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الشويب: أجهزة رقابية وكاميرات مراقبة
على الطرق المؤدية للحقول النفطية للحدّ من الحوادث

أحمد مغربي ـ سمير بوسعد
ق���ال الرئي���س التنفي���ذي 
ملؤسس���ة البت���رول الكويتية 
سعد الشويب ان املجلس األعلى 
للبترول كون عددا من اللجان 
الداخلي���ة للمجلس وس���وف 
يق���وم بعرض كل املش���اريع 
النفطي���ة على اللجان املنبثقة 
من املجلس، مؤكدا ان املؤسسة 
ملتزمة بتطبيق كل النصوص 
القانونية فيما يخص مشاريعها 
مؤكدا ان القرار االخير للمجلس 

االعلى للبترول.
حدي���ث الش���ويب جاء في 
تصريح���ات صحافي���ة على 
هامش احلفل الذي اقامته نفط 
الكويت حتت رعاية وزير النفط 
النطالق حملتها »القيادة اآلمنة« 
لس���المة الطرق مبشاركة عدد 
من اجلهات احلكومية واألهلية، 
واوضح ان مشروعي املصفاة 
اجلديدة والوقود النظيف اللذين 
تسعى املؤسس���ة لتنفيذهما 
سيعرضان قريبا على املجلس 
األعلى للبترول الذي له السلطة 
النهائية في البت في املشاريع 

النفطية.
وبني ان أسعار النفط تتراوح 
طبقا آلخر الدراسات ما بني 70 
و80 دوالرا للبرميل، مشيرا إلى 
ان اهم العوامل املؤثرة فيه هي 
العمليات العسكرية والظروف 
السياسية والتي قد تؤثر على 
الدول  االنتاج خصوص���ا في 

املنتجة او املستهلكة.
وأضاف الشويب ان من أهم 
العوامل املؤثرة في أسعار النفط 
استقرار العملة »الدوالر« وهو 
يتأثر طرديا مع س���عر النفط 
وكذلك االحوال اجلوية املؤثرة 
باستهالك كثير من الدول، مشيرا 
الى ان صناعة البتروكيماويات 
النافث���ا تؤثر على  واس���عار 
السوق العاملي، مؤكدا ان مصنع 
العطريات من املشاريع املكملة 
البتروكيماويات وهو  ملصانع 
مادة اساسية لصناعة كثير من 
املواد، الفتا إلى وجود مشروع 
عطري���ات داخل مجمع ڤيتنام 
ايضا وهو سلس���لة تكميلية 
البتروكيماوي���ات  لصناع���ة 
والعطريات مب���ا يوفر قاعدة 

يحتاجها معظم الزبائن.
ولف���ت الش���ويب إلى قيام 
الش���ركة بإجراءات من شأنها 
احلد من احلوادث مثل األجهزة 
الرقابية على سيارات املسؤولني 
قبل املوظفني رغم انه اختياري 

ادارة الشركة الى ترسيخ مفهوم 
»الصحة والسالمة والبيئة« من 
التوعية  خالل تقدمي حم����الت 
املس����تمرة حلماي����ة العامل����ني 
بالشركة ومنشآتها واحملافظة 
على املجتمع ككل، ويشكل ضمان 
وص����ول العاملني من وإلى مقر 
عملهم، وعودته����م الى أهاليهم 
بأمان وُيسر دون اضرار جتاه 
انفسهم او جتاه اآلخرين، ودون 
تعريضهم ألمالك وأصول الشركة 
للفق����د او التلف، واحدا من اهم 
اجلوان����ب املتعلقة بالس����المة 
ويرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق 

اهداف الشركة.
وختم الرشيد باالضافة الى 
ذلك وضعت الشركة في موضع 
التنفيذ اآلتي فيما يتلق مبركبات 
الفحص  املقاولني، حي����ث يتم 
الدوري ملركبات املقاولني للتأكد 
من مالءمة وسالمة استخدامها 
على الطريق، ووضع فقرات في 
العقود اجلديدة تش����مل حوافز 
وغرام����ات للمقاولني من حيث 
او مخالف����ة االجراءات  تطبيق 
املتعلقة بالقيادة اآلمنة، وتركيب 
اجه����زة رص����د الس����رعة على 
مركبات املقاولني أسوة مبوظفي 

الشركة.

التقيد بقوانين المرور

من جهته طالب وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري بضرورة 
التقيد بالعالمات املرورية وعدم 
التهاون به����ا والقيادة احلكيمة 
بعي����دا عن الته����ور لكي تبقى 
القيادة  آمنة بفض����ل  الطرقات 

اآلمنة.
وبعد ذلك ق����ام ممثل راعي 
احلف����ل بجولة عل����ى املعرض 
داخل اخليمة واطلع مع احلضور 
على التجهيزات املرورية وطرق 
السالمة وكيفية تطبيق اجراءات 
الس����المة والقي����ادة اآلمنة من 
خالل عرض واقعي على اجهزة 
متخصص����ة وضعت باملعرض 
خصيصا لهذا اليوم واحلفل املهم، 
باالضافة الى دور ادارة االطفاء 
وأهميتها في احلفاظ على السالمة 

وتلبية الطوارئ.
كما اشتمل املعرض على عدد 
املعب����رة للحوادث  من الصور 
املرورية التي حدثت لكي تكون 
عبرة لآلخرين بضرورة االلتزام 
بقواعد السالمة املرورية والقيادة 
اآلمن����ة حفاظ����ا عل����ى االرواح 

واملمتلكات.

للعامل���ني كما تق���وم بوضع 
كاميرات عل���ى الطرق املؤدية 
للحق���ول واملش���اريع وهو ما 
ادى الى انخفاض كبير في عدد 

احلوادث في هذه املناطق.

سيطرة على تسرب غاز

من جانبه قال رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
نفط الكويت سامي الرشيد ان 
الش���ركة متكنت من السيطرة 
علي حالة تسرب للغاز، مؤكدا 
ان االحص���اءات تؤكد تراجع 
احلوادث في الشركة حيث ان 
هناك انخفاض���ا في احلوادث 
بسبب اجراءات الشركة وانظمة 
الس���المة والصح���ة والبيئة 

الطبية.
وأكد الرشيد ان »نفط الكويت« 
ال تدعي الكم���ال واحلوادث ال 
نقبل بها لكنها حتدث في دول 
العالم واحملك هو كيفية التعامل 
مع احلوادث والدروس املستفادة 
لعدم تكرارها، وأضاف الرشيد 
فيما يخص تس���رب الغاز في 
الش���ركة قامت  ان  االحم���دي 
بتش���كيل فرق���ة متخصصة 
للتعامل مع هذا املوضوع ومت 
ع���زل املنطقة املتأث���رة والتي 
تقارب 160 منزال من الش���بكة 
اس���تبدالها  ومت  الرئيس���ية 
باسطوانات الغاز في هذه املنازل 
مؤكدا ان هناك مراقبة مستمرة 
املتأث���رة واملعزولة  للمنطقة 

وكذلك املناطق االخرى لطمأنة 
السكان في هذه املناطق مؤكدا ان 
الوضع حتت السيطرة وال يدعو 
للخطر وهو ما تؤكده القراءات 
التي يتم اتخاذها بصفة دائمة 
اليوم. وأوضح  ودورية حتى 
املتأثرة مت  ان املنطقة  الرشيد 
عزلها متاما عن الشبكة وهناك 
اتصال وتواصل مع سكان هذه 
املنازل خصوصا ان غالبيتهم 
من العاملني بالشركة والتواصل 
معهم من خالل البريد االلكتروني 
وهناك رسالة يومية لتزويدهم 
بآخر التطورات فيما يخص كل 
اخلطوات التي اتخذتها الشركة 

وما مت اجنازه.
ولفت الى ان���ه بالرغم من 
وجود مؤشرات مبدئية حول 
اسباب التسرب اال اننا ال ميكن ان 
جنزم حاليا حيث هناك اجتماع 
دوري يومي في غرفة الطوارئ 
ملناقشة الفريق املختص ونتوقع 
معرفة السبب االساسي للمشكلة 
خالل االيام املقبلة، مشيرا الى 
ان االحتم���االت ان يكون هناك 
تسرب من اآلبار حتت االرض 
رغم كونه احتماال بعيدا لكننا 
نس���عى للتحقق منه، مضيفا 
ان هناك احتماالت اخرى منها 
وجود تشبع في املنطقة املتأثرة 
ترجع ألسباب قدمية ومتراكمة 
ترجع لتشبع التربة واملجاري 
بالغاز نتيجة لتسربات قدمية 
سابقة ونشط بسبب العوامل 

اجلوية وهو ما قد يكون حرك 
او أجج املوضوع لكننا ال جنزم 

حتى اآلن بالسبب الرئيسي.
وأكد الرشيد على انه خالل 
القراءات بوج���ود اي خطورة 
نقوم بإالخالء والتوجه ملركز 
الصيانة اخلاص بالشركة حتى 
التأكد من سالمة املنازل، ولفت 
الرشيد الى صعوبة التكهن مبدة 
حتديد االسباب مؤكدا ان العمل 
مستمر من 9 صباحا حتى 12 
مساء حتى في العطالت، وأكد 
حرص الش���ركة على س���المة 
السكان وأضاف الرشيد ان نفط 
الكوي���ت لديها اخلبرة الكافية 

للتعامل مع هذا التسرب.
التحديات  ان  الرشيد  وقال 
التي تقابلنا كبر احلقل فطبقا 
العاملية يعتبر من  للمقاييس 
احلق���ول الصعب���ة واملعقدة 
بسبب العمق 14 - 16 ألف قدم 
وطبيعة املكمن ووجود صخور 
تكاد تكون صماء وبها شقوق 
وانتاجنا يتركز من هذه الشقوق 
وهو ما يشير الى صعوبة احلفر 
بها واالنت���اج منها اضافة الى 
الضغط العالي ونسبة كبريتيد 
الهيدروج���ني واحتوائها على 
مكثفات ونفط خفيف ما يزيد 
املوضوع تعقيدا نظرا لوجود 
الغاز مصحوبا مبكثفات النفط 
اخلفيف وه���ذه من التحديات 

وجار التعامل معها.
وبني ان الشركة ماضية في 

خطتها النتاج الغاز احلر رغم 
التحديات الكثيرة التي تواجهها 
في هذا الصدد، مضيفا ان الشركة 
ماضية قدما في طريقها للوصول 
الى طاقة انتاجية قدرها مليار 
قدم مكعب م���ن الغاز في عام 

.2015

تنظيم »نفط الكويت«

وكانت شركة »نفط الكويت« 
نظم���ت حملة القي���ادة اآلمنة 
صباح امس في خيمة ستاد نادي 
نفط الكويت حتت رعاية وزير 
النفط ووزير اإلعالم الش���يخ 
احمد العبداهلل الذي أناب عنه 
الرئي���س التنفيذي ملؤسس���ة 
البترول الكويتية سعد الشويب 
بحضور رئيس مجلس االدارة 
املنتدب لشركة نفط  والعضو 
الكويت سامي الرشيد ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املرور اللواء محمود الدوسري 
وع���دد م���ن وكالء ال���وزارات 

واملسؤولني.
واش���تملت احلمل���ة على 
محاضرات ومعرض للشركات 
التي تعنى وتهتم بالس���المة 
والقيادة اآلمنة جتنبا للحوادث، 
التطبيق  وأوضحت من خالل 
العملي املش���ابه للواقع كيفية 
القي���ادة واخلط���وات الواجب 
اتباعها وعدم االس���تهتار ألن 
النتيجة ستكون وخيمة تضر 

باألفراد واملجتمع عموما.

وقال ممثل راعي احلفل: نلتقي 
لتدشني حملة القيادة اآلمنة، التي 
تنظمها شركة نفط الكويت، وهي 
ليست احلملة األولى من نوعها 
التي تنفذها الشركة، بل تأتي في 
التي  سياق حمالتها املستمرة، 
تنبع من واقع ادراك الش����ركة 
ملسؤوليتها جتاه املجتمع بجميع 

شرائحه ومستوياته.
وأضاف: ان التوعية بضوابط 
وقواعد القيادة اآلمنة والسليمة 
للمركبات هي قضية على درجة 
عالية من األهمية، فمع الزيادة 
املطردة في اعداد السيارات، والتي 
يقابلها تضاؤل في قدرة الشوارع 
والطرقات على استيعاب ومواكبة 
هذه الزيادة، تصبح احلاجة ملحة 
املرور،  للتقيد الصارم بقوانني 
وااللتزام بإرشادات القيادة اآلمنة، 
كأس����اس ال غنى عنه للحد من 
اخلسائر املؤملة التي تنجم عن 

احلوادث املرورية.
وذكر ان االحصائيات تشير 
ال����ى ان عدد ضحاي����ا حوادث 
الطرق ف����ي ازدياد مخيف يوما 
بعد يوم، ونحن بحاجة ماس����ة 
امام هذا الواقع املؤسف الى حترك 
مكثف للتوعية مبغبة السلوكيات 
اخلاطئة على الطرقات، وتقدمي 
االرش����ادات والنصائح الكفيلة 
بتحقيق األم����ان واحلماية عند 
قي����ادة املركب����ة، الس����يما بني 
اوساط الشباب، الذين يدفعهم 
الوعي واخلبرة  احلماس وقلة 

الى نتائج مؤسفة غير محسوبة 
العواقب.

وبنينّ ان احلفاظ على سالمة 
األرواح واملمتلكات مس����ؤولية 
جماعية نحن جميعا شركاء فيها، 
ونحن في القطاع النفطي ممثال 
الكويتية  البترول  في مؤسسة 
التابعة، ندرك جيدا  وشركاتها 
ان النجاح ف����ي حتقيق أهدافنا 
سيظل مقرونا مبدى تفاعلنا مع 
قضايا وهموم مجتمعنا، فنحن 
جزء من هذا املجتمع، نعمل بكل 
طاقاتنا م����ن اجل تقدمه، وهذه 
املنظومة املتكاملة لن يكتب لها 
النجاح املرجو اال بتكامل جهودنا 

وتوحيد طاقاتنا.
وفي ختام كلمته شكر شركة 
نفط الكويت على اجلهود التي 
تبذلها في هذا املضمار احليوي 
املهم، لكل من يش����ارك في هذا 

العمل الوطني االنساني.
من جانبه، قال الرش����يد في 
كلمت����ه ان االس����تثمار األمثل 
للموارد البش����رية واملتمثل في 
تأهي����ل واع����داد العاملني لكي 
يس����اهموا مس����اهمة فعالة في 
حتقيق األهداف االستراتيجية 
للش����ركة، وفي احملافظة على 
س����المة وصحة ه����ذه املوارد، 
لهي من أولى أولويات الشركة 
التي تولي لها اهتماما كبيرا وال 
تألو جهدا في توفير امليزانيات 

املطلوبة لتحقيقها.
وأضاف: من هذا املنطلق سعت 

أسـعار النفط ستتراوح ما بين 70و 80 دوالراً للبرميل طبقاً آلخر الدراسات واألهم استقرار أسعار الدوالر

الرشـيد: »نفط الكويـت« ماضية في خطتهـا إلنتاج الغـاز الحر رغم التحديـات الكثيرة التـي تواجهها 

خالل استضافة »نفط الكويت« حملة »القيادة اآلمنة« لسالمة الطرق

 )أحمد باكير(سعد الشويب وسامي الرشيد يقدمان درعا تذكارية للواء محمود الدوسري

عرض واقعي لكيفية »القيادة اآلمنة«

الشويب والدوسري مع احلضور يستمعون لشرح حول اإلنقاذ والطوارئ  عرض لكيفية الوقاية قبل وقوع احلادث

عدد من املشاركني واملشاركات في املعرض جناح إدارة اإلطفاء العامة

اللواء محمود الدوسري سامي الرشيد يلقي كلمته سعد الشويب ممثال راعي احلفل


