إلى ملف استضافة دولة اإلمارات 

عشرة  الرابعة  لــلــدورة  المتحدة  العربية 

لــلــمــلــتــقــى والـــمـــعـــرض الــعــلــمــي الــعــالــمــي 

"الــمــيــلــســيــت" الــــذي ســيــكــون فـــي الــعــام 

الملتقى  لهذا  استعدادهم  وكيفية   ٢٠١٣

عن تقديره  والتجهيزات الالزمة، معرباً 

إلشــــــادة رئـــيـــس مــنــظــمــة "الــمــيــلــســيــت" 

بـــمـــشـــاركـــة دولــــــة قـــطـــر فــــي الــمــعــرض 

وإعجابه بالمشاريع المشاركة . 

وفـــي خــتــام تــصــريــحــه، أعـــرب رئيس 

الوفد القطري عن شكره لسعادة الدكتور 

حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة 

وفد  بمشاركة  منّوهاً  والــتــراث،  والفنون 

العلمي  الملتقى  هذا  في  القطري  النادي 

الـــذي كـــان لــه األثـــر الــكــبــيــر عــلــى أعــضــاء 

للمشاركة  الــفــرصــة  وإعــطــائــهــم  الـــنـــادي 

بــالــمــحــافــل الــدولــيــة الــعــلــمــيــة والــتــعــرف 

ــد فـــي الــعــلــوم، وقـــــال: إن  عــلــى كـــل جــدي

الملتقى  فــي  المشاركة  خــالل  قــام  الــوفــد 

باإلضافة  النووية  الطاقة  محطة  بزيارة 

ـــــارة لــكــلــيــة الــهــنــدســة بــالــجــامــعــة  إلــــى زي

السلوفاكية.

نالت إعجاب املشاركني في املعرض الدولي بسلوفاكيا


