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استفسر عن تقاضي »المواصالت« مبالغ مالية من الشركات

المسلم للبصيري: هل أصدرت وزارة المواصالت 
قرارات تحدد فيها أسعار خدمات شركات االتصاالت؟

الصرعاوي يسأل عن تسمية  أعضاء مجلس إدارة »هيئة الشباب«

وجه النائب د.فيصل املس���لم 
أس���ئلة لوزير املواصالت د.محمد 
البصيري جاء فيها: ملا كان مرفق 
الالس���لكية يعد من  االتص���االت 
املرافق العام���ة في الدولة، والذي 
أنيط بالس���لطة التنفيذية ممثلة 
ب���وزارة املواص���الت العمل على 
ضمان تسييره ليقدم خدماته مبا 
يفي بحاجات املواطنني ومتطلبات 
التنمية وفقا ملا جاء في املرس���وم 
الصادر في شأن اختصاصات وزارة 

املواصالت.
وحيث ان املشرع أصدر القانون 
رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات 
خلدمات االتصاالت الالسلكية الصادر 
بتاريخ 19 أغسطس 1996 الذي جاء 

في مواده 2 و3 و4 ما يلي:
املادة الثانية: »تخضع شركات 
االتصاالت اجلديدة وشركة االتصاالت 
الهاتفي���ة القائمة وقت العمل بهذا 
القانون في عملها ونشاطها إلشراف 

وزارة املواصالت«.
الثالث���ة: »يكون حتديد  املادة 
االش���تراكات وأس���عار اخلدمات 
التي تقدمها الشركات املشار اليها 
في املادة الس���ابقة وفقا للشروط 
التي يصدر بها ق���رار من الوزير 

املختص.
وتتضمن هذه الضوابط حتديد 
احلد األقصى لالشتراكات وأسعار 
اخلدمات وما يج���ب ان يتمتع به 
املشترك في خدمة الهواتف املتنقلة 

من مزايا.
ويجوز بقرار من الوزير املختص 
إعادة النظر في قيمة االشتراكات 

واألسعار كل سنة«.
امل���ادة الرابعة: »يصدر الوزير 
الالزمة لتنفيذ  القرارات  املختص 
أحكام هذا القانون خالل ش���هرين 

من تاريخ العمل به«.
ورغم كل ما سبق فإن احلكومة 
ب���وزارة املواصالت تركت  ممثلة 
احلبل لش���ركات االتص���االت في 
التي تقدمها تلك  حتديد اخلدمات 
الش���ركات دون إذن أو رقيب، بل 
رفعت الش���ركات أسعار خدماتها 
ملعدالت عالية جدا أكلت مدخرات 
املشتركني فيها دون وجه حق ودون 

مبررات حقيقية.
وهديا مبا سلف وبالبناء عليه 
يرجى توجيه األسئلة التالية لوزير 

املواصالت:
ق���رارات تنفيذية  هل صدرت 
للقان���ون رق���م 26 لس���نة 1996، 
م���ن وزارة املواصالت كما يوجب 
التنفيذ؟  القانون لوضعه موضع 
وتاريخ صدورها إن وجدت؟ وهل 
مت نشرها؟ وما وسيلة النشر؟ وفي 
حالة عدم صدورها أو نشرها في 
حال صدورها، بيان أس���باب ذلك 
واجلهة او الشخص املسؤول عن 
ذلك مع تزويدي بنسخة من القرارات 

والوثائق التي تؤيد ذلك.
وهل أصدرت وزارة املواصالت 

قرارات حتدد فيها أس���عار جميع 
اخلدمات واالشتراكات التي تقدمها 
شركات االتصاالت جلمهور املنتفعني 
من هذا املرفق العام؟ وهل تضمنت 
تلك القرارات تعيني احلد األقصى 
لقيمة االشتراكات وأسعار اخلدمات؟ 
وفي حال صدور هذه القرارات، هل 
مت نشرها وما هي وسيلة النشر؟ 
وفي حالة عدم صدورها او نشرها 
في حال صدورها بيان أسباب ذلك 
واجلهة او الشخص املسؤول عن 
ذلك مع تزويدي بنسخة من هذه 
القرارات، كما يرجى إفادتي عن اجلهة 
التي تقوم بتحديد هذه األس���عار، 
وبيان أس���س وقواعد حتديد هذه 

األسعار، وسندها في ذلك.
ال���وزارة بوضع  وهل قام���ت 
سياسة مراجعة ألسعار اخلدمات 
كل س���نة واملنص���وص عليها في 
القانون؟ وهل صدرت قرارات نتيجة 
هذه املراجعة؟ وهل مت نش���رها؟ 
وما وسيلة النش���ر؟ ومتى كانت 
آخر مرة متت فيها مراجعة أسعار 
اخلدمات؟ مع تزويدي بنسخ من كل 
تلك القرارات إن وجدت، وفي حال 
عدم مراجعة األسعار أو عدم نشرها 
في حال صدورها بيان أسباب ذلك 
والش���خص أو اجلهة التي ينسب 
إليها ذلك؟ وسأل أيضا: هل أصدرت 
الوزارة قرارات تلزم فيها شركات 
االتص���االت بتق���دمي مزايا يتمتع 
بها مشتركو خدمة االتصاالت كما 
يوجب القانون؟ وهل مت نشرها؟ 
وما أداة النشر؟ وما هذه املزايا؟ مع 
تزويدي بنسخ من هذه القرارات إن 
صدرت؟ وف���ي حال عدم إصدارها 
أو عدم نش���رها بيان أسباب ذلك، 
والى من يرج���ع عدم إصدارها او 

عدم نشرها؟
وصرح وزي���ر املواصالت بعد 
البرملانية  املرافق  اجتماعه بلجنة 
في 2010/8/26 بأنه سيتم احتساب 
قيمة مكاملات الهواتف النقالة بدءا 
من 2010/9/1 بالثانية بدال من الدقيقة 
وهو ما لم يتم حتى اآلن، فما أسباب 
عدم تنفيذ ذلك؟ مع تزويدي بنسخة 
من أي قرارات أو مراس���الت متت 

بهذا الشأن.
وهل تشترط وزارة املواصالت 
معايير جودة للشبكات التي تقدم 
من خالله���ا ش���ركات االتصاالت 
املنتفعني؟ وفي  خدماتها جلمهور 
حال وجودها، ما مدى تطابق جودة 
اخلدمة املقدمة من هذه الشركات مع 
معايير وزارة املواصالت واملعايير 
الدولية املعتمدة بهذا اخلصوص؟ 
وما م���دى التزام هذه الش���ركات 
بتقدمي تقارير للوزارة عن جودة 
اخلدم���ة؟ وما ميع���اد تقدميها ان 
وجدت؟ واج���راءات الوزارة التي 
وقعت عليها، مع تزويدي بنسخ من 
تلك القرارات والتقارير واجلزاءات 

إن وجدت.
وهل أصدرت الوزارة قرارا يلزم 

وجه النائب عادل الصرعاوي 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: 
تناقلت الصحف احمللية مؤخرا 
خبر صدور قرار مجلس الوزراء 
وبالتالي صدور مرسوم بتسمية 
اعضاء جدد مبجلس ادارة الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
لذا يرجى االفادة مبا يلي:

هل كان موضوع اعادة تسمية 
اعض����اء جدد بدال م����ن االعضاء 
املعينني مبجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ضمن جدول 
الوزراء باجتماعه  اعمال مجلس 
بتاريخ 7 أو 8 سبتمبر 2010 او كان 
ضمن بند ما يستجد من اعمال؟ 
مع تزويدي بكل املستندات املؤيدة 
لذلك، وما االسباب واملبررات التي 
استندمت اليها في تقدميكم طلب 

تسمية اعضاء معينني جدد بدال 
من السابقني الى مجلس الوزراء؟ 
ويرج����ى تزويدي بنس����خة من 
التقري����ر ال����ذي عرضتموه على 
مجلس الوزراء بشأن املوضوع، 
واذا لم يكن هناك تقرير عرض من 
قبلكم على مجلس الوزراء يرجى 
االفادة عن طبيعة املعلومات التي 
عرضتموها على مجلس الوزراء 
وهل كان ق����رار مجلس الوزراء 
باجماع احلاضري����ن او باغلبية 
احلضور بن����اء على اعتراض او 

حتفظ بعض الوزراء؟
وه����ل صحي����ح أن الش����يخ 
الفهد نائب رئيس مجلس  أحمد 
الوزراء ووزي����ر التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان قد عرض 
عليكم قائمة تضم تقريبا 40 اسما 
لتختاروا منها االعضاء املعينني 

الشركات على تلك التراخيص قبل 
مباشرة هذا النش���اط أم ال؟ وهل 
رصدت الوزارة اي مخالفة في هذا 
الشأن؟ وما اإلجراءات واجلزاءات 
التي اتخذت مع الشركات املخالفة 
مع تزويدي بنس���خ من القرارات 
املتعلقة باجلزاءات واملس���تندات 

املؤيدة لكل ما سبق.
وهل تلتزم ش����ركات االتصاالت 
بسرية املعلومات اخلاصة باملشتركني؟ 
وهل متلك هذه الشركات تزويد أي 
جه����ة كانت ب����أي معلومات خاصة 
بعمالئها؟ وما سندها في ذلك؟ وهل 
يتم ذلك مبقابل أم مجانا؟ ومن الذي 
يحدد قيمة هذا املقابل إن وجد؟ وفي 
حالة اعتبار ذلك مخالفة للقانون بيان 
اإلجراءات واجلزاءات التي اتخذتها 
الوزارة مع الش����ركات املخالفة مع 
تزويدي بنسخ من جميع القرارات 
واملستندات واجلزاءات ذات الصلة.

وهل تتقاضى وزارة املواصالت 
رسما او تعرفة من شركات االتصاالت 
نظير تخصي���ص وحجز نطاقات 
األرقام واستغالل شبكة الوزارة؟ 
وما مقداره إن وجد؟ وما سندها في 
ذلك؟ وما كيفية احتسابه وميعاد 
استيفائه وإجراءات الوزارة الكفيلة 
بتحصيله من هذه الشركات؟ وهل 
يعد هذا امل���ال من األموال العامة؟ 
وبيان ما اذا كانت هذه الش���ركات 
قد تقاعست عن سداد هذا الرسم؟ 
واملدة التي تخلفت فيها عن السداد 
ومقدار ما ترصد في ذمتها من مبالغ 
للدولة؟ وه���ل اتخذت الوزارة أي 
إج���راءات جتاهه���ا للمطالبة به؟ 
وماذا أسفرت عنه تلك اإلجراءات 
إن وجدت؟ وهل وقعت أي جزاءات 
بحقها؟ وفي ح���ال عدم اتخاذ اي 
اجراءات بيان الش���خص او اجلهة 
املتسببة في ذلك، وهل يحق لهذه 
الش���ركات حتميل مشتركيها هذا 
الرس���م؟ وما سندها في ذلك؟ وما 
إجراءات الوزارة في التحقق من عدم 
حتميل املشتركني هذا الرسم؟ مع 
تزويدي بنسخ من جميع القرارات 

واإلجراءات التي تؤيد ذلك.
اذا كانت  إفادتي مب���ا  ويرجى 
هناك جه���ة أو جلن���ة معينة في 
وزارة املواصالت تختص باإلشراف 
على عمل شركات االتصاالت؟ وفي 
حال وجودها بيان السند القانوني 
إلنشائها؟ وكيفية تشكيلها؟ ومن 
هم أعضاؤها؟ وما طبيعة أعمالهم؟ 
وما اجلهة التي تقوم باختيارهم؟ 
وما ضوابط اختيارهم؟ وهل ألي 
منهم او أقاربهم الى الدرجة الثانية 
مصالح مباشرة او غير مباشرة مع 
شركات متارس نشاط االتصاالت 
الالسلكية؟ ومدة عمل هذه اللجنة 
أو اجلهة؟ وملن تتبع من الناحية 
اإلدارية؟ وما املهام واالختصاصات 
املنوطة بها والسلطات املخولة لها؟ 
وما اإلمكانات الفنية والبشرية التي 
وفرتها الوزارة لها مبا يكفل نهوضها 

بواجباتها؟ وهل عقدت أي اجتماعات 
وعددها وتواريخها؟ وهل اتخذت 
أي قرارات؟ وهل مت تنفيذها؟ وهل 
تلقت أي شكاوى؟ وماذا مت فيها؟ 
وهل وقعت أي عقوبات أو جزاءات 
بحق أي ش���ركة؟ وما املخالفات؟ 
وفي حال ع���دم وجود هذه اجلهة 
او اللجنة يرجى افادتي عن اجلهة 
التي تختص باإلشراف على شركات 
االتصاالت ف���ي وزارة املواصالت 
إن وج���دت، وإن ل���م توجد بيان 
أس���باب عدم وجودها، والشخص 
او اجلهة الذي يسأل عن ذلك، مع 
تزويدي بنسخ عن جميع القرارات 
ومحاضر االجتماعات واملخاطبات 
التي اتخذتها هذه اللجنة او اجلهة 
التي تختص باإلشراف على عمل 

هذه الشركات.
وهل تلتزم شركات االتصاالت 
بتقدمي إحصائيات وبيانات عن عدد 
املشتركني واخلدمات املقدمة منا أو 
اي بيانات اخرى لوزارة املواصالت؟ 
فإن كان ذلك فيرجى بيان إجراءات 
ومواعيد تقدميها وس���نده، وبيان 
مدى التزام شركات االتصاالت بهذا 
األمر، وفي حالة مخالفتها لذلك بيان 
اإلجراءات واجلزاءات التي اتخذت 
حيالها؟ وف���ي حال عدم اتخاذ أي 
إج���راءات او توقيع عقوبات بيان 
الشخص او اجلهة التي ينسب إليها 
ذلك؟ مع تزويدي بنسخ من جميع 

القرارات واإلحصائيات.
ويرجى بيان ما اذا كانت هنالك 
عقوبات او جزاءات معينة توقع على 
شركات االتصاالت في حال ارتكابها 
اي مخالفات للقوانني او اللوائح، 
فإن وجدت يرجى البيان بالتفصيل 
ومن الشخص او اجلهة املنوط بها 
توقيعها وإجراءات توقيعها؟ وما 
هو سندها؟ وهل سبق ان وقعت 
اي عقوبة او جزاء بحق اي شركة؟ 
وما املخالفات التي عوقبت بسببها؟ 
وفي حال وج���ود مخالفات وعدم 
توقيع عقوبات بيان الشخص او 
اجلهة التي ينس���ب إليها ذلك، مع 
تزويدي بنسخ من جميع القرارات 

التي تؤيد ذلك.
وهل يجوز لشركات االتصاالت 
اخلاضعة إلشراف الوزارة ان تعقد 
اجتماع���ات فيما بينه���ا لتوحيد 
سياساتها وخطط عملها وأسعار 
خدماتها وكل ما يتعلق باخلدمات 
التي تقدمها للمشتركني في غيبة أي 
ممثل من الوزارة؟ وما سند ذلك؟ 
وهل يعد ذلك إخالال بالتزامها في 
ال���وزارة؟ وهل  اخلضوع لرقابة 
عقدت اي اجتماعات فيما بني شركات 
االتصاالت؟ وما عددها؟ وما القرارات 
التي اتخ���ذت فيها؟ وهل أخطرت 
الوزارة فيه���ا قبل أو بعد عقدها؟ 
ونتائجها؟ وهل يعد ذلك إخالال مبا 
يجب ان يتوافر من ظروف وأجواء 
تنافسية بني تلك الشركات كونها 

شركات جتارية؟

افادتي باألس����س الت����ي مت بناء 
عليها اختيار هذه االسماء. وهل 
اعترضتم على الدور الذي قام به 
الش����يخ أحمد الفهد نائب رئيس 
مجلس ال����وزراء ووزير التنمية 
ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
واملتمث����ل في تقدميه القائمة من 
اربعني اسم تقريبا حتى تتمكن 
م����ن االختيار منه����ا على اعتبار 
ان ذلك ليس من اختصاصه امنا 
هو اختصاص اصيل لكم كوزير 

للشؤون االجتماعية والعمل؟
وما االخط����اء او االعمال غير 
ارتكبها االعضاء  التي  القانونية 
املعينون السابقون ملجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
والتي بناء عليه����ا اتخذمت قرارا 
بتغييرهم؟ مع تزويدي بنسخة من 
املستندات املؤيدة لذلك. كما يرجى 

افادتي باألسس التي مت بناء عليها 
اختيار بعض االسماء من القائمة 
التي زودكم بها الشيخ أحمد الفهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
االسكان وهل استشرمت احد في 

اختيار هذه االسماء؟
وهل االسماء التي مت اختيارها 
والتي وافق عليها مجلس الوزراء 
جميعها من ضم����ن القائمة التي 
زودكم بها الشيخ أحمد الفهد نائب 
ال����وزراء ووزير  رئيس مجلس 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
االس����كان؟ اذا كانت االجابة »ال« 
يرجى تزويدي بأسماء االعضاء 
املعينني اجلدد ملجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة من خارج 
القائمة التي زودكم بها الش����يخ 

أحمد الفهد.

شركات االتصاالت بتوفير وتزويد 
مشتركيها بفواتير دقيقة ومفصلة 
ودورية؟ فإن وجد هل مت نشره؟ وما 
وسيلة النشر؟ كما يرجى إفادتي عن 
مدى التزام شركات االتصاالت بهذا 
القرار؟ وفي حال إخاللها بذلك بيان 
التي اتخذتها  اإلجراءات واجلزاءات 
الوزارة حيال الشركات املخالفة، مع 
تزويدي بنس���خ من هذا القرار ومن 
النموذج اجلديد لهذه الفواتير ومن 
اجلزاءات التي وقعت إن وجدت. كما 
سأل املسلم: هل أصدرت الوزارة قرارا 
تلزم مبوجبه ش���ركات االتصاالت 
 National( بتقدمي خدمة التجوال احمللي
Roaming(؟ وهل مت نشره؟ وما أداة 
ووسيلة النشر؟ وفي حال وجوده بيان 
ما اذا التزمت هذه الشركات بتنفيذ 
وتفعيل هذه اخلدمة للمشتركني؟ وفي 
حال عدم تنفيذها بيان أسباب ذلك 
والى من يرجع سبب عدم التنفيذ؟ 
وما اإلجراءات واجلزاءات التي اتخذتها 
الوزارة حيال هذا االمتناع مع تزويدي 

بجميع املستندات التي تؤيد ذلك.
وهل أصدرت الوزارة قرارا يلزم 
شركات االتصاالت بتوفير خدمة نقل 
النقال فيما بينها؟  أرقام الهواتف 
فإن وجد، فهل مت نشر هذا القرار؟ 
وما وسيلة النشر؟ كما يرجى بيان 
شروط وإجراءات نقل أرقام وكيفية 
علم املشتركني بهذه اخلدمة، وما املدة 
التي يستغرقها نقل الرقم واملقابل 
ال���ذي يدفع نظير ذل���ك؟ وهل مت 
تنفيذ ه���ذا القرار؟ وما اإلجراءات 
واجلزاءات التي قامت بها الوزارة 
جتاه الشركات املخالفة مع تزويدي 
بنسخ من هذا القرار ومنوذج طلب 
نقل الرق���م والق���رارات الصادرة 

بتوقيع اجلزاءات إن وجدت.
وما األغراض واألنشطة املرخص 
القيام بها؟  لش���ركات االتصاالت 
وأس���اس ذلك؟ وهل م���ن ضمنها 
نشاط اإلعالنات التجارية؟ وما سند 
ذل���ك؟ وهل يتم ذلك مبقابل أم ال؟ 
وما مقداره إن وجد؟ وهل تتقاضى 
الوزارة أي رسوم من هذه الشركات 
لقاء ممارستها هذا النشاط؟ وهل 
يستلزم ممارسة نشاط اإلعالنات 
التجارية حصول هذه الش���ركات 
على تراخيص خاصة من اي جهة 
حكومية أخرى؟ وهل حصلت هذه 

اجلدد ملجلس ادارة الهيئة العامة 
للش����باب والرياض����ة؟ اذا كانت 
االجابة »نع����م« يرجى تزويدي 
بنس����خة من ه����ذه القائمة؟ مع 

 د.فيصل املسلم 

الوعالن يطالب بإنشاء لجنة لسالمة  وجودة 
المنتجات االستهالكية حفاظًا على صحة المواطنين

طالب النائب مبارك الوعالن بانشاء جلنة 
جلودة وسالمة املنتجات االستهالكية كما 
هو معمول به في بعض دول العالم مثل 
الواليات املتحدة االميركية، مشيرا الى ان 
هذه اللجنة سيكون من مهام عملها التأكد 
من جودة وسالمة املنتجات االستهالكية 
التي تدخل البالد ومتابعة اجراءات الشركات 

في حال وجود اي خلل في املنتج.
وقال النائب مبارك الوعالن ان الفترة 
االخيرة ش����هدت ظهور عيوب في العديد 
من املنتجات العاملية والتي بدورها تدخل 
الكويت بكل سهولة، مثلما حدث في اطارات 
الشامبو  بريجس����تون وبعض منتجات 
العاملية، واخيرا ما مت كش����فه من وجود 

خلل في كمبيوترات توش����يبا مما اضطر 
شركة توشيبا الى س����حب نحو 41 الف 
جهاز كمبيوتر محمول من مختلف انحاء 
العالم بسبب مخاوف من ان هذه االجهزة 
قد تك����ون عرضة الرتفاع درجة حرارتها 
عن املعدالت املس����موح بها، مما قد يؤدي 
الى اشتعال اجزاء منها، وبالتالي تعرض 
حياة مستخدميها للخطر، مطالبا اجلهات 
املختصة بسحب اي منتجات يثبت عدم 
مطابقتها للمواصفات من االسواق والتحقق 
من سالمة اي منتجات يتم استيرادها من 

اخلارج ومدى مطابقتها للمواصفات.
وشدد النائب مبارك الوعالن على ضرورة 
اج����راء مزيد من التدقيق والتفتيش على 

املنتجات االستهالكية التي تدخل البالد، 
حتى ال تتم اس����اءة استغالل التسهيالت 
املقدمة وذلك من خالل منع دخول البضائع 
التي يتبني انها مخالف����ة للمواصفات او 
انها مغشوش����ة او مقلدة، مشيرا الى ان 
اآلثار السلبية املدمرة للسلع غير املطابقة 
للمواصفات تكاد تط����ول اجلميع، حيث 
ميث����ل املس����تهلك الضحية االول����ى لهذا 
اخللل لكونه هو الذي يشتري هذه السلع 
ويستعملها وتنصب تلك اآلثار السلبية 
على صحته البدنية والنفسية وال يسلم 
االقتصاد الوطني من آثارها السلبية من 
خالل هدر االموال على بضائع استهالكية 

مبارك الوعالنغير جيدة.

عادل الصرعاوي

م. فاروق الزنكيفالح الصواغ

ق����ال النائب فالح الصواغ 
إنه ومن بعد ما مت نشره في 
بعض وسائل االعالم والصحف 
احمللي����ة من ت����داول لبعض 
االسماء املطروحة لتولي قيادة 
الكويتية  البترول  مؤسس����ة 
خلفا للرئيس التنفيذي السابق 
سعد الشويب، فكما هو معلوم 
لدينا ولدى الش����ارع ان هذه 
التغييرات التنظيمية تتم دائما 
بصورة دوري����ة ووفقا آللية 
متبعة منذ س����نوات مؤكدين 
ثقتنا بجميع القيادات واألسماء 
املطروحة ملا لهم من خبرات 
طويلة وسير ذاتية مشهود لها 
بالتفاني واالخالص واجلهد 

والعطاء.
وقال الصواغ في تصريح 
صحاف����ي نرج����و ان توضع 
الكويت  الكويت ومصلح����ة 
ف����وق كل اعتب����ار، مبتعدين 
عن الضغ����وط والتجاوزات 
وما ميارسه سواء بعض من 
زمالئنا النواب االفاضل او من 
او اصحاب  شخصيات نافذة 
النفطي  القطاع  مصالح، ألن 
والنف����ط هو عص����ب احلياة 
الرئيسية  بالكويت والثروة 
واملصدر الرئيسي للدخل حيث 
نرج����و ان يبتعد هذا القطاع 
بالذات عن عنص����ر املجاملة 
او املصال����ح او التنفي����ع او 
التي  املس����اومات السياسية 
البع����ض لتمرير  ميارس����ها 
مصاحله، مؤكدين ثقتنا التامة 
بالعناصر واالسماء املطروحة 

كاألخ فاروق الزنكي أو سامي 
الرشيد او بدر اخلشتي وفهد 
العدوة او اي من املس����اعدين 
التنفيذيني املوجودين بالصف 
الثاني للقيادات النفطية والذين 
نعتبرهم جميعا من الكفاءات 
اآلهلة واملؤهلة لتسلم اي من 
التنفيذي����ة، ومؤكدين  املهام 
ثقتنا بوزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل الصباح وبالقيادة 
السياسية على حسن اختيارها 
من بني ابنائها ملمارسة املهام 
املوكل����ة إليهم وفي اي موقع 
وملا تتمتع به هذه العناصر من 
خبرات علمية وعملية ومارسوا 
من خالله����ا العديد من املهام 
القيادية التنفيذية كرؤس����اء 
ادارات ورؤس����اء  ملجال����س 
تنفيذيني لعدد من الشركات 
النفطية ولفت����رات ودورات 
عدة وهم عناصر مشهود لها 
باالخالص والعطاء وحس����ن 

السيرة.
ونود كذلك ان نشير ومن 
خ����الل ما تناقلت����ه الصحف 
احمللية من ترش����يح فاروق 
الزنك����ي كرئي����س تنفيذي 
الكويتية،  البترول  ملؤسسة 
ونود ان نؤكد ان االخ الزنكي 
من الكفاءات الوطنية والعناصر 
املخلصة ورجل مناسب ملكان 
مناسب ومشهود له بإخالصه 
وتفانيه ومن العناصر القيادية 
النفطي  الفاعل����ة بالقط����اع 
مشاركا باقي زمالءه الرؤساء 
التنفيذيني بالشركات األخرى 
املشهود لهم جميعا باإلخالص 
والعمل عل����ى تطوير القطاع 
النفطي بالسنوات التي عملوا 
بها ومارسوا مهامهم مبختلف 
الكويت  املناصب واضع����ني 
ومصلحته����ا نص����ب اعينهم 

دائما وابدا.

الصواغ عن الزنكي كرئيس للبترول: 
كفاءة وطنية ورجل مناسب بالمكان المناسب

مشهود له بإخالصه وتفانيه

.. والعسكر: »نفط الخليج« تدعم اختيار الزنكي
األفض���ل واالكثر عط���اء، منددا 
باألصوات التي تخرج من بعض 
النواب والتدخالت لصالح بعض 
االشخاص والتي ستضر بالقطاع 
في هذا الوقت الذي مير به القطاع 

النفطي.
العس���كر بيانه بأنه  واختتم 
ال يس���ع النقابة في هذا املقام إال 
التقدم باملباركة واالشادة بهذا القرار 
متمنيا من الزنكي الدعم واملساندة 
والتنفي���ذ للمطالب العمالية وان 
يتحقق على يديه حل املش���كالت 
العالقة واالرتقاء مبستوى العمل 
والعمال وإزالة اخلالفات التي عاقت 
العمل والتواصل البناء بني النقابات 
النفطية املؤسسة، مؤكدا في الوقت 
ذاته ان النقابة متد يديها للتعاون 
التفاوض  والتفاهم وانتهاج مبدأ 
املباشر مبا يحقق لعمال الشركة 
ابناء الكويت العزة والرفعة خاصة 
ان الهدف واحد وهو مصلحة الوطن 

واملواطنني.

احليوي في أبهى حلة واطيب صورة 
للعمل املشترك.

ومتنى العسكر اعطاء الشركات 
النفطية مزيدا من االستقاللية في 
العمل واتخاذ القرارات، وس���رعة 
إنهاء التغيرات املقبلة في االجهزة 
االدارية ملؤسسة البترول الكويتية 
والش���ركات التابعة وفق املعايير 

اثنى رئيس مجلس إدارة نقابة 
العاملني بالشركة الكويتية لنفط 
اخلليج فالح العسكر على قرار وزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل باختيار فاروق الزنكي 
البترول  رئيسا تنفيذيا ملؤسسة 
الكويتية وشركاتها التابعة وعلى 
الثقة املوكلة إلي���ه مؤكدا ان هذا 

املنصب تكليف وليس تشريفا.
ف���ي بيان  العس���كر  واوضح 
صحافي ان النقابة قد ابدت االرتياح 
الزنكي لهذا  والسرور لترش���يح 
املنصب الرفيع في هذا الوقت ملا 
يتمتع به من حصافة وفهم للواقع 
وخبرة عملية وفنية واسعة في 
إدارة شؤون القطاع النفطي مضيفا 
ان هذه اخلبرات تعتبر ميزة وقاعدة 
يس���ند إليها الزنكي ف���ي إدارته 
للمنصب اجلديد وستسهم مساهمة 
كبيرة في تصحيح االخطاء التي 
القت بظاللها على العمل والعمال 
بالقطاع النفطي ليظهر هذا القطاع 

فالح العسكر


