�شــــــ�ؤون نقـابيـة
نقابيون :نثمن جهود الفرق الأمنية ورجال الإطفاء يف حريق ال�شعيبة
ا�ش���اد نقابي���و القطاع النفطي باجلهود التي بذلتها الفرق االمنية ورجال الإطف���اء يف احتواء احلريق الذي وقع يف م�صفاة ال�شعيبة
التابع ل�شركة البرتول الوطنية يف «وحدة تك�سري الزيت الثقيل» ،ومل ت�سجل �أي �إ�صابة نتيجة احلريق ،وقد اقت�صرت �أ�ضرار احلريق
عل���ى النواح���ي املادية يف تلك الوحدة ومل متتد �إلى الوحدات الأخرى بامل�صفاة ..مثمنني املهنية التي �أظهرتها طواقم ال�شركة وفرق
الإطفاء يف التعامل مع احلادث والتي �أ�سفرت عن ال�سيطرة عليه يف وقت قيا�سي ب�أقل الأ�ضرار املمكنة.
 بداي���ة او�ضح يو�سف رم�ض���ان رئي�س احتاد عمال البرتول ب�أناالحت���اد ونقاباته يبذلون كل جه���د ويحر�صون كل احلر�ص على
�أم���ن و�سالمة العامل�ي�ن يف القطاع النفط���ي ومن�ش�آته ،حيث مت
التواج���د منذ اللحظ���ات الأولى للحريق يف غ���رف العمليات مع
رئي����س م�صفاة ال�شعيب���ة بالإنابة ال�سيد /مطل���ق العازمي وبقية
فري���ق العم���ل من الإطفاء وال�صيانة الذي���ن بذلوا كل جهد للحد
من اخل�سائر ومعاجلة احلريق.
وثم���ن رم�ضان ال���دور الذي قامت ب���ه الفرق الأمني���ة والإطفاء
واملعنيني يف هذا الأم���ر وتعاونهم امل�شرتك بروح الفريق الواحد
لتجنيب البالد واملن�ش�آت النفطية من تو�سع نطاق احلريق ،م�ؤكدا
ال���دور الكبري الذي يقوم به رج���ال الإطفاء �إمنا هو دور �إن�ساين
وبط���ويل يف تلبي���ة نداء الواج���ب و�إنق���اذ �أرواح العاملني ،داعيا
املول���ى عز وج���ل �أن يحفظ الكويت والقط���اع النفطي والعاملني
فيه من كل مكروه.

العــامـــل

تكثيف االجراءات الأمنية
 ه���ذا ويف ال�سي���اق نف�س���ه قال حمم���د الهمالن رئي����س نقابةالب�ت�رول الوطنية ب����أن النقابة وجريا على عادتها تتابع �أوال ب�أول
كل ما من �ش�أنه �أمن و�سالمة العاملني يف من�ش�آت �شركة البرتول
الوطنية ،وت�شارك يف جلان التحقيق للوقوف على الأ�سباب التي
�أدت �إلى اندالع هذا احلريق واحلد من تكراره.
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وطال���ب الهم�ل�ان �إدارة ال�شرك���ة بتكثي���ف الإج���راءات الأمني���ة
وال�سالم���ة الت�شغيلي���ة يف ظ���ل العمليات التو�سعي���ة يف امل�شاريع
التطويري���ة الت���ي تق���وم به���ا ال�شرك���ة ،وتو�سيع نط���اق التدريب
والتطوير الوظيفي وتكثيف الدورات التدريبية لإك�ساب العاملني
مزي���دا من املهارات واخل�ب�رات التي ت�ساه���م يف احلد من هذه
الك���وارث وتقليل اخل�سائر وزيادة العائ���د املادي الت�شغيلي الذي
يعود بالنفع على ال�شركة.
مثمنا الدور الكبري الذي تقوم به جلنة الطواريء برئا�سة ال�سيد/
مطلق العازمي واللجان املخت�صة.
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