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سحب احليازة 
التي لم يقم 
حائزها بالدور 
املطلوب منه 

ميزانية األشغال 
ستخضع للوضع 

االقتصادي
دون اإلخالل 

باملشاريع

)انور الكندري( ماضي الهاجري ومحمد احلويلة يهنئان  

د. نايف احلجرف مهنئا 

الشيخ فواز اخلالد مهنئا 

السفير املصري ياسر عاطف مهنئا 

عبدالعزيز البابطني وجواد بوخمسني وعدد من املهنئني

جانب من املهنئني 

الزميل يوسف عبدالرحمن مهنئا 

سفراء العراق والصومال والسنغال يهنئون 

سلطان بن حثلني استقبل املهنئني
عبدالهادي العجمي

اس���تقبل أمي���ر قبيلة 
العجمان الش���يخ سلطان 
سلمان بن ح���ثلني بديوانه 
مبنطقة العقيلة مس�������اء 
امس األول املهنئني مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك 
وقد توافد على ديوان بن 
املواطنني  حثلني جمع من 
يتقدمهم الشيوخ وعدد من 
أعضاء السلك الديبلوماسي 
والن���واب والش���خصيات 
العامة بادله���م بن حثلني 
الكرمي،  التهنئة بالش���هر 
ان  تعال���ى  اهلل  س���ائال 
يتقبل من اجلميع الصيام 

والقيام.

د. علي العمير وم. عواطف الغنيم وم. فيصل احلساوي

السفير التركي مهنئا 

جانب من املهنئني 

)محمد هاشم( د. علي العمير خالل استقباله املهنئني  

د. علي العمير في استقبال املهنئني 

استقبل املهنئني بشهر رمضان

العمير: االنتخابات املقبلة ستشهد مشاركة كبيرة 
وتعويض أصحاب 29 مزرعة تتعارض مع خط املترو

فرج ناصر

أكد وزير االشغال العامة 
د.علي العمير ان مش���اركة 
الق���وى السياس���ية ف���ي 
االنتخابات املقبلة امر محبب 
ونحن ندعم هذا االمر، الفتا 
الى انه ليس هناك ما يدعو الى 
املقاطعة وسيكون للمشاركة 
االيجابية من مختلف القوى 
السياسية دعم كبير للدور 

السياسي في البلد.
وتوقع العمير في تصريح 
صحاف���ي خالل اس���تقباله 
املهنئني بشهر رمضان املبارك 
مساء امس االول في مبنى 
وزارة االشغال بجنوب السرة 
بحضور قياديي الوزارة ان 
االنتخابات املقبلة ستشهد 
مشاركة كبيرة واكثر احتداما 
باملنافسة خاصة وان احلركة 
الدس���تورية ليست اول من 
تخلى عن املقاطعة بل هناك 
قوى سياسية اخرى سوف 
حتذو حذوهم، موضحا اننا 
ندع���و الى املش���اركة حتى 
ال نخس���ر طاقات سياسية 
سيكون ملشاركتها تشجيع 
كبير لتقدمي برامج سياسية 
املناط  ال���دور  واس���تكمال 
باملجلس احلالي واملجالس 
السابقة. وأوضح العمير ان 
املرحلة املقبلة ستشهد تسلم 
مشاريع مهمة وحيوية ومن 
اهمها مستشفى جابر الذي اكد 
لنا املقاول املنفذ تسليمه لنا 
بالقريب العاجل دون مشاكل 
او نواقص، الى جانب مبنى 
وزارة التربية حسب اجلداول 
املعدة لتلك املشاريع وان كان 
هناك بع���ض التأخير على 
بعض املش���اريع اال ان ذلك 

لن يطول بشكل مؤثر.
 وبني العمير ان ميزانية 
العام  وزارة االش���غال هذا 
ستخضع للوضع االقتصادي 
من خالل انخفاض اس���عار 
النفط ووزارة املالية تتعامل 
معه���ا بش���كل اكثر حتوط 
وتقلي���ص ولكنها لن تخل 
ببرامج ومش���اريع الوزارة 
مبختل���ف القطاعات، مبينا 
ان االبواب لم تغلق واالراء 
متبادلة بني االشغال واملالية 
حت���ى نصل ال���ى ميزانية 

توافقية ومرضية للطرفني.
وتابع العمير ان املجلس 
يعق���د اجتماعات حس���ب 
جدول مضغوط ملناقش���ة 
امليزانيات مبشاركة جميع 
اجلهات احلكومية ذات الصلة 

بامليزانيات.
وعن س���حب احليازات 
الزراعية غير املستغلة افاد 
العمير ب���ان قانون الزراعة 
اجلديد واضح وصريح من 
حيث سحب احليازة التي لم 
يقم حائزها بالدور املطلوب 
منه وهو استخدام للغرض 
الذي منحت الجله، مشيرا 
الى ان احصائية جديدة قامت 
بها اجلهات املعنية س���وف 
القانون عليها لعدم  يطبق 
االستفادة منها او استغاللها 

بشكل ايجابي.

ولفت العمير ان 29 مزرعة 
تتعارض مع خط املترو سيتم 
تعويض اصحابها حس���ب 
العقد ب���ني حائزيها وامالك 

الدولة.
وفيما يخ���ص املجارير 
التابعة لالشغال والتي تصب 
في ج���ون الكويت وبعد ان 
طالبت هيئة البيئة بإغالقها 
اوضح العمير ان اجتماعات 
عدة مت���ت بني مس���ؤولي 
اجلهتني واتخ���ذت قرارات 
مهمة اتف���ق عليها الطرفان 
لتخفيف الضغط على اجلون 
الكميات املصروفة  وتقليل 
والتي تتم معاجلتها قبل ان 
تصرف في اجلون، مشيرا 
الى ان االخوة عاكفون على 
حل هذه املشكلة بأسرع وقت 

وبشكل مدروس.


