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 السالم عليكم معالي الوزير
 

 قام التي الاجرامية التصرفات نتيجة كثيرا Voyageur Oil and Gas Corporation شركتي و أنا عانيت لقد

 Shangri-La فندق في زيارته ذلك في بما أفعاله لتصحيح الفرص من العديد له مت قد   .شيبوب سليم بها

Hotel رفض كبيرة، جهودا بذلي رغم .معه والصالة معه، الاقامة و املاض ي العام في مرات 5 أبوظبي في 

 التخاذ تماما مستعد أنا .كثيرال عانى تونس ي مواطن بينهم من أفراد و الشركة حق في ارتكبه بما الاعتراف

 .فعله ما حول  إلاعالم وسائل في علنا والتحدث شيبوب سليم ضد قانونية إجراءات

ة السترجاع الحكومة من املساعدة في أرغب . Voyageur Oil and Gas Corporation في شيبوب سليم حص 

% من تصريح تنقيب عن النفط في منطقة 02أنا  املدير التنفيذي السابق و مؤسس هذه الشركة التي تملك 

% الباقية. استثمر 02التي تملك الـ Anadarko Petroleum برج الخضراء في الجنوب التونس ي بالشراكة مع

و سبب لها  Nouvel Air تمويالت من شركةعن طريق  Voyager Oil & Gasفي  دوالر مليون  6سليم شيبوب 

و  مستحقاتي تسديدالكثير من املتاعب من بينها السيطرة على حسابات الشركة، طرد املوظفين و رفض 

دفع لبعض كبار املساهمين لبفي باريس  اجتمعفقد  بعض املديرين التنفيذيين آلاخرين. إضافة لذلك،

خسائر جسيمة و رغم ذلك فإني قد صفحت عنه و  أفعالهت لي . سبب0202الشركة إلى إلافالس في أكتوبر ب

أسهمه لتونس. يملك سليم شيبوب حوالي أعيد و أن أفعل ما يمليه الواجب  أن د  و أ ته بالرحمة والشفقة.ر باد

 مليون دوالر. 52و  05 ينيتراوح ب و تقدر قيمة حصته بما Voyager Oil & Gas % من أسهم00

 أرجو تكليف أحد أعضاء الحكومة للعمل معي  بكل احترام من السيد الوزير الاول: يطلب

  و مع محاميتي التونسية الاستاذة هالة حمزاوي السترجاع هذه الحصة لتونس.


