رم�ضان:
توحيد اجلهود جنب
املن�ش�آت النفطية من
تو�سع احلريق

الهمالن:
تكثيف الإجراءات
الأمنية وال�سالمة
الت�شغيلية

بن عمارة:
تواجدنا يف موقع
احلدث منذ اللحظات
الأوىل

يف موقع احلريق ل�ش���ركة البرتول الوطنية وقياداتهم والتي جاء حتركهم ال�سريع
وتعامله���م م���ع املوقف ب�ش���جاعه و�إقتدار ليحول دون وجود خ�س���ائر ب�ش���رية يف
�صفوف املوظفني.

�إعادة ت�شغيل امل�صفاة
بطاقة  120الف برميل
قال حممد املط�ي�ري الرئي����س التنفيذي
ل�شرك���ة الب�ت�رول الوطني���ة الكويتي���ة �إنه
ج���رى ا�ستئناف ت�شغيل م�صف���اة ال�شعيبة
بع���د �إغالقها جراء حري���ق بوحدة الزيت
الثقيل.
وبح�س���ب «روي�ت�رز» ،فقد كت���ب املطريي
عل���ى �صفحت���ه على موقع توي�ت�ر «بف�ضل
من اهلل ثم بجهود العاملني ومن �ساندهم
مت �إعادة ت�شغي���ل م�صفاة ال�شعيبة بطاقة
� 120ألف برميل وج���ار ت�شغيل الوحدات
ما عدا الوحدة املت�ضررة».
و�أ�ضاف املط�ي�ري� ،أنه ال وجود لإ�صابات
�أو مفقودي���ن باحلادث���ة ،م�ش�ي�را �إلى �أنه
�إثر ت�سرب للغ���از يف وحدة تك�سري الزيت
الثقيل ،وقع انفجار تاله حريق.
و�أ�ش���ار املط�ي�ري �إل���ى �أن ف���رق الطوارئ
ا�ستطاع���ت احت���واء احلري���ق وتخفي����ض
درج���ة احل���ادث من خط���رة �إل���ى عادية،
م�ضيف���ا �أن �إمدادات وزارة الكهرباء واملاء
من زيت الوقود مل تت�أثر باحلادثة.
و�أعلن �أن���ه مت تغطية احتياجات الكهرباء
ع���ن طري���ق م�صفات���ي مين���اء الأحمدي
ومين���اء عب���داهلل اللت�ي�ن تعم�ل�ان بطاقة
التكرير االعتيادية.
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التواجد منذ اللحظة الأوىل
عل���ي فه���د ب���ن عم���اره – ال�سكرت�ي�ر الع���ام الحت���اد عم���ال الب�ت�رول و�صناعة
البرتوكيماوي���ات �أو�ضح ب�أن احتاد عمال البرتول يتابع عن كثب جمريات الأمور
اخلا�ص���ة بحادث احلريق ال���ذي اندلع ظهر يوم االثن�ي�ن املوافق 2015/8/17م
مب�صفاة ال�شعيبة.
وق���ال بن عماره ب�أنن���ا تواجدنا يف موقع احلدث منذ اللحظ���ات الأولى للوقوف
جنب���ا �إلى جن���ب مع �إخوانن���ا العاملني بال�شرك���ة ورجال الإطف���اء والأمن وفرق
الط���واريء الطبية وغ���رف العمليات التي تتابع �سري العم���ل للحد من اخل�سائر
التي قد تتعر�ض لها املن�ش�أة جراء هذا احلريق.
وب�ي�ن ب�أننا نويل اهتمام���ا كبريا للعن�صر الب�شري يف القطاع النفطي الذي يعترب
العم���ود الفقري للمن�ش�أة ون�ؤكد ب�أنه يجب عل���ى ال�شركة الأخذ بعني االعتبار �أن
تكثي���ف ال���دورات التدريبية وت�أهيل العاملني ومدهم باخل�ب�رات �سوف يقلل من
ه���ذه الك���وارث ويزيد م���ن انتاجية العامل ويع���ود بالنفع عل���ى ال�شركة والقطاع
النفطي.
وثم���ن ب���ن عماره الدور الكبري الذي بذله رجال الإطفاء والأمن يف مكافحة هذا
احلري���ق ،فقد �أثبتوا من خالله ب�أنهم جنود للوطن وجنود للقطاع النفطي و�أنهم
يبذل���ون الغايل والنفي����س خلدمة وطنهم وعملهم وي�سه���رون على راحة وحماية
زمالئهم يف املن�ش�آت النفطية ،معر�ضني �أنف�سهم للخطر الذي قد ي�صيبهم جراء
هذا احلريق �أو غريه من الكوارث .
وخت���م بن عم���اره ت�صريحه بدعوة املول���ى عز و�أجل �أن يحف���ظ الكويت و�شعبها
والقط���اع النفطي والعاملني فيه من كل مكروه ،م�شيدا بالدور الكبري الذي بذله
العامل�ي�ن يف �سرع���ة الإخالء ومتابع���ة مبا�شرة من مدير ع���ام امل�صفاة بالإنابة/
مطلق العازمي ،وفرق العمليات يف امل�صفاة وفرق الإطفاء يف القطاعني النفطي
واحلكوم���ي وكل م���ن �ساهم يف �إخماد احلريق والتعام���ل معه الأمر الذي كان له
الأثر الكبري يف احلد من اخل�سائر وجتنيب البالد من كارثة حقيقة.

العدواين:
�سرعة تعامل
املوظفني ّ
جنب
حدوث كارثة كبرية

