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البقاء هلل
عجايب حمود مطلق الرش�يدي ـ 29 عاما ـ الفردوس – ق8 – ش1 

– ج1 – م3 – ت: 97832400.
حص�ة محمد احمد املنصور زوجة سعد نصار مطلق الشريعان 
ـ 75 عاما ـ الرجال: السرة – ق6 – ش علي بن ابي طالب – ج8 
– م15 – ت: 25317791 – 99057559، النســـاء: العـــدان – ق2 – 

ش52 – م6 – ت: 25411007 – 99077670.
محمد مرش�د عايد الطواله الشمري – 89 عاما – الرجال: الروضة 
– ق1 – ش حنني – م3 – ت: 66444779 – 99824393، النســـاء: 

الروضة – ق2 – ش26 – م 17 – ت: 22516622.
عذبي فواز ش�اطر حمود العنزي – 4 سنوات – املنقف: ق3 – ش4 

– م49 – ت: 99785777 – 99450777.

والدة 
»وحش حولي« 

ل�»األنباء«: حجاج 
بريء وسمعت 

أن الضابط الذي 
لفق له التهمة ُفصل 

من »الداخلية« 
بقضية آداب !

ص11

الزميل سعود الورع خالل استضافته للحدثني ويبدو عبيد يكشف عن آثار التعذيب على جسده

والدة حجاج السعدي

»الداخلية« توّقع والدة جمال وعبيد على تعهد
بحسن رعايتهما و»الشؤون« ترسل فريقًا لمتابعة حالتهما

قضية »سكوب« تتفاعل

تفاعلــــت وزارتــــا »الداخلية« و»الشــــؤون« 
مع قضية احلدثني جمال وعبيد اللذين أثارت 
قضيتهما قناة »سكوب« في برنامج »مع الناس«، 
فقد قامت وزارة الداخلية أمس باســــتدعاء والدة 
احلدثني بشكل رسمي وقامت بتوقعيها على تعهد 
بأال تتعرض جلمال او لعبيد بأي شكل من األشكال 
وأال تهملهما، أما وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
فقد أرسلت فريقا من املختصني االجتماعيني التابعني 
لدور الرعاية لزيارة احلدثني في منزلهما ومتابعة 
حالتهما باستمرار والتأكد من أنهما يلقيان الرعاية 

املناسبة.
وكانت احللقة التي بثتها قناة ســـكوب عبر 
برنامجها واستضافت خاللها احلدثني جمال وعبيد 
كشفت عن معاناتهما وتعذيبهما في منزل والدهما 
بعد ان طلق والدتهما، ما أدى الى إصابتهما بنوع من 
التشتت الذهني والبطء في التعلم وتخلل احللقة 
تفاعل كبير من اجلمهور أســـفر عن تبرعات من 
الكويت واخلليج حلماية الولدين ومساعدتهما.

ضبط وافدة عربية أسست 450 شركة وهمية 
بمساعدة 4 موظفات »مرتشيات« في وزارة التجارة

 أمير زكي
متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث 
الهجرة بقيادة العميد عبداهلل خليفة 
الراشد بالتعاون والتنسيق مع وكيل 
وزارة التجارة لشـــؤون الشركات 
والتراخيص التجارية جمال الشايع 
من كشف قضية شديدة اخلطورة 
تتعلق بتزوير نحو 450 ترخيصا 
جتاريا مسجل عليها عمالــة تفــوق 
الـ 1500 وافد، فيما متكن رجال مباحث 
الهجرة من ضبط وافدة عربية و4 
موظفات في وزارة التجارة لثبوت 
تورطهن في قضية تزوير التراخيص 
التجارية تلك فيما اكد مصدر امني ان 
مصير العمالة الوافدة املسجلة على 
هذه الشـــركات التي صدرت وبدأت 
في العمل مبوجب تراخيص مزورة 

جار النظر فيه واتخاذ ما يلزم من اجراءات مع الوضع في 
عني االعتبار انهم غير مســـؤولني عما حدث دون علمهم، 
كما حتفظ رجال مباحث الهجرة على تصاريح اخرى كانت 
بصدد التزوير فيما اقرت الوافدة العربية بأنها متنح رشوة 
ما بني 350 دينارا و700 دينار الى املوظفات الالتي يسهلن 
مهمة اســـتخراج الرخص والتي تبني بعد االستعالم عنها 

انها ال اصل لها في السجالت وال يوجد ارشيف لها.
واكد املصدر االمني ان املعلومات املتوافرة حتى اآلن لم 
جتزم مبعرفة اصحاب هذه التراخيص املزورة وعددهم 20 

موظفا بحقيقة كون هذه التراخيص مزورة.
ووفـــق مصدر امني فإن معلومات وردت الى مدير عام 
مباحث الهجرة العميد عبداهلل خليفة الراشد عن ان وافدة 
عربية بســـمة التحاق بعائل ذاع صيتها في اســـتخراج 
التراخيص التجارية وانها تتجاوز معوقات بيروقراطية 
هكذا يعتبرها البعض من اصحاب هذه الشركات وقال املصدر 
لكون هذه املعلومات خطيـــرة مت االتصال بوكيل النائب 
العام والذي امر بالقبض على الوافدة العربية وبتفتيش 
سيارتها ومنزلها والتنسيق مع وزارة الداخلية وقام بهذه 
املهمـــة احدى اهم ادارات االدارة العامة ملباحث الهجرة اال 
وهي ادارة البحث التحري والتي يرأســـها العقيد جنيب 
الشطي ومساعده حمدان اخلشم والرائد عبداهلل الهمالن 

واملالزم اسماعيل بهبهاني.
واضـــاف املصدر: كانـــت اولى 
اخلطوات املهمة هي االتصال بوكيل 
وزارة التجارة والذي ســـخر عددا 
من املوظفني ملعرفة التراخيص التي 
استخدمت بواسطة املوظفة العربية 
ليتـــم حصرها فـــي 450 ترخيص 
بشركة مزور ال اصل لها في ارشيف 

التجارة.
بالقـــول: كانت  ومضى املصدر 
اخلطوة التالية هي إلقاء القبض على 
العربية، وبتفتيش منزلها  الوافدة 
وســـيارتها عثر معها على عدد من 
التراخيص االخرى، وبالتحقيق معها 
اعترفت بأنها تتعاون مع 4 موظفات 
التجارة الستخراج هذه  في وزارة 
التراخيص بصورة غير مشروعة 
وانهـــا متنح رشـــوة للموظفات تتراوح بـــني 350 و700 

دينار.
واضاف املصدر بالقول: لم يكتف رجال مباحث الهجرة 
بذلك، بل مت حصر العمالة املسجلة على احدى الشركات، 
وتبني ان عددهم يفوق الـ 1500 عامل من جنسيات مختلفة، 
وان عدد املواطنني املسجلة أسماؤهم بهذه الشركات نحو 

20 مواطنا.
ومضى املصدر بالقول: مت توقيف املوظفات االربع وحاولن 
في بداية التحقيقات انكار اي صلة لهن بهذه الوافدة العربية، 
لكنهن عدن واعترفن بوجـــود عالقة بينهن وبني الوافدة 
وانهن ســـاعدن الوافدة في استخراج التراخيص املزورة 
حيث يسجلن هذه التراخيص في سجالت التجارة ظاهريا 
ويســـتخرجن اوراقا غير موقعة بوجود هذه التراخيص 

كونها صادرة من »التجارة«.
وحول مصير اصحاب الشركات، قال املصدر: مت استدعاء 
عدد من اصحاب هذه الشركات وقالوا ان الوافدة العربية 
كانت مبنزلة مكتب تخليص معامالت وانهم لم يعلموا ان 
هذه التراخيص مزورة. ولفـــت املصدر الى ان بعضا من 
اصحاب هذه التراخيص املزورة لديهم شركات فعلية لكن 
هذه الشركات اساسها غير سليم، وبالتالي سيتم الغاء جميع 

هذه التراخيص التي صدرت بصورة غير قانونية.

مبلغ الرشوة يتراوح بين 350 و700 دينار

العميد عبداهلل الراشد

فريق الجوالة يصطاد مدمنًا في المطار
محمد الجالهمة � هاني الظفيري

متكن رجال فريق اجلوالة في مطار الكويت يتقدمهم املفتش صقر 
العنزي من ضبط شاب مصري حضر برفقة والدته قادما من موطنه 
في االشــــتباه به ليتم ارســــاله الى غرفة التفتيش الذاتي وعثر معه 
على قطعتني من مادة احلشيش وحبوب مخدرة واعترف الشاب بأنه 
مدمن وان أسرته ال تعلم بأمر إدمانه وأنه جلب احلشيش واحلبوب 

لالستخدام الشخصي.


