بيان صحفي

تعليق على حادث خط أنابيب بابكو
المنامة ،البحرين 13 ،نوفمبر  :2017أفادت الشركة القابضة للنفط والغاز  ،ذراع االستثمار وتطوير
األعمال للهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين ،بالتقرير التالي فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في

أحد أنابيب شركة نفط البحرين (بابكو)  -المملوكة بالكامل للشركة القابضة.

في مساء يوم الجمعة  10نوفمبر ،٢٠١٧وقع حادث على خط أنابيب للنفط الخام تديره شركة بابكو بالقرب
من قرية بوري ما أدى إلى نشوب حريق فيه .ويعد خط األنابيب « »AB3أحد خطوط األنابيب الثالثة التي
تزود النفط الخام من شركة أرامكو إلى المصفاة التي تديرها شركة بابكو .وقامت بابكو على الفور بتفعيل

خطة مواجهة األزمات واالستجابة للطوارئ ،وتم بالفعل احتواء الحادث سريعا دون وقوع أي إصابات وبالحد

األدنى من التأثير على البيئة.

وبعد انقطاع قصير في إمدادات النفط الخام لمعالجة مكان الحادث بشكل آمن ،عادت اإلمدادات للمصفاة
من خالل الخطين « AB1و »AB2اللذين لم يتضررا ،واستمر ضخ كمية النفط نفسها قبل وقوع الحادث.
وصلت إصالحات الخط « »AB3إلى مرحلة متقدمة ،ومن المتوقع أن يبدأ خط األنابيب عملياته على

النحو المعتاد في األيام القادمة.

وتعليقا على الحادث ،قال معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة
بابكو ،الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة« :أود أن أهنئ شركة بابكو على االستجابة السريعة واآلمنة في

معالجة هذا الحادث .لقد تمكنت بابكو من احتواء الحادث بالحد األدنى من التأثير على المجتمع المحلي
والبيئة المحيطة ،ويعود ذلك لتنفيذها السريع والفعال لخطة االستجابة للطوارئ التي تم التدرب عليها بشكل

جيد .تعد سالمة الموظفين والمواطنين دائما أهم أولوياتنا ،ونحمد اهلل أننا تمكنا من التعامل مع الحادث
بالسرعة الالزمة ولم ينجم عنه أي إصابات».

وأضاف معالي الوزير الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة« :سبب الحادث خسارة طفيفة فقط لمعدل االنتاج
المقرر اال أن إمدادات النفط الخام والمنتجات األخرى عادت إلى المستويات المسجلة ما قبل الحادث ،كما
أفاد فريق اإلدارة في بابكو بأن العمل يأخذ مجراه الطبيعي».

واختتم معالي وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة« :من السابق ألوانه أن نتكهن باألسباب الدقيقة

وراء هذا الحادث المؤسف ،لكن شركة بابكو تعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتمكينها من القيام
بأي تحقيقات تحتاجها ولضمان وجود االجراءات االمنية المناسبة حول أصول الشركة».
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