
أعلنت وزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال���دك���ت���ورة ج��ن��ان 
ب��وش��ه��ري أم��س األح���د تشكيل 
فريق عمل تنسيقي بهدف تذليل 
كل العقباب التي تواجه املشاريع 

السكنية في البالد.
وق����ال����ت ب���وش���ه���ري ع��ق��ب 
مشاركتها في ورشة عمل للجنة 
مزاولة املهن الهندسية باملجلس 
ال��ب��ل��دي إن ال��ف��ري��ق التنسيقي 
ي��ض��م أع���ض���اء م���ن امل��ج��ل��س 
البلدي واجلهاز الفني بالبلدية 
وامل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للرعاية 
ال��س��ك��ن��ي��ة واألش���غ���ال وهيئة 

الطرق.
وأوض��ح��ت أن ورش��ة العمل 
ن��اق��ش��ت ع���دة م��واض��ي��ع مهمة 
منها املعوقات التي تواجه املدن 
اإلسكانية في الكويت، إضافة 
إلى املشاريع احليوية التي تخدم 
تلك املدن اإلسكانية التي سيتم 

إقامتها في املرحلة القادمة.
وذك��رت أن ال��ورش��ة تطرقت 
إل��ى كيفية تفعيل اخلدمات في 
املدن اإلسكانية وأهمية استعمال 
الطاقة املتجددة ف��ي تلك امل��دن 
وتعديل نظم البناء مبا يضمن 
ال��ب��ن��اء السليم ف��ي ال��وح��دات 

السكنية.
وأكدت أن إقامة مثل هذا النوع 
م��ن ال���ورش دل��ي��ل على حرص 
املجلس البلدي على الدفع بعجلة 
املشاريع اإلسكانية نظرا ألهمية 

هذه القضية للكويت.

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
الكويتية )ن��زاه��ة( أم��س األح��د إحالة 
قيادي في وزارة الصحة بدرجة وكيل 
وزارة مساعد وموظف آخر في ال��وزارة 
إلى النيابة العامة لتوافر شبهة جرمية 
تسهيلهما االس��ت��ي��الء على امل��ال العام 

وجرمية اإلضرار العمدي باملال العام.
وقال املتحدث الرسمي للهيئة األمني 
العام املساعد لكشف الفساد والتحقيق 
ال��دك��ت��ور محمد ب��وزب��ر ل��� )ك��ون��ا( إن 
)نزاهة( تلقت بالغا يتضمن قيام  القيادي 
واملوظف بالتعاقد عن طريق األمر املباشر 
دون اتباع اإلج���راءات املنظمة لذلك في 
وزارة الصحة وتعميم وزارة املالية رقم 

)2017/2( بشأن نظم الشراء.
وذكر بوزبر أن القيادي واملوظف لم 
يحصال على موافقة اجلهات الرقابية 
املختصة من أجل مشروع العقد مما سهل 
للغير االستيالء على امل��ال العام وأضر 
مبصلحة وزارة الصحة إذ تبني انتفاء 

أسباب ومبررات التعاقد.
وأوض���ح أن ذل��ك ي��أت��ي “ملا ك��ان من 
البني من التحقيقات وجمع االستدالالت 
وسماع إف���ادات الشهود والتي أجريت 
مبعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق 
يثير ف��ي طياته ت��واف��ر شبهة جرمية 
تسهيل االستيالء على املال العام وجرمية 

اإلضرار العمدي باملال العام”.
وت���اب���ع أن اجل���رائ���م امل��ؤث��م��ة هي 
بنصوص امل���واد 10 و11 م��ن القانون 
رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية األموال 
العامة واملادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 
2016 بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد واملواد 47 و 48 من القانون رقم 

16 لسنة 1960 بإصدار قانون اجلزاء.
وب��ني أن��ه بعد م��ا اطمأنت )ن��زاه��ة( 
إلى توافر أس��اس معقول لقيام شبهات 
جرائم الفساد املقررة ضمن املادة رقم 22 
وخضوع املبلغ ضدهم املقررة في املادة 2 
من قانون رقم 2 لسنة 2016 فقد أحالت 

األوراق إلى النائب العام.
وأك��د بوزبر ع��زم )ن��زاه��ة( مواصلة 
اجلهود واإلج��راءات بشأن فحص وجمع 
االس���ت���دالالت وال��ت��ح��ري��ات ف��ي جميع 

البالغات اجلدية التي ترد اليها.
وث��م��ن دور امل��ب��ل��غ��ني ف��ي مم��ارس��ة 
دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى 
املعلومات ال��الزم��ة ع��ن وق��ائ��ع الفساد 
وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى 
درج����ات احل��م��اي��ة وال��س��ري��ة ال��الزم��ة 
لهم وال��ت��ي فرضها القانون والالئحة 

التنفيذية.
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األولى من نوعها بني الكويت واململكة املتحدة 

»الصحة« وهيئة التعليم الصحي في إجنلترا توقعان مذكرة للتدريب الطبي
أع��ل��ن وزي����ر ال��ص��ح��ة الشيخ 
ال��دك��ت��ور ب��اس��ل ال��ص��ب��اح توقيع 
مذكرة تفاهم أمس األحد بني الوزارة 
ممثلة مبعهد الكويت لالختصاصات 
الطبية )ك��ي��م��ز( وهيئة التعليم 
الصحي بإجنلترا للتدريب الطبي 

واخلدمات الصحية.
وق��ال الوزير الصباح ل� )كونا( 
إن املذكرة تعد األولى من نوعها في 
مجال التعليم الطبي بني الكويت 
واململكة املتحدة وتندرج ضمن خطة 
العمل ملجموعة التوجيه الكويتية 
البريطانية املشتركة وامل��ذك��رة 
املوقعة في لندن يوليو 2013 بني 

اجلانبني الكويتي والبريطاني.
وأوضح أنه كانت هناك مباحثات 
ف��ي م��ج��ال ال��رع��اي��ة الصحية بني 
معهد االختصاصات الطبية وهيئة 
التعليم الصحي في إجنلترا لتوقيع 
مذكرة تفاهم بني الطرفني البتعاث 
20 طبيبا كويتيا سنويا في مختلف 
التخصصات إلى بريطانيا لتقدمي 
تدريب طبي في برامج مقننة بجودة 
ومستوى مثلما يحصل عليه األطباء 
ف��ي اململكة املتحدة ومعتمدة من 

املجلس الطبي العام.
وذك��ر أن هيئة التعليم الطبي 

ف��ي إجنلترا ه��ي الهيئة املختصة 
بشؤون تدريب األطباء في بريطانيا 
وتوزيعهم على ب��رام��ج تدريبية 
م��ق��ن��ن��ة ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ش��ه��ادة 
االختصاص وشهادة إكمال التدريب 
بعد االن��ت��ه��اء م��ن ال��ت��دري��ب. وبني 
ال��وزي��ر الصباح أن املعهد خاطب 
إدارة البعثات في دي��وان اخلدمة 
امل��دن��ي��ة ب��ش��أن م��ش��روع االتفاقية 
والتكاليف املالية املقترحة وحصل 
املعهد على امل��واف��ق��ة لتوقيع تلك 

االتفاقية.
ولفت إل��ى أن االتفاقية تندرج 
ضمن مشروعات وزارة الصحة في 
خطط التنمية املستدامة ووض��ع 
استراتيجية ش��ام��ل��ة ومتكاملة 
للخدمات الصحية تضم كل املجاالت 
الرئيسية واحلقيقية وم��ن أهمها 
ض��رورة استمرار ابتعاث األطباء 

الكويتيني في جميع التخصصات 
للمراكز الطبية املتقدمة واملعترف 
ب��ج��ودت��ه��ا الك��ت��س��اب اخل��ب��رات 

واملهارات الطبية املتقدمة.
وأشار إلى أن مجمل ذلك يعكس 
ن��ظ��رة مجلس األم��ن��اء ف��ي معهد 
ال��ك��وي��ت ل��الخ��ت��ص��اص��ات الطبية 
بالتوسع وفتح آفاق جديدة بزيادة 
وتنوع دول االبتعاث للتخصصات 

الطبية املختلفة.
وذكر أن توقيع مذكرات تفاهم مع 
هيئات تعليمية عاملية كفيل بتحسني 
ج��ودة اخلدمات الصحية وتطبيق 
أف��ض��ل املعايير ال��الزم��ة وس��وف 
يزود املستشفيات واملراكز الصحية 
بكفاءات طبية على مستوى عال من 
الكفاءة العلمية والعملية للنهوض 
مبستوى اخل��دم��ات الصحية في 

وزير الصحة ومسؤولو هيئة التعليم الصحي في إجنلترا خالل توقيع مذكرة التفاهمدولة الكويت.

ضمن  تندرج  االتفاقية  الصباح:  باسل 
مشروعات »الصحة« في خطط التنمية 
شاملة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ووض����ع  امل��س��ت��دام��ة 

يضم أعضاًء من »البلدي« و»البلدية« و»السكنية« و»األشغال« و»الطرق« 

بوشهري: تشكيل فريق عمل لتذليل العقبات في املشاريع السكنية

لقطةجماعية للوزيرة جنان بوشهري مع أعضاء املجلس البلدي

»نزاهة« حتيل قياديًا وموظفًا 
في »الصحة« إلى النيابة 

إلضرارهما باملال العام

د. محمد بوزبر
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ال يزال الغموض يلف مالبسات حادثة 
اختفاء رجل األعمال الكويتي محمد البغلي 
في رومانيا رغم مرور أكثر من أربع سنوات 
على وقوع هذه احلادثة التي أثارت اهتماما 
حكوميا وشعبيا واس��ع��ا للكشف عن 

مصيره.
فمنذ اخ��ت��ف��اء البغلي ف��ي إح���دى قرى 
روم��ان��ي��ا ف��ي اخل��ام��س م��ن أغسطس عام 
2015 بذلت السلطات الكويتية وال تزال كل 
اجلهود عبر القنوات الدبلوماسية وخارجها 
لكشف مالبسات ه��ذه القضية املأساوية 

لكنها لم تفض إلى شيء حتى اآلن.
وف��ي ه��ذا الشأن وبناء على توجيهات 
سمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
وعبر متابعة حثيثة من مجلس ال��وزراء 
ممثال ب���وزارة اخلارجية وبالتعاون مع 
وزارة الداخلية تواصلت املساعي املكثفة 
بغية الكشف عن مصير البغلي إذ استمر 
التواصل مع السلطات الرومانية املختصة 

من أجل إنهاء القضية التي طال أمدها.
وب��ع��د م���رور أك��ث��ر 1500 ي��وم ملعرفة 
مصير البغلي لكن دون جدوى ي��زداد قلق 
أسرته وأقربائه وأصدقائه على حياته 
وصحته السيما أن��ه يبلغ من العمر اآلن 

83 عاما.
وأث���ارت ه��ذه القضية موجة من ردود 
الفعل املتعاطفة مع أسرة البغلي امتدت بعد 
ذلك إلى مواقع التواصل االجتماعي فيما 
أدت وسائل اإلع��الم الكويتية والرومانية 
دورا في تسليط الضوء عليها ومواصلة 

حث السلطات الرومانية املختصة على 
بذل مزيد من اجلهود رغم اإلقرار باجلهود 
الكبيرة التي بذلتها على املستويات كافة 

للكشف عن لغز اختفاء البغلي.
ومع ذلك مازالت قضية اختفاء البغلي 
بحاجة إل��ى مزيد من التركيز والتكثيف 
اإلعالمي في هذه املرحلة سواء في رومانيا 

او في الكويت.
وللتعرف على مستجدات هذه القضية 
اإلنسانية يعمل رياض البغلي جنل رجل 
األعمال املفقود على إيصال رسالته دون 
كلل أو ملل عبر وسائل اإلع��الم املختلفة 
وخصوصا موقع ال��ت��واص��ل االجتماعي 

)تويتر( مسلطا  الضوء على حجم املأساة 
احلقيقية التي تعيشها أسرته ومتسكها 

باألمل حتى آخر حلظة.
وينشر رياض عبر حسابه الرسمي في 
)تويتر( تغريدات شبه يومية يبرز فيها 
استمرار معاناة عائلته منذ اختفاء والده في 
رومانيا حرصا منه على إحياء هذه القضية 
واملطالبة بالضغط على اجلهات الرسمية 

في رومانيا للكشف عن لغز اختفاء والده.
وط��ال��ب ف��ي إح��دى تغريداته بإيصال 
رسالته اإلنسانية إل��ى أك��ب��ر ع��دد ممكن 
مناشدا اجلميع الدعاء لوالده من أجل أن 

يزيل الله عز وجل همه ويفرج كربته.

وي��ق��ول ف��ي ت��غ��ري��دة معبرة باللهجة 
الكويتية العامية “ يبا ولهنا عليك.. اليوم 
ي��ك��ون مضى على ف��ق��دان��ك 50 ش��ه��را في 
رومانيا ونرجو من الله الفرج لك ولنا 
وال نستغني ع��ن دع���اء احمل��ب��ني ون��أم��ل 
بتحركات رسمية تسهم في حل هذه القضية 
اإلنسانية والضغط على اجلهات املعنية في 

رومانيا”.
كما نشر في الثامن من شهر مايو املاضي 
رابطا لفيلم وثائقي أنتجته عائلته في 
رومانيا تتحدث فيه وسائل إعالم كويتية 
ورومانية عن مصير رجل األعمال الكويتي 
في رومانيا بعد م��رور 1461 يوما على 
اختفائه. وق���ال ري���اض ل��� )ك��ون��ا( أمس 
األحد “نحن نعيش مأساة حقيقية يصعب 

وصفها ولم أفقد األمل في عودة والدي”.
وأض��اف “لم نتوقع أب��دا أن تزيد فترة 
االختفاء عن يومني أو ثالثة أو أسبوع على 
أس��وأ تقدير.. لكن أن تصل م��دة اختفائه 

ألربع سنوات فهذا شيء يفوق التصور”.
وأعرب عن تقديره ملا تقوم به السلطات 
الكويتية م��ن ج��ه��ود حثيثة ومتواصلة 
استجابة لتوجيهات سمو أم��ي��ر البالد 
للكشف ع��ن مالبسات اختفاء وال���ده في 

ظروف غامضة منذ عام 2015.
وق���ال: إن��ه رغ��م م���رور ال��س��ن��وات على 
اختفاء وال��ده فانه ال توجد حتى اآلن أي 
معلومة جديدة بشأنه مناشدا احلكومة 
الكويتية الضغط على السلطات الرومانية 

لالسراع في الكشف عن مصير والده.

ي����ش����ارك وف�����د رف��ي��ع 
امل���س���ت���وى م����ن دي�����وان 
احملاسبة برئاسة رئيس 
ال���دي���وان ب��اإلن��اب��ة ع��ادل 
الصرعاوي في االجتماع 
ال��س��ادس عشر ألصحاب 
امل��ع��ال��ي رؤس���اء دواوي���ن 
املراقبة واحملاسبة بدول 
م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ي��وم 
اخلميس 17 أكتوبر 2019 

وذلك في سلطنة عمان.
ويرافق الصرعاوي في 
االج��ت��م��اع ك��ل م��ن الوكيل 
املساعد لقطاع الرقابة على 
اجلهات امللحقة والشركات 
يوسف املزروعي، مدير عام 

اإلدارة العامة ملكتب رئيس الديوان فوزية 
العنزي، ومدير إدارة التدريب والعالقات 
الدولية د. سعود الزمانان، إلى جانب مدير 

إدارة الشؤون اإلدارية مها الرجيب.
وق���ال الوكيل املساعد لقطاع الرقابة 
على اجل��ه��ات امللحقة وال��ش��رك��ات يوسف 
املزروعي إن االجتماع يأتي بهدف حتقيق 
التعاون والتشاور ما بني األجهزة الرقابية 
بدول مجلس التعاون حول أهم املستجدات 
اخلاصة بالعمل الرقابي واملهني وحتقيق 
االستفادة املثلى من مواكبة تلك التطورات، 
باإلضافة إل��ى تفعيل مشاركات األجهزة 
الرقابية بدول مجلس التعاون في املنظمات 

اإلقليمية والدولية.
وأضاف املزروعي أن وفد ديوان احملاسبة 
سيستعرض خالل االجتماع مقترحه اخلاص 
بشأن نشر التوعية وامل��ع��رف��ة مبمارسة 
الرقابة على أهداف التنمية املستدامة ، كما 
سيتناول االجتماع تقرير متابعة القرارات 
ال���ص���ادرة ع��ن االج��ت��م��اع اخل��ام��س عشر 

ألصحاب املعالي رؤس��اء 
ال����دواوي����ن واالج��ت��م��اع 
ال����ع����ش����رون ألص���ح���اب 

السعادة الوكالء.
وأش���ار إل��ى أن ج��دول 
أع��م��ال االجتماع يتضمن 
مناقشة خ��ط��ة ال��ت��دري��ب 
لعام 2020 واالطار العام 
لتنفيذ الندوات واملؤمترات 
واط�����ار ع��م��ل وم��ع��اي��ي��ر 
محددة لتنفيذ ورش عمل 
وبرامج للتعريف بقرارات 
العمل املشترك، باإلضافة 
إل����ى م��ن��اق��ش��ة م��وض��وع 
الرقابة الشاملة املشتركة، 
ومراجعة القرارات السابقة 
التي مت اتخاذها من قبل أصحاب املعالي 
رؤس���اء ال��دواوي��ن ، إل��ى جانب املوضوع 
اخل��اص بإبراز وتطوير اجلانب اإلعالمي 

للدواوين.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن اج��ت��م��اع��ات رؤس���اء 
دواوي��ن املراقبة واحملاسبة ب��دول مجلس 
التعاون هي اجتماعات دورية سنوية على 
مستوى الرؤساء والوكالء وجلنة التدريب 
والتطوير ملناقشة العديد من املوضوعات 
التي تهم العمل الرقابي لدواوين املجلس 
، وق��د اتخذت في ه��ذه االجتماعات العديد 
من ال��ق��رارات تناولت العديد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك بني دواوي��ن املراقبة 
واحملاسبة ومنها تنظيم وتنمية التعاون 
بني دواوي���ن املراقبة واحملاسبة وتوطيد 
ال��ص��الت فيما بينها ، وب��ح��ث األنشطة 
التي تهم العمل الرقابي للدواوين وتبادل 
اخلبرات واملعلومات فيما بينها مبا ينعكس 
على أسلوب العمل ومستوى األداء للعاملني 

بالدواوين  .

رياض البغلي: االستمرار في تسليط الضوء على القضية سيؤدي إلى حل هذا اللغز احملير

الغموض اليزال يلف مالبسات اختفاء البغلي
4 سنوات في رومانيا بعد مرور 

البغلي مع جنله رياض وحفيدته

»احملاسبة« يشارك في اجتماع رؤساء دواوين 
املراقبة واحملاسبة بدول »التعاون«

يوسف املزروعي

جانب من ورشة العمل 


