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عبدالهادي: ال تصح مطالبة قياديي «الصحة» السابقني برد ٨١ مليون دينار
عبدالكرمي أحمد

عــادل  احملامــي  كشــف 
عبدالهــادي بصفتــه وكيــل 
د.محمــود عبدالهــادي املتهم 
الثالث بقضية اإلضرار باملال 
العام، أن النيابة العامة طعنت 
بالتمييز على احلكم الصادر من 
محكمة الوزراء بإدانة موكله 
ووزيــر صحة أســبق ووكيل 
سابق وممثل شركة أميركية، 
والقاضي بحبســهم جميعا ٧ 
سنوات مع كفالة ١٠ آالف دينار 
لوقف النفاذ، وإلزامهم برد ٨١ 
مليون دينار وتغرميهم ضعف 

املبلغ وعزلهم من وظائفهم.
وقال عبدالهادي لـ «األنباء» 
إن النيابــة وبرغــم مطالبتها 
خــالل طعنهــا هذا، بتشــديد 
العقوبــة بحــق موكله وبقية 
املتهمــني، إال أنهــا قررت عدم 
صحــة مطالبة احلكم الصادر 
أواخر الشهر املاضي مببلغ ٨١ 
مليون دينار، وذلك ألنه استند 
ملواد قانونية تتعلق باالستيالء 
على املال العام وليس اإلضرار 
بــه، مشــيرا إلــى أن املتهمني 
يواجهون تهما تتعلق باإلضرار 
باملال العام من خالل التفريط 
بأداء وظائفهم ال االستيالء عليه 
حتى يتم تغرميهم أو إلزامهم 

برد أي مبالغ.
انتفاء التهم

وأكد انتفاء التهمة املوجهة 
إلى املتهمني والتي جاء فيها أنهم 
فرطوا بأداء وظيفتهم وأحلقوا 
ضررا جســيما بأموال اجلهة 
التــي يعملون بهــا وتعمدوا 
إجراء تعاقــد يضر مبصلحة 
وزارة الصحة ليحصلوا على 
ربــح جلهة خارج البالد وهي 
شركة «أتنا» األميركية، وذلك 
بأن أضافوا نســبة ٢٫٥٪ على 
نســبة العمولة املتفق عليها 
بالعقد املبرم بتاريخ ٤ يناير 
٢٠١٥ دون علم اجلهات الرقابية 
بالدولة حتى مكنوا الشركة من 
احلصول على مبلغ ٧ ماليني 

املستشفيات، كما قامت الوزارة 
بإيفــاد اثنــني مــن املختصني 
ملتابعة هذه املشــاكل وخلصا 
إلــى حاجة املكتــب املالي في 
املكتــب الصحــي إلى شــركة 
مراجعة وتدقيق فواتير املرضى 
لتسهيل الصرف ملقدمي اخلدمة 
الصحية للمرضى الكويتيني، 
وأوصيا بإيجاد شركة كبرى 
تقدم خدمة التأمني وقد اقترحا 
اثنني من الشــركات الشهيرة 
منهمــا شــركة «أتنــا»، وبعد 
البحث تبني أن هذه الشركة هي 
األنسب فوقع عليها االختيار.

شركة ضخمة

ودلل عبدالهادي على عدم 
صحة االتهام، بقوله إن الشركة 
املذكورة تعد واحدة من أضخم 
وأشهر الشركات العاملية عامة 
واألميركيــة خاصة في مجال 
التأمني الطبي وتدقيق الفواتير 
والتعامالت الطبية إن لم تكن 
أكبرها على اإلطالق، مشــيرا 
إلــى أنه ال يتصور أن تســيء 
إلى ســمعتها وتخسر سوقها 
بصفقات استقطاع وتعامالت 
مالية مشبوهة خاصة أن لديها 
الدوالرات  رأســمال مبليارات 
ومشــاريع وتعاقــدات عاملية 
ضخمة، بوقت كشــف فيه أن 
وزارة اخلارجية الكويتية قامت 
بالتعاقد مع هذه الشركة لتأمني 
موظفي السفارات ما يعني أنها 

محل ثقة.

ال مــن أمــراض أخــرى تكلف 
الوزارة ميزانية إضافية، كما 
تقف على إجراء كل مستشفى 
للفحوصات والتحاليل والعالج 
وجميع اإلجراءات الطبية وفقا 
للبروتوكوالت الطبية املتعارف 
عليها، إلى جانب الرقابة على 
املستشفيات وتدقيق فواتيرها 
منعا ألخذها مبالغ إضافية كما 
حــدث قبــل التعامل مــع هذه 
الشركة حيث مت وقف التعامل 
مع مستشفيات قامت باحتساب 

مبالغ ال تستحقها.
نسبة االستقطاع

وبشأن العملية احلسابية، 
أوضح عبدالهادي انه مت التعاقد 
بادئا مع الشركة بأن تستقطع 
نســبة ٢٥٪ من قيمة اخلصم 

املستندات الرسمية املقدمة من 
وزارة الصحة وهو ما يحسب 
لهم في احلفاظ على املال العام 

ال اغتصابه.
وكشــف أنه قدم للمحكمة 
مســتندات وإحصائيات تؤكد 
أن املتهمني وفروا الكثير على 
املال العام، مشيرا إلى أن هذه 
اإلحصائيات تبني أن فترة العقد 
مع الشركة األميركية «٢٠١٥-

٢٠١٦» كانــت األقــل كلفة على 
ميزانيــة الدولــة مــن الفترة 
الســابقة والالحقــة، حيث مت 
تقــدمي العالج لـ ٢٣٦٨ مريضا 
في العام ٢٠١٤ بإجمالي يصل 
ألكثــر من ٣٥٥ مليــون و٢٣٦ 
ألــف دوالر مبتوســط تكلفة 
للمريــض الواحــد تصــل إلى 
١٥٠ ألف دوالر، أما خالل فترة 
التعاقد مع الشــركة املذكورة 
فــي العامــني ٢٠١٥ و٢٠١٦ فتم 
عالج ٥٤٦١ مريضا مببلغ ٧٣٩ 
مليون دوالر مبتوسط تكلفة 
للمرض الواحد تصل إلى ١٣٥ 
ألــف و٣٢٥ دوالرا، وفي العام 
٢٠١٧ بعد انتهاء التعاقد عولج 
٢٤٧٥ مريضا مببلغ ٥٧١ مليون 
و٩٣٧ ألف دوالر مبتوسط كلفة 
وصلت إلى ٢٣١ ألف للمريض 

الواحد.
وأضاف بتدليله على انهيار 
االتهام بتأكيده حصول املتهمني 
على موافقة اجلهات الرسمية 
واملختصة بالدولة على التعاقد 
مع الشركة املشار إليها، موضحا 

وأكــد ان التعاقــد مع هذه 
الشــركة وفر الكثيــر من املال 
العــام، فضال عن أنهــا قدمت 
الكثيــر من املزايــا، حيث إنها 
وفــور التعاقد معهــا وكونها 
باألساس شركة تأمني ضمنت 
املرضى الكويتيني لدى جميع 
املستشفيات بعدما مت طردهم 
وعدم استقبالهم من قبل بعضها 
بسبب عدم حتصيلها فواتير 
متراكمــة، وأوجــدت ثقة هذه 
املستشفيات باملكتب الصحي 
الكويتي، كما أوقفت اشــتراط 
بعض املستشفيات للدفع املسبق 
بعد ضمانها املرضى، ونظمت 
عملية املواعيد والتدقيق على 
فواتير املريض الواحد بحيث 
يتم عالجه من املرض الذي مت 
مبوجبه إرســاله للعالج منه 

الذي حتصل عليه من املستشفى 
ال من قيمة الفاتورة، فمثال لو 
كلف عالج املريض الواحد مبلغ 
١٠٠٠ دوالر تقوم هذا الشركة 
باحلصول على خصم يتراوح 
من ٣٠ إلى ٤٠٪ ولو فرضنا أنها 
حصلت علــى خصم ٣٠٪ فإن 
املبلغ الذي جنحت بخصمه هو 
٣٠٠ دوالر، فإنها تأخذ نســبة 
٢٥٪ من الـ ٣٠٠ دوالر ال من الـ 
٧٠٠ دوالر، ما وفر الكثير على 
الوزارة التي كانت تدفع بوقت 
سابق على هذا التعاقد جميع 
املبالغ كاملة وفي بعض األحيان 

بطريق التسوية.
النســبة  وأرجــع زيــادة 
مــن ٢٥٪ إلــى ٢٧٫٥٪ إلــى أن 
الشركة قدمت للوزارة عرضا 
توفيريــا إضافيا يقــوم على 
جلــب خصومات على األدوية 
وأدوات  الطبيــة  واألجهــزة 
صيدليــة للمرضــى بســعر 
مخفض تصل نسبة اخلصم من 
أسعارها احلقيقية إلى ٤٠٪  دون 
أن حتصل على نسبة من قيمة 
اخلصم الذي حتصل عليه من 
الصيدليات املزودة، ما يجعل 
النسبة العامة التي تتقاضاها 
اخلصومــات  مــن  الشــركة 
تنخفض وهذا ما حدث بالفعل، 
حيث انه باحلســاب اخلتامي 
للعقد تبني أن النسبة احلقيقية 
التي حصلت عليها الشركة لم 
تتجــاوز  ٪ ١٥ من اخلصومات 
التــي حققتهــا، وذلك حســب 

انهم عرضوا التعاقد على إدارة 
الفتــوى والتشــريع ثم جلنة 
املناقصــات املركزيــة وأخذوا 

موافقات رسمية به.
وبشأن عدم عرض التعاقد 
علــى ديــوان احملاســبة وفقا 
لالتهــام، أوضــح عبدالهــادي 
أنه حســب القانون فــإن هذا 
التعاقــد يتعلق باخلدمات من 
النوع اخلاص وليس مناقصة 
وال عقد توريد أو عقد أشغال 
عامــة ما يعنــي أنه ال يخضع 
لنصاب ديوان احملاسبة وهو 
ما ذهبــت إليــه إدارة الفتوى 
والتشريع لدى عرض التعاقد 
أكــدت اقتصار  عليهــا، حيث 
أخذ اإلذن من جلنة املناقصات 
املركزيــة فقط، وأن الوزارة ال 
تدفع للشــركة أمواال بل تأخذ 
نســبتها من اخلصومات التي 

حتصل عليها.

أكد أن النيابة تؤيد عدم أحقية املطالبة.. وأوضح أنهم متهمون باإلفراط في أداء وظائفهم ال باالستيالء حتى يتم تغرميهم أو إلزامهم برّد أي مبالغ

احملامي عادل 
عبدالهادي

و٣٨١ ألف دوالر ميثل قيمة ما 
مت زيادته على نسبة اخلصم 
خالفا للنسبة املعروضة على 
إدارة الفتوى والتشريع وجلنة 

املناقصات املركزية.
وحتــدث عبدالهــادي عن 
تفاصيــل وطبيعة وأســباب 
االتفــاق والتعاقد مع شــركة 
«أتنــا» األميركيــة، مبينا أن 
اللجوء إلى هذه الشركة جاء في 
أعقاب املشاكل اإلدارية واملالية 
التي واجهــت املكتب الصحي 
في واشنطن عام ٢٠١٤، حيث 
قامــت مستشــفيات أميركية 
بطرد وعدم استقبال املرضى 
الكويتيني نتيجة عدم حتصيل 
فواتير سابقة، فضال عن وقوع 
شبهة االعتداء على املال العام 
مــن قبل موظفني فــي املكتب 
الصحي حينها والتي قام على 
إثرها املتهمون بالقضية املاثلة 

بإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضاف ان املشــاكل التي 
طرأت على املكتب الصحي في 
واشنطن عام ٢٠١٤ دعت وزير 
الصحة حينها إلى إصدار قرار 
بتشكيل جلنة حتقيق أوصت 
أميركية  باالستعانة بشــركة 
متخصصــة يكــون لها عالقة 
باملستشفيات إلجراء التدقيق 
على الفواتيــر املالية لضمان 
حقوق املكتب وحتقيق أقصى 
اســتفادة من اخلصومات من 

موافقة جلنة املناقصات على التعاقد 
مع الشركة

كتاب من الشركة األميركية بتسوية 
مستحقاتها مع وزارة الصحة

إدارة الفتوى جتيز التعاقد مع الشركة 
األميركية

تكلفة عالج املرضى بعد فترة التعاقد 
مع الشركة

تكلفة عالج املرضى خالل فترة التعاقد 
مع الشركة

تكلفــة عالج املرضى قبــل التعاقد
مع الشركة

ملشاهدة الڤيديو

الوزارة برأت ذمة الشركة في احملكمة بعدما أجرت مخالصة معها بإعطائها بقية مستحقاتهااملتهمون بريئون ووفروا الكثير من األموال من خالل التعاقد مع الشركة األميركية

مواطن وخليجي ضبطا بـ ٨٦ حبة كابتي 
لرجلي أمن: «سووا نفسكم ما شفتونا»!

انتحار مصري داخل شقة في الفنطاس

سعود عبدالعزيز

توسل شابان لرجال أمن اجلهراء بتركهما 
حلال سبيلهما بعد العثور بحوزتهما على 
٨٦ حبة كابتي بالقول «ســووا نفسكم ما 
شــفتونا»، إال أن توسالت الشابني ذهبت 
أدراج الرياح ومتت إحالتهما إلى مكافحة 
املخدرات وأرفقت في ملف اإلحالة احلبوب 

وكذلك أدوات تعاط وسيجارتان من مادة 
احلشيش. وقال مصدر أمني إن دوريات أمن 
اجلهراء اشتبهوا بشخصني قرب العماير 
االستثمارية أول من أمس، وعند استطالع 
األمر اتضح أنهما مواطن وخليجي، وعند 
التدقيق على بياناتهما متت مشاهدة حبوب 
مخدرة (كبتاغون) داخل كيس شفاف، والتي 
بلغ عددها ٨٦ حبة، وسيجارتي حشيش.

عبداهللا قنيص

أقــدم وافد مصري في العقــد الرابع من 
عمره على االنتحار شــنقا داخل شقة يقيم 
بها في منطقة الفنطاس. هذا، وأفاد عدد من 

أصدقاء املنتحر بأنه كان يعاني من اضطرابات 
نفسية، وقال مصدر امني ان بالغا ورد بإقدام 
الوافد على انهاء حياته شــنقا، وعلى الفور 
توجه الى موقع البالغ عدد من رجال األمن 

ومت نقل اجلثة الى الطب الشرعي.

قنبلة من مخلفات الغزو في بر األرتال
عبدالكرمي أحمد

تلقــت عمليات وزارة 
الداخلية صباح امس بالغا 
يفيد بالعثور على قنبلة 
يدوية من مخلفات الغزو 

في بر األرتال.
وقــال مصــدر امنــي 
انه مت توجيــه فرقة من 
إدارة املتفجرات الى موقع 
البــالغ متهيــدا للتعامل 
مع القنبلة، ومت تسجيل 

اثبات حالة.

يعاني من اضطرابات نفسية حسب افادات أصدقائه

وفاة ابنة الـ ٧ سنوات في الشقة «املنحوسة»
محمد اجلالهمة

لفظت طفلة عربية تبلغ من العمر ٧ سنوات 
انفاسها االخيرة داخل شقة تقيم بها وأسرتها 
في احدى البنايــات مبحافظة حولي، ويرجح 
بنسبة كبيرة ان تكون الوفاة ناجتة عن سكتة 
قلبية. هذا ومتت احالة اجلثة الى الطب الشرعي 
حلسم سبب الوفاة واذا ما كانت بالفعل ناجتة 

عــن ازمــة قلبية ام ناجتة عــن امراض تعاني 
منها الطفلة.

واستنادا الى مصدر امني، فإن والد الطفلة 
التي تدرس في احدى املدارس االجنبية اآلسيوية 
في حولي، علم بســقوط ابنته مغشــي عليها، 
ليســارع بطلب اســعاف ونقلهــا، اال ان اطباء 
مستشفى مبارك اكدوا ان الطفلة خرجت روحها 

الى خالقها، واخطروا الطب الشرعي.

الى ذلك، قال احد قاطني املنطقة ان الشقة ذاتها، 
التي لفظت الطفلة انفاســها االخيرة فيها، قبل 
سنوات توفي احد الساكنني بها وهو طفل ايضا، 
حيث قامت مركبة بدهســه اسفل البناية، وهذا 
ما يدعوهم الى االعتقاد بأن الشقة «منحوسة».

الــى ذلك، لم يعرف مــا اذا كان والد الطفلة 
ســيقوم بنقل اجلثة الى موطنــه ام ال في ظل 

ظروف الطيران في هذا التوقيت.

ذات الشقة توفي أحد قاطنيها - وهو طفل - دهساً أسفل البناية

سرقة ٢ تلفاز  
من صالة عزاء 

ومحتويات 
مخيم في كبد

محمد الدشيش

انتقل عدد من رجــال األدلة اجلنائية الى 
مخيم في منطقــة كبد لرفع اي آثار ميكن ان 
يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم. 
وجاء انتقال رجــال األدلة عقب بالغ تقدم به 
مواطن الى مخفر شرطة كبد، مشيرين الى قيام 
مجهول بإتالف املخيم وسرقة اجهزة ومعدات 
وأثاث من داخله. وقدر مبلغ املسروقات وقيمة 

التلفيات مبا يتعدى ١٠٠٠ دينار.
مــن جهة اخرى، تقــدم موظف في بلدية 
الكويت ببالغ الى مخفر الصليبخات، وأبلغ عن 
قيام مجهول بسرقة عدد ٢ تلفاز معلقني في 
صالة العزاء في املقبرة اجلعفرية، ومت تسجيل 
سرقة خيمةقضية وانتقال رجال األدلة ملعاينة موقع السرقة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
إحالة املغرد «املاركسي

 نصير الشعب» إلى املركزي
عبدالكرمي أحمد

أمرت النيابة العامة بحجز املغرد «املاركســي نصير 
الشعب» ١٠ أيام وإحالته إلى السجن املركزي بعد انتهاء 

حتقيقاتها معه.
وأحيل املتهم إلى احملاكمة بعدما ألقت إدارة اجلرائم 
اإللكترونية القبض عليه بتهم تتعلق باإلساءة إلى شخصيات 
مختلفة باملخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

ملشاهدة الڤيديو


