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كامل العوضي

العوضي يشيد بأداء »البلدية«

أش��اد عضو جلنة األولويات النائب كامل العوضي بأداء وزارة 
الدولة لش��ؤون البلدية وعملها، مؤكدا أنها استطاعت ان تغير من 
النظرة السلبية التي كانت سائدة عن عملها وذلك بفضل جهود وكفاءة 
العاملني فيها. وأضاف العوضي أن جلنة األولويات التقت املسؤولني 
في بلدية الكويت وذلك ضمن عملها في متابعة برنامج عمل احلكومة 
واطلعت خالل االجتماع على مشروعات البلدية املدرجة في اخلطة 
السنوية 2016/2015م، وقد نال عرض البلدية إعجاب وتقدير أعضاء 

اللجنة ودعمهم لها في كل ما من شأنه االرتقاء بالدولة.

»التشريعية« توافق على رفع احلصانة عن دشتي 
وإضافة مواد جديدة لقانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية

وافقت اللجنة التشريعية على طلب النيابة 
العامة رفع احلصانة البرملانية عن النائب 
د.عبداحلميد دشتي في قضيتني، األولى برقم 
٢٠١٦/٥٥٨ حصر نيابة االعالم جنح مباحث 
إلكترونية، والثانية برقم ١٩/ ٢٠١٦ جنايات 

أمن دولة.

اللجنة عل���ى االقتراح بقانون  ووافقت 
بإضافة مواد جدي���دة الى قانون اإلجراءات 

واحملاكمات اجلزائية.
ووافقت اللجنة عل���ى اقتراحني بقانون 
بإضافة مواد الى قانون ١٦/ ١٩٦٠ بشأن إصدار 

قانون اجلزاء.

الرئيس مرزوق الغامن مع الشيخة مي بنت حمد آل خليفة

الغامن يستقبل رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة وسفيرنا لدى كوريا اجلنوبية

استقب��ل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في مكتب��ه أم��س األح���د رئيس��ة هيئة البحرين 
للثق��اف���ة واآلث����ار الش���يخة مي بنت محمد 
آل خليفة. كم�����ا اس���تقب�����ل الغامن س���فير 
الكويت لدى جمهورية كوريا اجلنوبية جاسم 

البديوي.

12 مليار دينار عجز امليزانية العامة
سامح عبدالحفيظ 

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أكد رئي����س جلنة امليزانية 
واحلس����ابات اخلتامية النائب 
عدنان عبدالصمد أن العجز املقدر 
في امليزانية العامة للدولة ٢٠١٦ 

� ٢٠١7 يبلغ ١٢ مليار دينار.
اللجنة  إن  وقال عبدالصمد 
ناقشت أمس تقديرات مصروفات 
الب����اب اخلامس م����ن امليزانية 
واملخص����ص لإلعانات والباب 
السادس للمنح والباب السابع 

املخصص للمنافع االجتماعية.
من جانب آخر، انتهت جلنة 
املرافق العامة من التعديالت على 
قانون البلدية ورفعته إلى مجلس 
األم����ة متهيدا للتصويت عليه. 
وبني مقرر اللجنة النائب سعود 
احلريجي أن التعديالت كثيرة 
ومنها احلدان األدنى واألقصى 
بش����أن مخالفات البناء للسكن 
اخلاص، مشيرا إلى أنه استقر 
الرأي على م����ا أقر في املداولة 
األولى وهو من ٥٠ إلى ٥٠٠ دينار 

لكل متر.

تقديرات األبواب 5 و6و7 من ميزانية 2016 ـ 2017
3١٠ )باملليون دينار(دعم سلع غذائية ومتوينية

٢3٨دعم منتجات بترولية والغاز املسال

٢٦٦منح للدول الشقيقة والصديقة

١٢٥العالج باخلارج

3٠٠رعاية اجتماعية ل� 4٢ ألف حالة

4٦٠٠متويل حكومي ل� 3٥ جهة حكومية ملحقة

١٢ مليار دينارالعجز املقدر في امليزانية القادمة

د. عبداحلميد دشتي


