
 أكدت الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة ب���وزارة الصحة 
الكويتية الدكتورة ماجدة القطان 
خ��ل��و ال��ب��اد م��ن م���رض امل��اري��ا 
مشيرة الى أنه مت خال عام 2016 

عاج 388 حالة.
وأوضحت القطان في تصريح 
ل )كونا( مبناسبة االحتفال باليوم 
ال��ع��امل��ي ملكافحة امل��اري��ا ال��ذي 
يصادف 25 أبريل اجل��اري حتت 
شعار )اقضوا على املاريا قضاء 
مبرما( أن احلاالت التي مت عاجها 
وفدت من دول موبوءة. وذكرت أن 
االستراتيجية الوطنية املعدة من 
قبل الوزارة تركز على الوقاية من 
ظهور املاريا في الكويت وحماية 
املسافرين ال��ى املناطق املوبوءة 
الفتة ال��ى أن ه��ذا امل��رض يتسبب 
بوفاة أكثر من 400 ألف شخص 

حول العالم سنويا.
وب��ي��ن��ت أن ال�������وزارة ضمن 
اجراءاتها االحترازية تطلب عند 
استقدام العمالة من الدول املوبوءة 

فحصها للتأكد من ع��دم إصابتها 
ب��امل��اري��ا ث��م ي��ع��اد الفحص مرة 
أخرى عند دخولها الكويت للتأكد 

من خلوها من مثل هذه االمراض.
ودع����ت ال��ق��ط��ان امل��س��اف��ري��ن 
ال��ى املناطق امل��وب��وءة في القارة 
االفريقية أو دول ش��رق وجنوب 

آسيا الى ض��رورة مراجعة عيادة 
ال��س��ف��ر امل���وج���ودة بقسم صحة 
املوانئ واحلدود مبنطقة الصباح 
الصحية قبل أسبوعني من تاريخ 
السفر ألخذ االحتياطات املطلوبة 
والتطعيمات ال��ازم��ة ملختلف 

االمراض ومن بينها املاريا.
وحتتفل منظمة الصحة العاملية 
وشركاؤها في جميع أنحاء العالم 
ف��ي ال25 م��ن أب��ري��ل م��ن ك��ل عام 
ب��ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للماريا وتعد 
موضوعا مشتركا خ��اص��ا بهذه 

املناسبة.
ويجسد م��وض��وع ه��ذا العام 
ال��رؤي��ة اخل��اص��ة بعالم خ��ال من 
امل��اري��ا وال��ت��ي ورد بيانها في 
االستراتيجية التقنية العاملية 
ب��ش��أن امل��اري��ا للفترة 2016-
2030 وال��ت��ي اعتمدتها جمعية 
الصحة العاملية في مايو 2015 
إذ تستهدف االستراتيجية إحداث 
خفض هائل في عبء املاريا خال 

السنوات ال� 15 املقبلة.

ريا�ض عواد 

اع��ل��ن وزي���ر الصحة د.ج��م��ال 
احل��رب��ي ع��ن ب��دء معهد الكويت 
لاختصاصات الطبية )كيمز( فتح 
ب��اب التسجيل لطلبات االبتعاث 
إل��ى ٣ جامعات كندية »اوت���اوا 

- ماكماستر - كالغري«
وذك��ر في تصريح صحافي ان 
ه��ذه امل��ب��ادرة ت��أت��ي ضمن خطة 
املعهد االستراتيجية لزيادة فرص 
االب��ت��ع��اث للتخصصات الطبية 
والتخصصات ال��دق��ي��ق��ة، مبينا 
ان وف���دا م��ن امل��ع��ه��د ق���ام م��ؤخ��را 
بزيارة اجلامعات الكندية بهدف 
وض��ع إط��ار تعاون يخدم اخلطة 

اإلستراتيجية للبعثات.
وك���ش���ف ال����وزي����ر احل���رب���ي 
ع��ن ض��م��ان م��ا ي��ق��ارب ٣٦ مقعدا 
مخصصا فقط لاطباء الكويتيني 
في اجلامعات الكندية سابقة الذكر، 
موضحا أنها تشمل ١٤ مقعدا في 

البرامج التخصصية الطبية و ٢٢ 
مقعدا في التخصصات الدقيقة. 

وأش��اد وزي��ر الصحة و رئيس 
م��ج��ل��س ام��ن��اء امل��ع��ه��د د.ج��م��ال 

احلربي بجهود العاملني باملعهد 
لتأمني هذا العدد من املقاعد لألطباء 
الكويتيني، وال���ذي يعد سابقة 
واجن��ازا كبيرا يحققه املعهد ألول 
مرة، مؤكدا بأن املعهد يسعى جادا 
ال��ى توسيع نطاق التواصل مع 
اجل��ام��ع��ات الكندية واألمريكية 
لضمان عدد اكبر من املقاعد والتي 
يتنافس عليها األطباء الكويتيني 

في السنوات القادمة.
وح��ث الوزير احلربي االطباء 
الكويتيني على تقدمي امتحانات 
امل��ع��ادل��ة الكندية أو األمريكية 
باعتبارها أح��د أه��م املتطلبات 
لتقدمي طلب االبتعاث في امريكا 
ال��ش��م��ال��ي��ة، وذل�����ك ألن ف��رص 
االبتعاث من خال اخلطة اجلديدة 
زادت وخاصة في التخصصات 
ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي السابق يصعب 
احلصول علي مقاعد فيها كاجللدية 

وجراحة املخ واألعصاب وغيرها.

ريا�ض عواد 

أعلن د.أح��م��د ناهس العنزي 
اخ��ت��ص��اص��ي ج���راح���ة ال��ك��ل��ى 
وامل��س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة، وج��راح��ة 
الروبوت واملناظير - مستشفى 
مبارك ومستشفى مركز صباح 
األح����م����د ع����ن جن�����اح ورش����ة 
استئصال تضخم البروستاتا 
احلميد باستعمال الهوميوم ليزر 
HoLEP ف��ي مستشفى مبارك 
الكبير ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل���راح 
البريطاني تيف آهو من جامعة 

كامبريدج مستشفى آدنزبروك. 
ومت إجراء ٣ عمليات للمرضى 
تكللت بالنجاح، تتميز العمليات 
التي يستخدم بها الليزر بقدرتها 
على استئصال البروستاتا ذات 
احلجم الكبير، وبفضلها يكون 
م��ك��وث امل��رض��ى غ��ال��ب��ا ال يزيد 
عن ٢٤ ساعة مقارنة بالطريقة 

االع��ت��ي��ادي��ة امل��ت��ع��ارف عليها 
باالستئصال احل���راري، كما أنه 
مي��ك��ن إج���راؤه���ا ع��ل��ى امل��رض��ى 
الذين يتناولون األدوي��ة املسيلة 
ل��ل��دم كاألسبرين والبافيكس 
وال��وارف��اري��ن، ش��ارك في ورشة 
عمل استئصال الليزر دكتور احمد 
ناهس العنزي ودكتور تيف آهو 
و دكتور أحمد الكندري ودكتور 

محمد الغامن 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل أقيمت 
ورشة الروبوت في مركز صباح 
األحمد للكلى واملسالك، مت فيها 
إج��راء ٥ عمليات بالتعاون مع 
اجلراح البريطاني عمر كرمي،ومت 
إج��راء عمليات استئصال أورام 
للبروستاتا واستئصال جزئي 
ل���ورم ف��ي الكلى وإزال���ة للكلية 
وإص��اح لعيب خلقي في حوض 

الكلية تكللت كلها بالنجاح.
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جانب من االطباء

3 عمليات للمرضى تكللت جميعها بالنجاح مت خاللها إجراء 

ورشة استئصال تضخم البروستاتا احلميد بالهوميوم 
HoLEP في مستشفى مبارك الكبير ليزر 

د.جمال احلربي

وزير الصحة يعلن عن فتح »كيمز« باب التسجيل لالبتعاث

احلربي: تأمني مقاعد تدريب مخصصة 
لألطباء الكويتيني في ثالث جامعات كندية

أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء 
املهندس محمد بوشهري ان قانون 
حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء 
وامل����اء اجل��دي��د امل��زم��ع تطبيقه 
بحلول 22 مايو املقبل يهدف لدفع 
املستهلكني الى ترشيد االستهاك 

وليس بقصد »اجلباية«.
وق���ال ب��وش��ه��ري ف��ي تصريح 
ص��ح��اف��ي مبناسبة االع����ان عن 
احل��م��ل��ة ال��ت��وع��وي��ة )اس��ت��ه��ل��ك 
مب��س��ؤول��ي��ة( امل���زم���ع اط��اق��ه��ا 
بالتعاون م��ع وزارة االع���ام ان 
الهدف من مثل ه��ذه احلمات هو 
ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم 

املستهلكني.
واض���اف بوشهري ان احلملة 
ال���ت���ي س��ت��ن��ط��ل��ق ع��ب��ر مختلف 
وسائل االعام ووسائل التواصل 
االجتماعي ستركز على السبل 
واآلل��ي��ات ال��ت��ي ميكن انتهاجها 
لترشيد االستهاك الذي من شأنه 
ان يسهم في تقليص كلفة امليزانية 
ال��ت��ي ترصدها ال��دول��ة لتشغيل 
محطات القوى الكهربائية وتقطير 

املياه.
وذك���ر ان اللجنة التنفيدية 
ل��ت��رش��ي��د اس���ت���ه���اك ال��ط��اق��ة 
الكهربائية وامل��ي��اه ف��ي مختلف 

م��ؤس��س��ات ال���دول���ة جن��ح��ت في 
حتقيق اهدافها مؤكدا استمرارها 

في تنفيذ استراتيجية الترشيد.
وك���ان مجلس االم���ة ق��د واف��ق 
في 26 ابريل 2016 على املداولة 
الثانية مل��ش��روع القانون بشأن 
حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء 
وامل��اء في كل القطاعات ال��واردة 
ضمن ب��ن��وده باستثناء القطاع 

السكني اخلاص )املنزلي(.

محمد بوشهري

ليس بقصد »اجلباية«

بوشهري: قانون التعرفة اجلديد 
يهدف لترشيد االستهالك 

قالت وكيلة وزارة الدولة 
لشؤون الشباب الكويتية 
الشيخة الزين الصباح ان 
مسابقة ال��ك��وي��ت للعلوم 
وال��ه��ن��دس��ة ال��ت��ي ينظمها 
ال��ن��ادي العلمي الكويتي 
تتيح الفرصة امام الشباب 
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف����ي ع��م��ل��ي��ة 
التنمية. واضافت الشيخة 
الزين الصباح خال افتتاح 
م��ع��رض مسابقة الكويت 
للعلوم والهندسة اخلامس 
امل���ق���ام ع��ل��ى م����دار ي��وم��ني 
ف��ي خيمة ال��ن��ادي العلمي 
ان امل��ش��اري��ع امل��ش��ارك��ة في 
امل��ع��رض اظ��ه��رت ان دول��ة 
ال���ك���وي���ت ت���زخ���ر ب��ع��ق��ول 
ش��ب��اب��ي��ة ن���ي���رة اجن����زت 

مشروعات متنوعة تسهم ف��ي عملية التنمية 
وتنويع مصادر الدخل.

واعربت عن املها في تعاون القطاعني العام 
واخلاص ومؤسسات املجتمع املدني بالنظر إلى 
هذه املشاريع الصغيرة واستثمار طاقات الشباب 
الكويتيني باعتبارهم »نفط الكويت في املستقبل«.

م��ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن رئيس 
م��ج��ل��س ادارة )ال���ن���ادي 
العلمي( طال اخلرافي الدعم 
»املثمر« الذي توليه وزارة 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
للشباب الكويتيني بشكل 
ع��ام فضا عن جهودها في 
اجناح االنشطة والفعاليات. 
وأث����ن����ى اخل����راف����ي ع��ل��ى 
اجل��ه��ود اجل��ب��ارة العضاء 
جل��ن��ة حت��ك��ي��م امل��س��اب��ق��ة 
ال��ب��ال��غ ع��دده��م 50 محكما 
ومحكمة م��ن االك��ادمي��ي��ني 
واساتذة اجلامعة والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
واش����اد ب���دور مؤسسة 
ال��ك��وي��ت ل��ل��ت��ق��دم العلمي 
باعتبارها »الشريك االستراتيجي« ألنشطة 
النادي والداعم االكبر لها مبينا انها ال تتوانى 
عن تقدمي الدعم واملساندة لكل أنشطة النادي 
ومسابقاته العلمية. ولفت ال��ى ال��دور الكبير 
واملميز الذي تقوم به جامعة الكويت »وال��ذي ال 

يقل اهمية عن بقية االدوار الداعمة«.

الشيخة الزين الصباح

الزين: مسابقة العلوم والهندسة 
تشرك الشباب بعملية التنمية 

 أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت الدكتور عادل مال 
الله بدء عملية التسجيل للفصل 
الدراسي الصيفي 2017/2016 
اعتبارا من 25 أبريل اجلاري حتى 

6 مايو املقبل.
وأض����اف م���ال ال��ل��ه ف��ي بيان 
صحافي أن م��واع��ي��د التسجيل 
م��ح��ددة ل��ك��ل ط��ال��ب باستخدام 
شبكة اإلنترنت فقط مشيرا إلى أن 
احلد األقصى املسموح بالتسجيل 
فيه خ��ال ه��ذه الفترة ه��و عشر 

وحدات دراسية.
وأش���ار ال��ى أن��ه ميكن للطلبة 
تعديل ج��داول��ه��م خ��ال فترات 
ال��ت��س��ج��ي��ل امل��ب��ك��ر وال��س��ح��ب 
واإلضافة بدءا من موعد تسجليهم 
حتى نهاية فترة التسجيل دون 

مواعيد مسبقة.
وبني أنه بإمكان الطلبة املتوقع 
تخرجهم ف��ي ال��ف��ص��ل الصيفي 

مراجعة الكلية املعنية لهم خال 
الفترة من 7 ال��ى 11 مايو املقبل 
أث��ن��اء س��اع��ات ال���دوام الرسمية 
للتأكد من تسجيلهم لكل متطلبات 

التخرج.
ودعا الطلبة الذين ال يرغبون 
في الدراسة خال الفصل الصيفي 
بعد تسجيلهم للمقررات سحب 
تلك امل��ق��ررات ف��ي م��وع��د أقصاه 
13 يونيو املقبل موضحا أنه لن 
يسمح لهم باالنسحاب من الفصل 
الصيفي ب��ع��د ه���ذا ال��ت��اري��خ إال 
مبوافقة جلنة الشؤون الطابية 

باجلامعة.
وأف���اد ب��أن ال��ع��م��ادة ستقلص 
االعداد في قوائم االنتظار وتلغي 
بعض الشعب غير املستوفية 
لضوابط الفصل الصيفي يوم 21 
مايو املقبل على أن يتم إلغاء قوائم 
االنتظار كليا في الثامن من يونيو 

املقبل.

جامعة الكويت تعلن بدء التسجيل 
25 اجلاري  بالفصل الصيفي اعتبارا من 

كرمت الكلية االسترالية في الكويت نواد 
خليجية للطيران شاركت في ملتقى الكويت 
االول للطيران ومنظمو امللتقى. ومت تكرمي 
كل م��ن: مدير ن��ادي قطر للطيران، وممثل 
ن���ادي ال��ط��ي��ران ال��س��ع��ودي، وم��دي��ر ن��ادي 
اجلزيرة للطيران، وممثل الوعان للطيران، 
وممثل جلنة تنظيم ملتقى الكويت االول 
للطيران. وفي كلمة له بهذه املناسبة أعرب 
مدير إدارة قسم الطيران بالكلية األسترالية 
الكابنت عبد احلميد الرفاعي عن ترحيبه 
باملشاركني في ملتقى الكويت االول للطيران 
مؤكدا لهم انهم في بلدهم الثاني »الكويت« 
وف��ي منزلهم ال��ث��ان��ي، ف��ي اش���ارة منه الى 
تواجدهم مبقر الكلية االسترالية في الكويت 

مبنطقة مشرف.
واش��ار الكابنت الرفاعي الى ان ما يجمع 
املشاركني في ملتقى الكويت االول للطيران 

هو حب الطيران واملغامرة، مشيدا بإقامة 
اول ملتقى للطيران في الكويت ومعتبرا 

احلدث مبثابة حلم قد مت حتقيقه.
وتابع الكابنت الرفاعي كلمته مؤكدا ان 
وراء كل طيار قصة كفاح قد يغفل عنها كثير 
من الناس، اال ان اي جهد يبذل او اي تعب قد 
يصاب به املرء فإنه يتاشى مبجرد ارتفاع 
عجات الطائرة عن امل��درج ليتحقق احللم 

ويصبح حقيقة.
وش��دد الكابنت الرفاعي على أهمية اال 
ننسى اب���دا ف��ض��ل ال��ل��ه ف��ي جن���اح عملية 
الطيران، وكذلك دور مهندسي وفنيو الطيران 
الذين لهم الفضل ولوال جهودهم ملا ارتفعت 

الطائرة شبرا عن مدرج الطيران.
واك��د ان الكلية تدعم وتقدر كل اجلهود 
امل��ب��ذول��ة م��ن قبل ال��ط��ي��اري��ن واملهندسني 

جانب من التكرميوالفنيني والعاملني في مجال الطيران.

»الكلية االسترالية في الكويت« تكرم املشاركني في ملتقى الكويت األول للطيران

»احملاسبة« يستضيف اجتماعا 
إلحدى جلان »األسوساي« غدا

أعلن دي��وان احملاسبة امس استضافته 
االج��ت��م��اع ال��راب��ع مل��ش��روع البحث ال11 
للمنظمة اآلسيوية لألجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة )األس��وس��اي( بعد غد 
االثنني بعنوان )طرق إعداد خطة التدقيق 

املبنية على املخاطر(.
وق���ال ع��ض��و ف��ري��ق دي����وان احملاسبة 
املشارك في االجتماع طال الوهيب في بيان 
صحافي إن البحوث املهنية تسهم في تنمية 
قدرات املدققني مبينا أن ما مييز هذا البحث 
إعداده على مستوى إقليمي من خال فريق 
عمل مكون من 11 جهازا رقابيا من املنظمة 

اآلسيوية.
وأض��اف الوهيب أن ل��دي��وان احملاسبة 
الكويتي دور فعال ف��ي اجن��از البحث إذ 
ش��ارك باعداد الفصل األول منه واملتمثل 
بالتعريف بخطة التدقيق واملخاطر التي 
يواجها املدقق باجلهات املشمولة بالرقابة 

وهي أهداف البحث ونطاق البحث.
وأوضح أن الديوان شارك أيضا في إبداء 
املاحظات واق��ت��راح التعديات الازمة 
على الفصول األخرى املعدة من قبل الدول 

األعضاء.
وب��ني أن االجتماع ال��ذي يستمر يومني 
يهدف إلى مناقشة نتائج حتليل االستبيان 
وجت��ارب األجهزة الرقابية في هذا املجال 
الف��ت��ا إل��ى أن امل��دق��ق ي��واج��ه ع��دة مخاطر 
مرتبطة ببيئة عمل اجلهة املشمولة بالرقابة 

قد تؤثر على دق��ة وسامة النتائج التي 
يتوصل إليها.

وش��دد على أهمية موضوع البحث من 
خال معرفة كيفية اعداد خطة تدقيق مبنية 
على تلك املخاطر للحد منها وفقا ألفضل 
املمارسات املهنية لتحقيق أه��داف املهمة 
الرقابية وإصدار تقرير مهني بجودة عالية.

وأفاد بأن الديوان قام بدور مهم في هيكلة 
البحث من خ��ال تقدمي مقترحات عديدة 
للفريق منها أن يتضمن البحث جت��ارب 
األجهزة العليا للرقابة باملنظمة اآلسيوية 
في مجال اع��داد خطط تدقيق مبنية على 

املخاطر لاستفادة من ممارساتها املهنية.
وذك��ر أن )احملاسبة( اقترح استخدام 
أداة االستبيان في البحث لتكون عناصره 
مبنية على معايير التدقيق الدولية ملنظمة 
)االنتوساي( موضحا أن االستبيان املقترح 
يتضمن أسئلة خاصة بالتخطيط ومخاطر 

التدقيق ألنواع الرقابة املعتمدة دوليا.
وت��أس��س��ت منظمة )االس���وس���اي( عام 
1978 وه��ي إح��دى املجموعات اإلقليمية 
لدى املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة 

املالية واحملاسبة )اإلنتوساي(.
وتهدف )االسوساي( الى تعزيز التفاهم 
والتعاون بني األجهزة األعضاء والتدريب 
امل��س��ت��م��ر ل��ل��م��راج��ع��ني امل��ال��ي��ني ال��ع��ام��ني 
وال��ت��واص��ل ف��ي مجال الرقابة املالية مع 

أجهزة وهيئات في أنحاء العالم األخرى.

احلصان: نسبة اإلجناز مبشروع شارع 
الغوص تسبق البرنامج الزمني 

ريا�ض عّواد 

إج��ت��م��ع ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د لقطاع 
هندسة ال��ط��رق ف��ي وزارة االشغال 
ال��ع��ام��ة امل��ه��ن��دس اح��م��د احل��ص��ان 
بالقائمني على تنفيذ مشروع انشاء 
واجن��از وصيانة ش��ارع الغوص من 
الطريق الدائري اخلامس الى الطريق 
الدائري السادس العقد )ه ط/263( 
وذلك في مكتبه مبقر الوزارة بجنوب 

السرة.
وقال احلصان في تصريح صحافي 
ان االج��ت��م��اع ال���ذي عقد ي��ه��دف الى 
الوقوف على اخر املستجدات باملشروع 
واالع��م��ال اجل��اري��ة حاليا م��ؤك��دا ان 
نسب االجناز تسبق البرنامج الزمني 
اخلاص به بفضل التعاون والتنسيق 
بني كافة االط��راف العاملة باملشروع 
الذي يعد في مراحله االولى حيث بدأ 
العمل به في 7 ديسمبر 2016 ومن 
املتوقع االنتهاء منه ف��ي 6 ديسمبر 

.2019
وأف���اد احل��ص��ان ان امل��ش��روع من 
امل��ش��اري��ع ال��ه��ام��ة واحل��ي��وي��ة التي 
ينفذها القطاع بكلفة اجمالية 77.300 
مليون دينار وبهدف تسهيل انسيتبية 
احلركة املرورية وزيادة االمان ملواكبة 
الكثافة السكانية في احلركة املرورية 

نتيجة التطوير في املناطق السكنية 
املجاورة وزيادة في املناطق السكنية 
املستقبلية موضحا انه استمع خال 
االجتماع الى شرح واف عن االعمال 
اجلارية حاليا باملشروع الذي يتضمن 
طريق بطول 7 كيلو متر وانشاء جسر 
التفاف عكسي اعلى الدائري اخلامس 
واستحداث دوار جديد مبنطقة بيان 
وتطوير 3 دوارات قائمة مبنطقة 
بيان واستحداث جسر بعرض ثاث 
ح��ارات في االجتاهني بتقاطع شارع 
الغوص مع طريق خالد بن عبدالعزيز 

واستحداث عدد 2 دوار جديد مبنطقة 
م��ش��رف. وت��اب��ع احل��ص��ان يتضمن 
املشروع الى استحداث تقاطع يشمل 
3 مستويات ك��االت��ي نفق للطريق 
الدائري السادس ودوار سطحي اعلى 
النفق وجسر بعرض 3 ح���ارات في 
االجتاهني على ش��ارع الغوص اعلى 
الدوار وتطوير وتاهيل شارع الغوص 
من ال��دائ��ري اخلامس حتى الدائري 
السادس وترحيل وحماية اخلدمات 
ال��ق��ائ��م��ة امل��ت��ع��ارض��ة م��ع التطوير 

املقترح.

مخطط لتطوير شارع الغوص

ريا�ض عواد 

وصف رئيس جلنة املخطط الهيكلي في املجلس البلدي املهندس علي 
املوسى الفترة املتبقية من مدة عمل املجلس بأنها مهمة في مجال العمل 

البلدي.
وقال املوسى في تصريح صحافي أن قانون البلدية اجلديد 33 لسنة 
2016 منح مهلة للجهاز التنفيذي لتعديل اللوائح واألنظمة اخلاصة 
بالبناء لتتوافق مع القانون وهو ما يعني إعادة دراسة هذه اللوائح في 
املجلس البلدي بعد إحالتها من مدير عام البلدية مشيرا إلي أن مراجعة هذه 

األنظمة ليست بالسهلة وحتتاج إلي وقت طويل لبحثها. 
وأكد املوسى أن املجلس البلدي على استعداد من خال التعاون مع 
اجلهاز التنفيذي في البلدية الن يعمل علي مدار الساعة من اجل أن يتم 

االنتهاء من دراسة هذه اللوائح وإقرارها ملا فيه مصلحه للبلد واملواطن. 
وأكد املوسى أن املجلس البلدي سينظر خال الفترة املقبلة في العديد من 
املشاريع الهامة املوجودة علي جدول أعمال جلانه املختلفة من اجل إقرارها 
ومن أبرزها تخصيص القطعتني 3 و 4 في منطقة خيطان اجلنوبي إلي 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيع قسائمها وعددها 1200 وحدة 

علي أصحاب الطلبات اإلسكانية.

املوسى: مشاريع هامة على جدول 
البلدي في املرحلة القادمة


