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الدرويش: 3 حاالت تسببت فيها أجهزة الهاتف النقال 
في اشتعال النيران خالل عمليات التزود بالوقود

ومناذجها، وقد أحلقت بعض 
تلك احلرائ���ق أضرارا فادحة 
باملركبة واحملط���ة باإلضافة 
إل���ى الزبائن، كم���ا ان 17 من 
تلك املرافق اش���تعلت قبل أو 
خالل أو ف���ي اللحظة التي مت 
الوقود وقبل  فيها رفع غطاء 

أن يتم التزود بالوقود.
أن  الدروي���ش  وبين���ت 
الدراسات خلصت إلى انه اذا 
اضطر الشخص في ظرف من 
املركبة  إلى دخ���ول  الظروف 
خالل تعبئتها بالوقود فعليه 
أن يغلق باب املركبة مع التأكد 
من ملس معدن الباب قبل سحب 
خرطوم الوقود وذلك لتفريغ 
الش���حنة الساكنة من اجلسم 

قبل ملس اخلرطوم. 

تدريب ميداني
الدرويش ان  هذا وقال���ت 
الشركة بدأت مؤخرا البرنامج 
الصيفي امليداني لتدريب طلبة 
الثانوية واجلامعات  املدارس 
والتعليم التطبيقي بالتعاون 
مع برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي بدولة 
الكويت، وذل���ك خالل الفترة 
من2010/6/20 الى 2010/7/29.

وأوضحت أن البرنامج يهدف 
إلى تعريف املشاركني من الطلبة 
التش���غيلي حملطات  بالعمل 
الوقود في الشركة والتعرف 
على مهام وأعمال مدير محطة 
الوقود وأعمال احملصل وأمني 
الصندوق، إضافة إلى التدريب 
على قواعد وسياسات السالمة 
واألمن والصحة املهنية والبيئية 
في احملطات من خالل جدول 
زمني مت إعداده خصوصا لهم 
خالل فترة التدريب امليداني. 
كما أن حلقات التدريب النظري 
وامليداني لهذا البرنامج الصيفي 
امليداني تشمل تنفيذ مشروع 
استبيان قياس جودة اخلدمة مع 
زبائن محطات الوقود، للتعرف 
عل���ى آراء الزبائن واجلمهور 
بخصوص اخلدمات املقدمة في 
محطات األولى للوقود والسعي 
بشكل قوي لتطويرها والتميز 
في تقدمي اخلدمة على مستوى 

الكويت.

تشتعل النيران نتيجة الكهرباء 
الساكنة، فضال أن أغلب أولئك 
األشخاص ينتعلون أحذية ذات 
نعل مطاطية كما أن أغلب الرجال 
الذين ال يعودون إلى املركبة إال 
عند االنتهاء من التزود بالوقود 
النوع  نادرا ما يواجهون هذا 

من احلرائق. 
وقال���ت ان الدراس���ات قد 
أظهرت ضرورة االمتناع املطلق 
الهاتف  عن اس���تخدام جهاز 
الت���زود بالوقود  النقال عند 
الس���يما ان األبخرة والغازات 
املتصاعدة من الوقود هي التي 
تسبب احلريق حني تتعرض 

للكهرباء الساكنة.
وأش���ارت إلى انه وفي 29 
حريقا مت الدخول إلى املركبة 
م���رة أخرى ومت مل���س فوهة 
املضخة خ���الل تعبئة الوقود 
أنواعها  وذلك على اخت���الف 

بحروق في أعلى ساقيه نتيجة 
اشتعال األبخرة املنبعثة عندما 
تلقى الهاتف اتصاال وهو في 
التزود  جيب الشخص خالل 

بالوقود. 

دراسات عالمية

وأضافت الدرويش ان هناك 
العديد من الدراسات التي يقوم 
بها مجموعة من اخلبراء بهدف 
ش���ن حملة لتوعي���ة الناس 
مبخاطر احلري���ق الناجت عن 
»الكهرب���اء الس���اكنة« عن���د 
مضخات تعبئة الوقود، مشيرة 
إلى أن تلك الدراسات قد أظهرت 
مجموعة نتائج مذهلة ومنها أن 
أغلب تلك احلاالت هي ألشخاص 
عادوا للدخول إلى املركبة ريثما 
يتم ضخ الوقود، وعند االنتهاء 
يقوم أولئك األشخاص بالعودة 
لسحب فوهة اخلرطوم حيث 

محمد البدري
قالت مدير العالقات العامة 
الش���ركة األولى  واإلعالم في 
للوقود نوال الدرويش انه يجب 
التنبيه بأن مخاطر احلرائق عند 
التزود بالوقود ال تقتصر فقط 
على اس���تخدام الهاتف النقال 
بل أيضا هناك مسببات أخرى 
حتدث عند دخول األشخاص 
إلى املركبة حلني االنتهاء من 
التزود بالوقود وعند  عملية 
االنتهاء يقوم أولئك األشخاص 
بالعودة لسحب فوهة اخلرطوم 
النيران نتيجة  حيث تشتعل 

الكهرباء الساكنة.
وبينت الدرويش في تصريح 
صحافي خاص ل�»األنباء« أن 
الشركة تولي حاليا ملوضوع 
البيئ���ة واألم���ن والصح���ة 
والسالمة في محطات التزود 
بالوقود التابعة للشركة، أهمية 
خاصة وذل���ك بهدف احلفاظ 
على البيئة والصحة وسالمة 
عمالء الش���ركة، الس���يما ان 
الشركة الحظت انتشار بعض 
التصرفات اخلاطئة خالل عملية 
الت���زود بالوق���ود من بعض 

العمالء مؤخرا.
وأش���ارت إل���ى أن هن���اك 
مجموعة من األسباب املؤدية 
حل���دوث احلرائق عند تزويد 
الس���يارات بالوق���ود، مؤكدة 
أن هناك حاالت رمبا يصعب 
توقعها موضح���ة أن هناك 3 
حوادث تس���ببت فيها أجهزة 
الهات���ف النقال في اش���تعال 
النيران خالل عمليات التزود 

بالوقود وهي: 
احلال���ة األول���ى: مت وضع 
النق���ال على  الهاتف  جه���از 
الغطاء اخللفي للسيارة خالل 
التزود بالوقود، وقد تسببت 
النيران الناجتة عن رنني الهاتف 
ف���ي تدمير الس���يارة وخزان 

الوقود.
احلالة الثانية: أصيب وجه 
أحد األشخاص بحروق بالغة 
عند اشتعال األبخرة املنبعثة 
الش���خص على  حني رد ذلك 
الهاتف خالل تزويده السيارة 

بالوقود. 
احلالة الثالثة: أصيب شخص 

أكدت لـ »األنباء« أن »األولى للوقود« تولي البيئة والصحة والسالمة اهتمامًا كبيرًا

لقطة إلحدى السيارات التي تعرضت لالحتراق بسبب الهاتف النقال

بوستر حملة »األولى« للسالمة والصحة البيئية

الدرويش متوسطة فريق عمل الشركة واملتدربني من الشباب في إحدى احملطات التابعة للشركة

حمزة بخش العضو املنتدب للشركة متفقدا اجراءات األمن والسالمة في إحدى احملطات

نوال الدرويش 

يجب أن تعلم
1 ـ بإمكان جهاز الهاتف النقال أن يتسبب في اشتعال 

الوقود واألبخرة املنبعثة. 
2 ـ ان أجهزة الهاتف النقال التي تضيء عند تشغيلها 
أو عندما تتلقى مكاملة تطلق طاقة كافية لتوليد شرارة 

االشتعال. 
3 ـ يجب أال يتم استخدام الهواتف النقالة في محطات 
الوقود أو عندما يتم تزويد الوقود آلالت احلصاد وجز 

األعشاب أو القوارب واملعدات البحرية. 
4ـ  يجب إغالق جهاز الهاتف النقال وعدم استخدامه 
حول املواد األخرى التي تتصاعد منها األبخرة والغازات 
القابلة لالشتعال والغبار )مثل املذيبات واملواد الكيميائية 

والغازات وحبيبات الغبار(.

4 قواعد للتزود بالوقود بأمان
1 ـ إغالق احملرك فور التوقف للتزود بالوقود.

2 ـ عدم التدخني ومن املهم جدا التخلص من السيجارة 
قبل دخول محطة البنزين.

3 ـ عدم اس���تخدام جهاز الهاتف النقال عند التزود 
بالوقود )ينبغي تركه داخل املركبة أو إغالقه(.

4 ـ عدم الدخول مرة أخرى إلى داخل املركبة خالل 
التزود بالوقود، حيث فاألبخرة والغازات املتصاعدة من 
الوقود تؤدي إل���ى احلريق حني تتعرض إلى الكهرباء 

الساكنة.

»جلوبل« تسدد 148 مليون دوالر للجهات الدائنة 
منذ توقيع اتفاقية إعادة الجدولة في 2009

الصندوق العربي لإلنماء يقرض تونس
 37 مليون دينار لتمويل محطة كهرباء

أعلنت شركة بيت االستثمار العاملي »جلوبل« 
أمس عن تسديده مبلغ 50 مليون دوالر للبنوك 
الدائنة ليصبح مجموع املبلغ املس���دد من أصل 
الدين حتى أمس 78.9 مليون دوالر أي ما نسبته 
46% من إجمالي املبلغ املس���تحق س���داده في 10 

ديسمبر 2010.
وبهذه املناسبة، قال رئيس اإلدارة املالية للشركة 
س���ني بهاتيا: »متكنا من االلتزام بجميع البنود 
اخلاصة باتفاقية إعادة اجلدولة مع البنوك الدائنة 
التي مت التوقيع عليها في 10 ديسمبر 2009، فقد 
س���ددنا مبلغ 78.9 مليون دوالر من أصل الدين 
للبنوك الدائنة باإلضافة إلى خدمة الدين البالغة 
20.8 مليون دوالر خالل هذه الفترة على الرغم من 
التقلبات التي تشهدها األسواق في منطقة اخلليج 

العربي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتؤكد هذه اخلطوة 
التزام الشركة وقدرتها على تسديد التزاماتها في مواعيدها، كما مت 

االتفاق عليه مع الدائنني سواء البنوك أو حملة السندات«.
وأضاف: »إن صدور حك���م ابتدائي لصالح جلوبل في الدعوى 

التي رفعتها الشركة على بنك أم القيوين الوطني 
وإلزامه إعادة مبلغ الوديعة والبالغ 250 مليون 
دوالر مضافا إليها الفوائ���د ومصاريف الدعوى 
سيساهم في حتسني التدفقات النقدية وفي تخفيض 

حجم ديون جلوبل«.
وختم بهاتيا بتقدمي الشكر إلى جميع اجلهات 
الدائنة من بن���وك وحملة س���ندات على ثقتهم 
وتعاونهم البناء وتفهمه���م، مؤكدا حرص إدارة 

الشركة على مصلحة جميع األطراف.
اجل����دير بالذكر أن »جلوب���ل« قامت في ديسمبر 
املاضي، وبعد أقل من أسبوعني على توقيع اتفاقية 
إعادة اجلدولة، بتس���ديد مبلغ 20 مليون دينار 
)حوالي 68.7 مليون دوالر( حلملة سنداتها، وبذلك 
بلغ مجموع ما س���ددته منذ توقيع اتفاقية اعادة 
اجلدولة في 2009 ما مجموعه 148 مليون دينار تقريبا، وذلك في 
موعد اس���تحقاقها في 23 ديسمبر 2009، كما قامت في ابريل 2010 
بتسديد مبلغ 28.9 مليون دوالر كدفع����ة أولى من إجمالي املبلغ 

الواج���ب سداده العام احلالي للبنوك الدائنة.

وقعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
العربي لالمن���اء االقتصادي  والصن���دوق 
واالجتماعي أمس على اتفاقيتي قرض وضمان، 
يقدم الصن���دوق مبوجبها قرضا قيمته 37 
مليون دينار للمساهمة في متويل مشروع 
محطة سوس���ة لتوليد الكهرباء )التوسعة 
الثانية(، في تونس وقد وقع اتفاقية القرض 
نيابة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
املدير العام عثمان بن عرفة، بينما وقع اتفاقية 

الضمان نيابة عن احلكومة التونسية وزير 
التنمية والتع���اون الدولي د.محمد النوري 
اجلوين���ي ووقع كال م���ن اتفاقيتي القرض 
والضمان نيابة عن الصندوق العربي املدير 
العام رئيس مجلس االدارة عبداللطيف يوسف 

احلمد.
ويهدف املش���روع الى االسهام في تلبية 
الطلب املتزايد على الطاقة والقدرة الكهربائية 
في تونس من خالل زيادة قدرة التوليد بنحو 

400 م.و، وذلك عن طريق توس���عة محطة 
الكهرباء القائمة حاليا في سوس���ة بإضافة 
وحدة توليد بالدورة املركبة احادية احملور، 
ويتضمن املشروع توريد وتركيب تربينة 
غازية، وغالية اس���تعادة حرارة، وتربينة 
بخارية، ومولد، وملحقاتها، ويتضمن املشروع 
كذلك توفير معدات حتويل لربط وحدة التوليد 
املشمولة في املشروع بشبكة نقل الكهرباء، 

واخلدمات الفنية.

سددت 50 مليون دوالر خالل يوليو الجاري

سني بهاتيا


