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)كرم ذياب(د.محمد البصيري خالل توقيع العقد مع ممثل الشركة

الشيخ أحمد الفهد خالل لقائه ملك إسبانيا

فرج ناصر
أعل����ن وزي����ر املواص����ات 
الدولة لشؤون مجلس  ووزير 
االم����ة د.محم����د البصيري عن 
طرح العديد من قضايا الوزارة 
املهمة بعد اجازة عيد االضحى 
املبارك من ضمنها قانون هيئة 
الرس����مي  االتصاالت بش����كله 
والنهائي الى مجلس االمة بعد 

اكتمال دورته املستندية.
ج����اء ذل����ك خ����ال املؤمتر 
الصحافي للبصيري عقب توقيع 
عقد توزي����ع البعائث البريدية 
ف����ي كل محافظات  والبرقيات 
الكويت بتكلف����ة مليون و761 

الف دينار وملدة سنتني.
وأض����اف ان����ه فيما يخص 
تس����كني الوظائف االش����رافية 
والتي وصفها عل����ى حد قوله 
باملهمة وغير السهلة: ال يوجد 
استثناء ألي موظف والسير وفق 
املدنية،  شروط ديوان اخلدمة 
واعدا بعدم وقوع الظلم على احد 
ألن اآللية ستتم بالتدريج في كل 
قطاع على حدة وان ابوابه هو 
واملسؤولون مفتوحة للجميع 
لسماع اي شكوى، ملمحا الى ان 
الوزارة ستضع شروطا تفضيلية 
في حال وجود تساو بني اكثر 
من موظف وموظفة على منصب 

واحد.
وقال البصيري انه مت االتفاق 
مع ش����ركات االتصاالت الثاث 
احمللية على وضع فلتر حلجب 
املواقع غير األخاقية ملستخدمي 

اجهزة »الباك بيري«.
وأوضح البصيري ان الوزارة 
حريصة على تقدمي خدمة افضل 
من خال االجتاه نحو خصخصة 
الثابتة كما هو  الهواتف  قطاع 
معمول به في جميع دول العالم 

مبا فيها دول اخلليج العربي.
وق����ال ان التوج����ه نح����و 
اخلصخص����ة معم����ول به في 
الدول الطامح����ة لتقدمي خدمة 
متميزة، مش����يرا الى ان هناك 
الدولية  الى االتصاالت  توجها 
بنظام B.O.T من خال املشاريع 

وزارة االشغال وسيتم تافي هذه 
املشاكل بإيجاد مسار جديد بعيدا 

عن تلك احلفريات.
وقال البصيري لقد مت ايقاف 
تراخيص االنترنت اجلديدة ومت 
جتمي����د جميع االج����راءات حلني 
انشاء هيئة تنظيم االتصاالت التي 
سيسند اليها استخراج التراخيص 
ووضع املعايير والشروط وستبقى 
الشركات املوجودة حاليا تؤدي 
دورها ال����ى حني انش����اء الهيئة 

اجلديدة.
ولفت البصير ال����ى ان هناك 
اجراءات امنية مشددة داخل املطار 
البريدية  الطرود  للسيطرة على 
حال وجود اي شبهات وتشترك 
العديد من اجلهات في الرقابة على 
هذه الطرود وتفتيش����ها كوزارة 
الداخلية والطيران املدني وادارة 

اجلمارك واملواصات.
وق����ال ان تقرير جلنة تقصي 
احلقائق حول مخالفات اخلطوط 
اجلوية الكويتية لم تأت بجديد بل 
جاءت مصدقة ملا ورد في تقرير 
اللجن����ة البرملانية 2007 وتقرير 
ديوان احملاس����بة 2009، حيث لم 
يحدد اشخاص او مسؤوليات بل 
جاءت مخالفات مالية وادارية بشكل 
عام مؤكدا انه مت احالة هذا التقرير 
الى املس����ؤولني في »الكويتية« 
للرد على هذه املاحظات وننتظر 
الرد على هذه املاحظات الش����هر 

املقبل.
وأس����ف البصير مل����ا بدر من 
النائب د.وليد الطبطبائي بدعوته 
له باالستقالة على خلفية اجابته 
على س����ؤال ميناء الدوحة قائا 
»لم اعهد م����ا بدر منه في اختيار 
بعض األلفاظ املناسبة في النقد 
مؤكدا ان االجابه التي قدمها على 
السؤال كانت صحيحة 100% وان 
لديه الدالئ����ل والبراهني وأنه قد 
يكون هناك من اوصل له معلومات 
مغلوطة أدت الى هذا اللبس وان 
من نقلها له هو »املضلل« مطالبا 
الطبطبائي ب����ان تكون املواجهة 
بينهما وجها لوجه بدل تبادل التهم 

عبر الوسائل االعامية.

العامة للتحقيقات  الهيئة  الى 
للمس���ؤولني عن املخالفات أو 
وقف العمليات احلالية بشكل 
مباشر وفوري ورفع األمر الى 
املجلس االعلى التخاذ اجراءات 

أكثر صرامة وفقا لرؤيته.
وكونه���ا اخلط���وة االولى 
التي تتخذ من قبل الهيئة بحق 
مخالفات القطاع النفطي، لفت 
الى ان البعض يتس���اءل عن 
مدى جدية الهيئة في التعامل 
مع ه���ذا القطاع، مش���يرا الى 
ان بداي���ة العمل م���ع القطاع 
النفطي كان مع تشكيل اللجنة 
العليا املش���تركة مع مؤسسة 
البت���رول وتوقيع اتفاقية مع 
شركة النفط، مؤكدا ان املرحلة 
احلالية هي لتطبيق االجراءات 
القانونية بعد تخطي مرحلة 
النصح واإلرشاد واالنتقال الى 
تطبيق ما جاء في قانون الهيئة 
ملخالف���ة املتجاوز على البيئة 
أيا كان سواء قطاع خاص أو 

حكومي،.

وتول���ي مس���تثمريها اهمية 
خاصة، الفتا لتواجد عدد من 
املستثمرين اخلليجيني بالفعل 
داخل السنغال مثل مجموعة بن 
الدن التي لديها ثاثة مشاريع 
مهمة من بينها مشروع املطار 
واملنشآت النفطية التي تهدف 
الى جعل مصفاة السنغال والتي 
تبلغ تكلفتها 650 مليون دوالر 
املصفاة االساس���ية في غرب 
افريقيا والتي يتوقع ان تصدر 
لباقي دول املنطقة، الفتا لفوز 
ميناء دبي مبناقصة توس���عة 
مين���اء دكار وحتويله الحدث 
واكبر ميناء في غرب افريقيا 
باالضافة الى منطقة حرة كبيرة 
على مس���احة 10 آالف هكتار 
وبتكلفة تبلغ 850 مليون دوالر 
لتك���ون اول منطقة صناعية 
حرة في السنغال وتشبه الى 
حد كبير منطقة جبل علي في 

االمارات.

أسامة دياب
اك���د وزي���ر الدول���ة ووزير 
التجهي���زات والبني���ة التحتية 
والنقل اجلوي والطاقة بجمهورية 
الس���نغال ك���رمي واد ان���ه جاء 
ف���ي زيارة ماراثوني���ة للكويت 
اس���تغرقت يومني سلم خالها 
السنغالي  الرئيس  رس���الة من 
عبداهلل واد الخيه صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد، الفتا 
الى عمق العاقات الس���نغالية � 
الكويتية التي وصفها بالتاريخية 
واملتميزة، مشيرا الى ان الكويت 
كانت دوما بجانب السنغال من 
خ���ال دعمها املس���تمر للتقدم 

االقتصادي ومحاربة الفقر.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها اثناء املؤمتر الصحافي الذي 
عقد عصر اول من امس في فندق 
الشيراتون على هامش زيارته 
للكويت لتوضيح اسباب الزيارة 

وابرز نتائجها.

وبني ان السنغال تسعى لقطع 
خطوات كبيرة في مجال التنمية 
االقتصادي���ة به���دف حتويلها 
لبوابة اساسية للتنمية في غرب 
افريقيا، خصوصا فيما يتعلق 
التجارة  التحتية ودعم  بالبنية 

والصناعة.
ان السنغال تسعى  واوضح 
لانفتاح على دول اخلليج بصفة 
عامة والكوي���ت بصفة خاصة 

واضاف واد انه منذ انتخاب 
الرئيس السنغالي عبداهلل واد 
في فبراي���ر 2000 والس���نغال 
تبذل جهودا حثيثة في س���بيل 
حتديث بنيتها التحتية، وحتقيق 
االكتفاء الذاتي في مجال الغذاء 
وتشجيع االستثمار في مجالي 
الصحة والتعلي���م، موضحا ان 
السنغال تنفق ما يقارب ال� %40 

من ميزانيتها على التعليم.

عمليات املعاجل���ة التي تتبعها 
حالي���ا وعمليات جتفيف احلفر 
الناجتة عن عملياتها واالتفاق مع 
مكتب متخصص لتقييم منطقة 
عمليات الشركة بالكامل وتقدمي 

تقرير للهيئة باألمر.
ولفت العنزي الى انه من خال 
متابعة الهيئة إلجراءات الشركة 
وبدعوة من الش���ركة نفس���ها، 
لوحظ التحرك البطيء من قبل 
الشركة، حيث كانت الهيئة تطمح 
وتتوقع االفضل في اتخاذ الشركة 
االج���راءات املطلوبة فيما خص 
وقف العمليات ومعاجلة التربة 
وتقيي���م الوضع البيئي وتقدمي 
املب���ررات لتنفيذ عمليات اعادة 
التأهيل من دون موافقة الهيئة.

وأوضح أن كل ذلك دفع الى 
حتديد موعد آخر لزيارة الشركة 
ملعاينة معظم مناطق العمليات 
في جنوب الباد وجمع العينات 
سواء من التربة أو املياه لتحليلها 
في مختبرات الهيئة، مشيرا الى 
انه ف���ي حال رص���د أي جتاوز 

دارين العلي
في خطوة تعتبر االولى في 
جديتها جتاه القطاع النفطي، تقوم 
اليوم الهيئة العامة للبيئة بزيارة 
شركة نفط اخلليج لاطاع على 
منطقة العمليات فيها والتفتيش 
على مدى التزامها مبا طلبه منها 
املجلس االعلى للبيئة فيما يتعلق 
إع���ادة تأهيل احلفر  بإجراءات 
الناجتة عن عملياتها في املنطقة 
اجلنوبية التخاذ االجراءات الازمة 
بحقها في حال مت رصد جتاوزات 
البيئي���ة. وقال مدير  للمعايير 
ادارة البيئة الصناعية في الهيئة 
ل�  العنزي في تصريح  م.محمد 
»األنباء« ان هذه الزيارة برئاسة 
مدير عام الهيئة د.صاح املضحي 
ومشاركة جميع املديرين الفنيني 
وفيها بعض فني���ي املختبرات 
جاءت بعد أن الحظت الهيئة بطئا 
في تعامل شركة النفط مع قرار 
املجلس االعلى الذي أوصى في 
اجتماعه االخير اغسطس املاضي 
بإيقاف الش���ركة وبشكل فوري 

البيئية،  لاشتراطات واملعايير 
فسيتم اتخاذ االجراءات الازمة 

بحقها.
واعتب���ر العن���زي ان الهيئة 
اس���تنفدت جميع االج���راءات 
القانونية والتنبيهية للشركة، 
وهي اآلن في مرحلة فرض املخالفة 
في ح���ال ظهور جتاوزات، الفتا 
الى ان املجال مفتوح فيما خص 
حجم املخالفة سواء في االحالة 

واشار الى مناقشة تطوير نظام 
املدخات واملخرجات واستعراض 
امناط اعداد املؤش����رات التنموية 
النصف سنوي  الداعمة للتقرير 
املالية  التنمية للس����نة  خلط����ة 

احلالية.
وقال البيان ان د.سهر استعرض 
بع����ض املعوق����ات والتحدي����ات 
التي تواجهه����ا االدارة مضيفا ان 
الش����يخ احمد الفهد وعد بتذليل 

تلك املعوقات من اجل بناء قواعد 
احصائية حديثة ودقيقة ملواكبة 

اخلطط التنموية.
كما استقبل امللك خوان كارلوس 
ملك مملكة اسبانيا ظهر امس نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لش����ؤون  التنمية ووزير 
االسكان الشيخ احمد الفهد وذلك 

في مقر اقامته بقصر بيان.

اخلاص الكويتي وذلك من خال 
اعطاء هامش افضلية للشركات 
الكويتية وكذلك للشركات االجنبية 
املتآلفة معها، لتنفيذ املشروعات 
الى جانب تشجيع  التي ميولها 
الكويتية واالجنبية  الش���ركات 
املواد واملنتجات  على استخدام 
الوطنية والزام الشركات الكويتية 
باالس���تعانة باخلدم���ات املالية 
واملصرفية الوطنية واالتفاق مع 
الدول املقترضة حول االستعانة 
املالي���ة واملصرفية  باخلدم���ات 
الوطنية وحصر تنفيذ االعمال 
املتعلقة  واخلدمات االستشارية 
باملنح واملعونات على الشركات 
الكويتي���ة املتآلفة مع ش���ركات 

أجنبية.

ورعايته له، تأتي انطاقا من كونه 
يهدف الى تفعيل دور املشروعات 
الصغيرة ورفع قدرتها االنتاجية 
والتنافسية، باالضافة إلى أن هذا 
املنتدى يأتي متزامنا مع تنفيذ 
الدولة خلطة التنمية التي تهدف 
ضمن اهدافها األخرى إلى اعطاء 
دور اكبر للقطاع اخلاص في قيادة 

النشاط االقتصادي.
واضافت العياف ان مشاركة 
الصندوق في مثل هذه التجمعات 
تأتي بهدف دعم النشاطات احمللية 
التي تنظمها املؤسسات واالحتادات 
الوطنية، باالضافة الى ابراز جهود 
الصندوق في مج���االت التنمية 
املختلفة خاصة ان دور الصندوق 
لم يعد يقتصر على العمل التنموي 

اخلارجي فقط، حيث له العديد من 
البصمات الواضحة على الصعيد 
احمللي كتشجيعه ودعمه للقطاع 

حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية الشيخ 
أحمد الفهد، يش���ارك الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة ف���ي انش���طة منتدى 
املشروعات الصغيرة واملساهمة 
الفعال���ة في خطة التنمية، الذي 
تنظمه الشركة الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة بالتعاون مع 
شركة ليدرز جروب لاستشارات 
والتدري���ب، ي���وم 30 نوفمب���ر 

اجلاري.
ادارة االعام  وقالت مدي���رة 
العي���اف، ان  بالصن���دوق منى 
مش���اركة الصندوق في املنتدى 

ومؤسس���ات اكادميية اخرى من 
التدقيق  خال تش���كيل فري���ق 

وضبط اجلودة.
وذكر البيان ان االجتماع تناول 
عددا من االجنازات التي قامت بها 
االدارة اخيرا مثل حتديث نشرات 
بعض املؤشرات االحصائية املهمة 
مثل الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
والرقم القياس����ي ألسعار اجلملة 

واحصاءات التجارة اخلارجية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لش����ؤون 
لش����ؤون االس����كان الشيخ احمد 
الفهد اهمي����ة تطوير االحصاءات 
الداعم����ة خلط����ط التنمية وبناء 

القدرات الوطنية في الباد.
وقال بيان ص����ادر عن املركز 
االعامي ملكتب الشيخ احمد الفهد 
ان الوزير الفهد شدد خال اجتماعه 
مع مدير االدارة املركزية لاحصاء 
د.عبداهلل سهر امس على اهمية 
البيان����ات االحصائي����ة احلديثة 
وتأثيرها في رسم اخلطط التنموية 

بشكل دقيق ومواكبتها لها.
وأوضح البي����ان ان االجتماع 
استعرض ما مت اجنازه من خطوات 
ملشروع بناء القاعدة االحصائية 
للتعداد التسجيلي الذي ينفذ في 

الباد للمرة االولى.
واضاف ان االجتماع استعرض 
كذل���ك اج���راءات بن���اء القدرات 
الوطنية في االحصاءات وتطوير 
هذا اجلانب في دعم خطة التنمية 
وفق املعايي���ر الدولية بالتعاون 
م���ع خبراء من جامع���ة الكويت 

الكبرى إلنشاء شركة كبرى إلدارة 
الشبكات الدولية مشيرا الى ان احد 
مرتكزات خطة التنمية ان يقودها 
القطاع اخلاص في املرحلة القادمة 
وهي احد االدوات في تنفيذ قيادة 
القطاع اخلاص للتنمية وتخفيف 
االعباء عن القطاع احلكومي. وقال 
ان القطاع اخلاص الكويتي قادر 
على تنفي����ذ ما يس����ند اليه من 
مش����اريع حيوية وبدليل انه قام 
بتنفي����ذ مش����روعات كبرى على 
املستوى احمللي والدولي.وليس 
فقط في مشاريع املواصات بل في 

مشاريع الوزارات االخرى.
وأشار الى ان هناك خطة طموحة 
للكيبات الدولية حيث يوجد في 
الكويت كيبل »فوك« وكيبل فالكون 
وايضا كيب����ل آخر مع ايران غير 
فاع����ل ولدينا توج����ه لفتح آفاق 
للربط مع الكيابل البحرية والبرية 
لتك����ون الكويت مرك����ز تصدير 
لاتصاالت الدولية وهذا يتطلب 
املزيد من الس����عات في الكيبات 
البري����ة والبحرية والتنافس بني 
الشركات إلعطاء خدمات اكبر مما 
ينعكس على اسعار االتصاالت. 
فاآلن نتفاوض مع اكثر من شركة 
للكيبات البرية والبحرية للربط 

بني الكيابل الدولية.
واش����ار الى ان ل����دى الوزارة 
مش����روع هيئة النق����ل وهو من 
املشاريع املهمة وقد وصل ملراحل 

متقدمة م����ع ال����وزارات االخرى 
كاألش����غال والبلدية والداخلية 
حيث اجمعنا على اخلروج بهيئة 
البري ومن  النقل خاصة  تنظيم 
ضمن األولويات مؤكدا انه تقدم 
مبجموعة اولوي����ات لإلخوة في 
مجل����س االمة منه����ا هيئة النقل 
واالتصاالت فهيئة النقل ستنظم 
الفوضى التي تش����هدها عمليات 
النقل البري والبحري في الباد، 
وحتديد مسؤولية النقل هل هي 
تتبع »الداخلية« ام »األشغال« ام 
»املواصات« التي لديها مرسوم يقر 
بأن النقل احد املهام املوكولة اليها 
كما لديها قطاع كبير يسمى قطاع 
النقل ومعتمد من ديوان اخلدمة 
املدنية ولديه مراكز للش����احنات 

وخبرات وكوادر.
وأوض����ح البصي����ري انه مت 
االنتهاء من »الفاز1« ضمن مشروع 
األلياف الضوئية وذلك في املناطق 
اجلديدة وقد اوشك على االنتهاء 
كما سنبدأ في مرحلة »الفاز2« من 
خال البيوت االستشارية وسيكون 
في املناطق اجلديدة والقدمية معا 
بحيث تتم تغطية جميع مناطق 
الكويت في اقرب وقت ممكن، مشيرا 
الى انه مت تلقي العديد من العروض 
من قبل العديد من الشركات منها 
شركة ابدت استعدادها حلل مشاكل 
األلي����اف الضوئية ف����ي املناطق 
القدمية التي تواجه مشكلة حفريات 

الفهد: تطوير اإلحصاءات الداعمة لخطط التنمية
اجتمع مع مدير اإلدارة المركزية لإلحصاء وملك إسبانيا

الصندوق الكويتي يرعى منتدى المشروعات الصغيرة
يعقد برعاية الفهد 30 الجاري

منى العياف

م.محمد العنزي

)محمد ماهر(وزير الدولة السنغالي والسفير السنغالي خالل املؤمتر

»البيئة« تزور »نفط الخليج« اليوم لمعاينة مناطق عملياتها 
واتخاذ الالزم بحق تجاوزاتها البيئية في حال وجدت

وزير الدولة السنغالي: نسعى لالنفتاح على دول الخليج
أكد على عمق العالقات السنغالية ـ الكويتية التي وصفها بالتاريخية والمتميزة

البصيري: نعتزم خصخصة قطاع الهواتف الثابتة
وإجراءات أمنية مشددة على الطرود البريدية

»المواصالت« وقعت عقدًا لتوزيع البعائث البريدية والبرقيات لجميع المحافظات


