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حجز دعوى إلغاء الرسوم الصحية للوافدين للحكم 25 اجلاري
عبدالكريم أحمد

عقــدت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية برئاســة 
املستشار أحمد الديهان، أولى جلساتها لنظر الدعوى 
املقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرســوم 
الصحية للمقيمني، وقررت حجزها للحكم يوم 25 

من شهر أكتوبر اجلاري.
وتخللت اجللسة حضور دفاع احلكومة الذين طالبوا 
برفض الدعوى لعدم وجود عالقة مصلحة ملقيمها 
احملامي هاشم الرفاعي، لكن األخير أكد للمحكمة 
أنه أقام الدعوى ليس بصفــة محام بل كمواطن 
لديه عمالة على كفالته والقرار من شأنه أن يضره 
ويحمله كلفة مالية إضافية فضال عن ضرره على 
سمعة بلد اإلنسانية، كما تدخل مقيم أردني لينضم 

برفــع الدعوى إلى جانب الرفاعــي مؤكدا أنه من 
مواليد الكويت وقد تضرر من القرار املطعون فيه.

وأشار الرفاعي في مرافعته إلى أن القرار من شأنه 
اإلضرار بسمعة البالد في املجال اإلنساني بالرغم من 
أن أياديها اخليرية وصلت إلى بقاع شتى، مضيفا 
أن وزارة الصحة لم تدرس اجلوانب األخرى للقرار، 
وبشأن االستقطاع املالي خلزينة الدولة فإن هناك 
سابقة بهذا الشأن تتمثل في إقرار قانون الرسوم 
الصحية في العــام 1999، حيث حتصلت الوزارة 
على مليارات الدنانير من مبالغ التأمني والرسوم 
الصحية إال أن اخلدمات الصحية تردت اكثر بدليل 
ارتفاع معدل األخطاء الطبية وضحاياها ما يدحض 

ادعاءها أن القرار كان إيجابيا.
واكد عدم أحقية وزارة الصحة بتلقي مبلغ التأمني 

الصحي إلى جانب استقطاع مبالغ أخرى عند دخول 
املراكز أو املستشفيات أو إجراء أية حتاليل، مضيفا 
أن قرارها األخير بشأن الزيادة لم يراع مبدأ املناسبة 
واملالءمة املشــروط بإصدار أي قرار إداري حيث 
اشــترط مبالغ طائلة ال يقدرعليها أغلب املقيمني 
املعــروف أنهم عمالة وموظفــون يتلقون رواتب 

متدنية، ما يعني عدم قانونيته.
يذكــر أن دعوى الرفاعي تطالب بإلغاء القرار رقم 
293 لســنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 
بزيادة الرسوم املفروضة على املرضى غير الكويتيني 
التأمني الصحي، وكان  املقيمني واملسجلني بنظام 
الرفاعي قد طالب باحلكم بوقف نفاذ القرار بصفة 
مستعجلة حلني حســم القضية إال أن احملكمة لم 

تلتفت لهذا الطلب.

الرفاعي: ال يحق للوزارة استقطاع مبالغ التأمين الصحي إلى جانب رسوم الدخول والتحاليل

قاضي التجديد أمر باستمرار حبس المتهم الرئيسي وصديقته والدة الطفلة

محامية قاتل ابنة صديقته في القصور:
موكلي لم يضرب الطفلة حتى املوت إلخراج اجلن

محمد الجالهمة 

التجديد  قــرر قاضــي 
اســتمرار حبــس مواطن 
ومواطنــة متهمــن بقتل 

الطفلة ابنة االخيرة.
نفــت  جانبهــا،  مــن 
احملامية ابتسام العنزي ما 
نشر عن موكلها املتهم بقتل 
ابنة صديقته بشأن قيامه 
بضرب املجني عليها بحجة 
إخراج اجلن منها، وقالت 
سنقدم للمحكمة أدلة دامغة 
تؤكد براءة موكلي من قتل 
ابنة صديقتــه، مؤكدة ان 
هناك طرفــا ثالثــا متهما 
رئيسيا سنطالب بإحضاره.

وكانت القضية تكشفت 
ببالغ من األم يوم اخلامس 
من اغسطس املاضي افادت 
فيه بوفاة ابنتها في منطقة 

القصــور ق 3 فتوجه الى 
موقــع البالغ مــالزم أول 
مــن قــوة مبــارك الكبير 
وبرفقتــه شــرطي وكذلك 
وصلت ســيارة اســعاف، 
ورفض املسعف نقل جثة 
الطفلة لالشتباه في وفاتها 

جنائيا، وعلى الفور انتقل 
الطــب الشــرعي والحــظ 
الطبيــب الشــرعي وجود 
آثار ضــرب ناحية الوجه 
والرقبــة والصدر وحرق 
بســاعدها األيســر، ولدى 
التضييــق على أم الطفلة 

اعترفت بأنها مطلقة، وأنها 
على عالقة بشــاب وكانت 
برفقته للفسحة حيث قام 
بضــرب الطفلــة، محاولة 
إبعاد التهمــة عنها، ولكن 
املتهم أكد تــورط األم في 

القضية.

صورة زنكوغرافية للخبر الذي تناول اجلرمية البشعةاحملامية ابتسام العنزي

الحقه إلى »مركز خدمة« بعد عبارة »أبي أطوف.. والحمد هلل«

قائد »نارية« هدد »ستينياً«: »دير بالك على نفسك«
أحمد خميس

كلف وكيل نيابة حولي 
رجــال ادارة بحث وحتري 
محافظــة حولــي بالبحث 
عن شــاب في مقتبل العمر 
لتهديده مسنًا كان برفقته 
ابنــه فــي جنــوب الســرة 
بالقتل. وجــاءت تعليمات 

وكيــل نيابــة حولــي بهذا 
الشــأن فــي اعقــاب تقــدم 
العقد السادس  مواطن في 
من عمره الى مخفر جنوب 
الســرة وأفاد مبا حدث له، 
وقــال املبّلغ انه كان يعبئ 
ســيارته بالوقود وبرفقته 
ابنه املراهق، مشيرا الى انه 
شــاهد دراجة نارية تعوق 

الطريــق حيــث طلــب من 
قائد الدراجة التي كانت بال 
لوحات ان يفسح له الطريق 
قائال له: أبي اطوف، واضاف 
انه بعد ان ســمح لي قائد 
الدراجة باملرور توقفت الى 
جواره وفتحت النافذة وقلت 
له: احلمد هلل والشكر هلل.

وأضاف املُبلِّغ: فوجئت 

بقائد الدراجة النارية يقوم 
مبالحقتي وضرب سيارتي 
باخلوزة بعنف وهو ما أدى 
الــى كســر املــرآة، ومضى 
بالقــول: جتنبــت التوقف 
ومضيــت في طريقي حتى 
وصلت الــى مركز اخلدمة 
الكائن في منطقة الســالم 
وتوقف هناك نظرا لوجود 

رجال امن، حيث وجدت قائد 
النارية يخرج ســكينًا من 
يده ويهددني بالقتل ويردد 
علي: »دير بالك على نفسك«.
وقــال »الســتيني« ان 
رجال األمن ولدى خروجهم 
الســتطالع ما يحــدث قام 
املدعى عليه بالهروب سريعا 

قبل توقيفه.

7 أكياس شبو تحيل مصريين وإثيوبياً إلى »المكافحة«

التوقف في ساحة يكشف عن مدين و »بوك« هيروين
هاني الظفيري

عن أمر مدير عام مديرية 
أمن الفروانية اللواء صالح 
مطر أحيل مواطن من مواليد 
١989 الى االدارة العامة ملكافحة 
املخدرات على ان يحال الحقا 
الى ادارة التنفيذ املدني لكونه 
مطلوبا لديــن قدره 9٠ ألف 
دينار. وبحسب مصدر امني 
فــإن احــدى دوريــات امــن 
الفروانيــة رصــدت مركبــة 
متوقفــة في ســاحة ترابية 
في منطقة الفردوس، وعند 
طرق الزجاج على قائدها تبن 
انه بحالة غير طبيعية، ومت 
طلب إثباته، وباالستعالم عنه 
تبن انه مطلوب طلب إحضار 
مدين مببلــغ 9٠ د.ك وبيده 
بوك اسود اللون، وعند سؤاله 
عما بداخل البوك تبينت عليه 

آثار الربكــة، وقال انه ليس 
له، وعند صعــوده الدورية 
وبتفتيشه احترازيا تبن ان 
بداخل البوك ٥ أكياس صغيرة 
احلجم شفافة اللون وبداخلها 
مــادة بيضاء يشــتبه بأنها 
هيروين وأدوات يشتبه بأنها 

للتعاطي، وعود أخضر اللون 
وملبة يشتبه بأنها تستخدم 
بقصد التعاطي، ومت حتويله 

إلدارة مكافحة املخدرات.
كمــا متكــن رجــال أمــن 
الفروانية من ضبط مقيمن 
مصريــن بحوزتهمــا مواد 

مخدرة في منطقة الفروانية 
أمــس األول. وقــال مصــدر 
إنــه خــالل جتــوال  أمنــي 
الدوريــات األمنيــة  إحــدى 
للحفاظ على األمن ولضبط 
املطلوبن واملخالفن، اشتبه 
رجال األمن مبركبة ســارت 
بشكل ســريع، وعند الطلب 
من قائدها التوقف لم ينصع 
لألوامر فتمت مالحقته إلى أن 
مت ضبطه وبرفقته شخص 
آخر، وتبن الحقا أنهما وافدان 
مصريان، وبتفتيش املركبة 
احترازيــا عثر بداخلها على 
٥ أكيــاس مــن مادة الشــبو 
املخدرة، وأحيال واملضبوطات 
إلــى اإلدارة العامــة ملكافحة 
املخدرات. كذلك ضبط وافد 
إثيوبــي مــن مواليــد ١98١ 
بحوزته كيسان شبو وأحيل 

إلى جهة االختصاص.

.. واكياس اليهروين املضبوطة في الفردوساملضبوطات التي مت العثور عليها مع املصريني

»اإلطفاء« تدرس قراراً ينظم إجراءات ترقية اإلطفائيين الحاصلين على إجازات جامعية

التركيت: سر جناح مؤمتراتنا يكمن في دعم شركائنا
محمد الجالهمة

جدد نائــب املديــر العام 
لشــؤون قطاع تنمية املوارد 
البشــرية فــي اإلدارة العامة 
م.خالــد  اللــواء  لإلطفــاء 
ان  علــى  التركيتالتأكيــد 
اإلطفــاء تدرس حاليــا قرارا 
ينظم شروط وإجراءات ترقية 
اإلطفائيــن الذين حصلوا - 
أثناء اخلدمة - على إجازات 
جامعيــة عن طريق البعثات 
الدراسية الى رتب الضباط، 
مشيرا الى انه وعقب حتديد 
الضوابط سيعلن عن خطوات 
تنفيذيــة فــي هــذا الصــدد 
وستعمم على كل العاملن في 
اإلطفاء. وأوضح التركيت ان 
فتح دورة لترقية اجلامعين 

مرهون باالنتهاء من الدراسة 
وانــه غير صحيح ما ذكر ان 
فتح دورة ترقية اجلامعين في 
اإلطفاء ستتم الشهر اجلاري.
مــن جهــة اخــرى، أكــد 
اللواء التركيت ان سر جناح 

املؤمترات التي أقامتها اإلدارة 
العامة لإلطفاء في السنوات 
املاضية وخصوصا املؤمتر 
األخير الذي تناول موضوع 
التكنولوجيا والتعليم كون 
اإلدارة العامة لإلطفاء مقبلة 
على إنشاء أكادميية الكويت 
لعلــوم اإلطفاء والتي بدأت 
مناهجها تطبق عمليا على 
الدورتــن األخيرتن يكمن 
في دعم شركائنا الذين من 
ضمنهم شركة ناقالت النفط 
الكويتيــة وباقي شــركات 

النفط.
جاء ذلك خالل الزيارة التي 
قام بها التركيت يرافقه مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
العقيد خليل األمير ورئيس 
اإلعالم اإللكتروني والتواصل 

االجتماعــي املالزم أول رضا 
الســلمان للرئيس التنفيذي 
لشركة ناقالت النفط  الكويتية 
الشــيخ طالل اخلالــد، وذلك 
لتقدمي الشكر والعرفان على 
دعم مؤمتر ومعرض اإلطفاء 
والسالمة الدولي واملشاركة في 
االحتفال بيوم رجال اإلطفاء، 
حيث نقل اللواء التركيت الى 
الشــيخ طالل اخلالد حتيات 
وتقدير مدير عام اإلدارة العامة 
لإلطفاء الفريق خالد املكراد. 
وقال ان دعم شــركة ناقالت 
النفط الكويتية، ليس بغريب 
على الشيخ طالل ألن شراكتنا 
ممتدة منذ ســنوات، وأثبتنا 
مــن خاللها مــدى االنعكاس 
اإليجابي للتعاون بن اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص.

الشيخ طالل اخلالد يتلقى درعا تذكارية من اللواء التركيت ويبدو العقيد األمير 
واملالزم أول السلمان

»اإلقامة« تضع ملفات  15 شركة مغلقة 
مسجل عليها 110 عمال في قيود »املنع«

محمد دشيش

متكنــت إدارة البحث والتحري مبباحث 
شــؤون اإلقامة من ضبط ١٥ شــركة وهمية 
وعلــى كفالتها ١١٠ عمــال، وكانت معلومات 
قــد وردت إلــى إدارة البحث والتحري تفيد 
بوجود عدة شركات مغلقة حتمل تراخيص 
جتارية وال تزاول نشاطها وعلى كفالتها ١١٠ 

عمال )عمالة زائدة(. وأكدت التحريات صحة 
املعلومــات وقامت إدارة البحــث والتحري 
بالتفتيــش على هذه الشــركات وتبن أنها 
وهمية. وبعــد اتخاذ اإلجــراءات القانونية 
مت وضــع قيــود أمنية على تلك الشــركات 
وعلى العمالة، ومتت مخاطبة وزارة الشؤون 
)إدارة تفتيش العمل( ووزارة التجارة )إدارة 

التراخيص( التخاذ االجراء الالزم.

ارتداء قوة الشرطة للزي الشتوي 5 أو 12 نوفمبر

البصمة في »حتقيقات املخالفات« ٨ اجلاري
هاني الظفيري

قــدم وكيــل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون اخلدمات املساندة 
اللواء زهير النصر اهلل إلى وكيل 
وزارة الداخلية مقترحا يتضمن 
ارتداء الزي الشــتوي ٥ او ١٢ 
نوفمبــر املقبل. وقــال النصر 
اهلل في املقترح: انه ومبناسبة 
اقتراب املوسم الشتوي القادم 
نقترح ان يكــون موعد ارتداء 
الزي الشــتوي لعمــوم القوة 

يومــي ٥ أو ١٢ نوفمبر املقبل. 
علــى صعيد اخــر اصدر مدير 
ادارة حتقيــق مخالفات املرور 
العقيــد حقوقي محمــد نايف 
السعيدي تعميم يتضمن الزام 
جميع العاملن في ادارة حتقيق 
املخالفات بااللتــزام بالبصمة 
اعتبــاراً من تاريــخ 8 اجلاري 
وذلــك بنــاءاً علــى تعليمــات 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون املرور باالنابة اللواء 

اللواء زهير النصراهللفهد الشويع.

مواطنة بعد احتراق سيارتها عمدًا:
ليست لي عداوات وال أدري منو »سواها«

دعوى »الطبيب البنغالي« تعوق اإلفراج
 عن احملامي بعد براءته في قضية »وحدة وطنية«

أحمد خميس

رفضت مواطنة تعمل فــي إحدى الوزارات 
في إفاداتها بشأن حريق مركبتها عمدا مبنطقة 
القصر اتهام احد بأنه وراء هذا احلريق املتعمد 
قائلــة في هذا الصدد: ليســت لــي عداوات وال 

أدري منو سواها.
وبحسب مصدر أمني فإن مواطنة من مواليد 
١9٧٢ تقدمت الى مخفر النعيم، وقالت انها كانت 

تســير مســاء أمس األول عندما سمعت صوت 
سيارات اسعاف وانبعاث دخان من محيط مواقف 
الســيارات املقابلة ملنزلها فــي منطقة النعيم، 
واضافــت انها نظرت من النافذة وإذ بها تفاجأ 
مبركبتها االميركية موديل ٢٠١3 حتترق أمامها.
وأشارت املبلغة الى ان رجال االطفاء الذين 
تعاملــوا مع حريق الســيارة قالوا ان احلريق 
بفعل فاعل وهاك آثار ملواد ســريعة االشتعال 

سكبت على السيارة.

عبدالكريم أحمد

أمرت محكمة اجلنايات بإخالء سبيل احملامي 
هاني حسن بإحدى الدعاوى املتهم بها مبخالفة 
قانون الوحدة الوطنية مقابل كفالة مالية قدرها 

٢٠٠ دينار وأرجأت محاكمته بها.

يذكر أن احملامي املتهم يواجه عدة دعاوى 
أمن دولة ال يزال محجوزا على ذمتها ولم يبت 
بها، أبرزها قضية إذاعة أخبار كاذبة على خلفية 
ادعائه بتحصل مقيم بنغالي على اجلنســية 
بالتزوير وتدرجه باملناصب في وزارة الصحة 
وهي قضية ال تزال رهن احملاكمة واحلجز بها.

سرقة 470 ديناراً من مندوب »شؤون«
أحمد خميس

طلب مــن وافد باكســتاني مراجعة االدلة 
اجلنائيــة لرفع البصمات من ســيارته وذلك 
بعد أن ســجل بالغا بعنوان سرقة عن طريق 
الكسر، وبحسب املبلغ الذي سجل قضية في 
مخفــر النقرة فإن الوافــد كان يجري معاملة 

في إدارة شــؤون حولي وترك سيارته وبعد 
انتهائه من اجراء املعاملة وجد زجاج سيارته 
اجلانبي قد كسر وسرق من داخل املركبة 4٧٠ 
دينارا، مشيرا الى ان املبلغ كان داخل حقيبة 
صغيرة وان املبلغ املســروق يعود لزمالء له 
في الشــركة كان يجري لهــم معامالت بحكم 

عمله مندوبا للشؤون.

45 ألف دينار حتُيل مواطناً وتركياً »للتنفيذ«
هاني الظفيري

اقتيد مواطن وتركي الى ادارة التنفيذ املدني 
بأمر من مدير عــام مديرية امن الفروانية اللواء 
صالح العنزي. وبحسب مصدر امني، فقد متكنت 
احدى دوريات الفروانية من ضبط مواطن مطلوب 
مببلغ مالي وقدره ٢٠ ألف دينار أثناء عمل نقطة 
تفتيش في منطقة الفروانية أول من امس، واحيل 
الى اجلهة املختصة. كما ضبط وافد تركي من مواليد 
١9٥٠، وعند االستعالم عنه تبن انه مطلوب مدين 
مببلــغ ٢٥ ألف دينار، وأحيل إلى التنفيذ املدني. 
على صعيد آخر، نفذ رجال أمن الفروانية أول من 
أمس حملة موسعة انتهت بضبط نحو ١٢٠ وافدا 
حملة امن الفروانية اسفرت عن ضبط 120 وافدابن مخالفن لالقامة وآخرين ال يحملون اثباتات.

إبعاد وافدين ضُبطا بـ 36 »بطل« خمر محلية
أمر مدير عام مديرية أمن 
الفروانية اللواء صالح مطر 
بإحالة وافدين آسيوين إلى 
إدارة اإلبعاد اإلداري الجتارهما 
باخلمور احمللية. وجاءت أوامر 
مديــر األمــن بعــد ان ضبط 
الرابية  الوافدان في منطقــة 
بحوزتهمــا 36 بطــل خمــر 
محلية، واعترف اآلســيويان 
الوافدان قبل االحالة الى االبعادبحيازة اخلمور بقصد االجتار.

انقالب مركبة يسفر عن وفاة وافد وإصابة 6
هاني الظفيري

شهد طريق الفحيحيل السريع عصر أمس 
حادث مروري متثل في انقالب مركبة واصطدامها 
باخــرى وذلــك مقابل منطقة ابــو احلصانية 

واســفر احلادث عــن وفاة وافــد واصابة 6 
اخرين مت نقلهم للعالج في مستشفى العدان  
وانتقل رجـــــال االمن للتعامل مع احلادث 
وفك االختناق الشديد الذي تاثر فيه الطريق 

جراء احلادث.


