
أعلنت وزارة الداخلية أمس أن اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية متكنت من ضبط شخصني من 
اجلنسية الفلبينية وذلك أثناء قيامهما باستدراج 

مجموعة من عامالت املنازل من ذات اجلنسية.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بالوزارة في بيان صحافي أمس األحد إنه أثناء 
التحقيق مع املتهمني أقرا واعترفا بارتكابهما هذه 
اجلرمية وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة 

من البالد جاري العمل على حصرها.
وأضافت أن املتهمني أفادا أيضا بأنهما يقومان 
بالفعل بالتواصل مع عامالت املنازل من اجلنسية 
الفلبينية وحتريضهن على الهرب من منازل 

كفالئهن.
وأش����ارت إل��ى أن بعض وس��ائ��ل التواصل 

االجتماعي تداولت فيديو ملجموعة من االشخاص 
يقومون بتمكني مجموعة من عامالت املنازل من 

اجلنسية اآلسيوية للهرب من منازل كفالئهن.
وذك���رت أن مجموعة م��ن املواطنني تقدموا 
ببالغات مختلفة نتيجة لتلك املمارسات التي نتج 
عنها تعرض بعض عامالت املنازل لالستدراج 
من قبل اشخاص مجهولني من أمام منازلهن األمر 
الذي دعا قطاع األمن اجلنائي الى تكثيف البحث 
والتحري وجمع االس��ت��دالالت لضبط مرتكبي 
تلك املمارسات املؤثمة والتحقيق معهم لتقدميهم 

للجهات املختصة.
وأك���دت م��واص��ل��ة أع��م��ال البحث والتحري 
للوصول الى باقي املتهمني الضالعني في ارتكاب 

تلك اجلرائم متهيدا لتقدميهم للعدالة.

ربيع �سكر

أعرب رئيس مجلس األمة م��رزوق علي الغامن أمس األحد 
عن رفضه لكل ما ميس سيادة دولة الكويت وكرامتها واملساس 
بسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة وغير متكررة 
مشددا على ان »التصعيد غير املبرر من اجلانب الفلبيني 

سيكون له رد من قبل وزارة اخلارجية الكويتية«.
وقال الغامن في تصريح للصحافيني في مجلس األمة »أود 
ان اؤك��د ان كل ما ميس سيادة الكويت وكرامتها واملساس 
بسمعتها عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة وغير متكررة 
والتصعيد غير املبرر من اجلانب الفلبيني سيكون له رد من قبل 

اخلارجية«.
وأض��اف »حسب ما أف��ادن��ي الشيخ صباح اخلالد احلمد 
الصباح نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية انه 
مت استدعاء السفير الفلبيني وتوجيهه إلى عدة أم��ور منها 
اخليارات التي تدرسها )اخلارجية( والوزير هو من له احلق 

باإلفصاح عن تلك اخليارات«.
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أكد أنه سيتم التعامل مع االستجوابات وفق األطر الدستورية

ت���دخ���ل ال���س���ف���ارة ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة في 
تهريب عامالت امل��ن��ازل يعتبر اعتداء 
ع��ل��ى ال��س��ي��ادة وع��م��ال خ����ارج األط��ر 
الدبلوماسية.. يجب وقف هذه األعمال 
ووضع حد الستغالل الفلبني حادث قتل 
إجرامي لعاملة في الكويت خللق قلق 

لدى العامالت واألسر.. 
ركدوا!!

بني السطور
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ان����ت����خ����اب����ات »احت���������اد ال����ك����رة« 
تتصدر املشهد الرياضي

عميد منشق في جيش النظام السوري:

روس�����ي�����ا وح�������زب ال����ل����ه ي���خ���زن���ان 
الساح الكيميائي لألسد

اتهم العميد السابق واملتخصص باألسلحة الكيميائية في 
اجليش السوري زاهر الساكت روسيا وحزب الله بالتورط في 
نقل وتخزين السالح الكيميائي بالتعاون مع نظام بشار األسد، 
مؤكدا “وجود عمل مستمر لطمس أدلة الهجوم األخير في دوما”، 

الذي قال إنه جرى باستخدام غاز السارين وليس الكلور.
ونقلت “اجلزيرة نت” عن الساكت -وه��و الرئيس السابق 
لفرع الكيمياء في الفرقة اخلامسة باجليش السوري- إن روسيا 
حريصة على عدم الكشف عن أي أدلة تدين نظام األسد “ألنها 

ستكون أدلة إثبات على إدانتها أيضا”.

مهلهل اخلالد

ع�������اش�������ور ي������ق������دم اس����ت����ج����واب����ا 
3 محاور للصبيح من 

ربيع �سكر

ق��دم ال��ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور اس��ت��ج��واب��اً إل��ى وزي���رة ال��ش��ؤون 
االجتماعية والعمل هند الصبيح واملكون من 3 محاور أولها االنحراف 
في تطبيق القانون والتعسف وإس��اءة استعمال السلطة، وثانيها 
إخفاق الوزيرة في حتقيق اإلصالح أو التطوير وعجزها عن أداء املهام 
املنوطة بها خاصة تلك املتعلقة بالتركيبة السكانية وإحالل الكويتيني 
محل الوافدين وسوء اإلدارة. وجاء احملور الثالث في عدم النجاح 
في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، ويحمل االستجواب رقم 
96 في تاريخ احلياة النيابية )من دون املبطلني( والسابع لوزارة 
الشؤون، والعاشر في الفصل اخلامس عشر، والسادس في دور 

االنعقاد الثاني. 
 كما يعد االستجواب هو الرابع لوزيرة الشؤون هند الصبيح، 
والرابع للنائب صالح عاشور، كما يعد االستجواب الثاني من النائب 

عاشور إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح.

الغامن: ال مبرر حلل مجلس األمة
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مهلهل اخلالد: املجلس البلدي السابق 
ساهم في توفير أراض  إسكانية 

ريا�س عواد  

أك��د مرشح ال��دائ��رة الثانية مهلهل اخلالد أن املجلس 
البلدي السابق قام بالدور املطلوب منه وخصوصاً في 
القضية اإلسكانية التي استطاع خ��الل األرب��ع سنوات 
املاضية من توفير أراضي تستوعب ما يزيد عن 100 ألف 

وحدة سكنية.
وق���ال اخل��ال��د ف��ي تصريح صحافي إن األع��ض��اء في 
املجلس البلدي السابق عملوا في  اجتاهني، األول: إقرار 
املشاريع احلكومية والتي تساهم في حتويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري. والثاني: مساعدة القطاع اخلاص في 
النهوض مبشاريعه وتوفير جميع احتياجاته من أراضي 
يتم تخصيصها للجهات املعنية وتسليمها لهم إلقامة 
مشاريعهم عليها. وأضاف اخلالد أن املجلس البلدي ال يقوم 
بتخصيص أية أراض للقطاع اخلاص مباشرة إال عن طريق 

تقدمي الطلب من اجلهات احلكومية وبعد التأكد من جدوي 
املشروع مشيراً إلى ان هناك العديد من الشركات وجمعيات 

النفع العام استفادت من هذه األراضي .
وأوضح اخلالد بأن املجلس البلدي عمل بالتعاون مع 
جهاز البلدية وال���وزارات املعنية على حترير الكثير من 
األراضي ألجل حتويلها الى مواقع اسكانية ساهمت فعلياً 
في تخفيض إعداد املسجلني في املؤسسة العامة للرعاية 
السكانية والذين ينتظرون دورهم للحصول على وحدة 
سكنية. وأكد اخلالد أنه سيواصل مسيرته بالتعاون مع 
األعضاء واجلهات احلكومية األخرى من أجل القضاء على 
املشاكل اإلسكانية التي اصبحت قضية هامة لكل مواطن في 

ظل ارتفاع أسعار األراضي واإليجارات.

اعترفا بتحريضهن على الهرب من منازل كفائهن

ضبط فلبينيني يستدرجان عامات املنازل 
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نواب يطالبون مبناقشة التجاوزات الفلبينية اجللسة املقبلة
دعا عدد من نواب مجلس األمة، احلكومة 
إل���ى ال���رد ع��ل��ى اس��ت��ف��زازات وجت����اوزات 
السفارة الفلبينية، وأكدوا أن خرق مواثيق 
الدولة القانونية والدستورية والدولية أمر 
مرفوض ويجب التعامل معه بشكل حازم 

وصريح.
من جانبه، أعلن النائب محمد ال��دالل 

تقدمه برسالة مت اعتماد رئيس مجلس 
األمة إياها لتدرج على جدول أعمال اجللسة 
املقبلة. وقال الدالل إن الرسالة تتضمن طلًبا 
لالستماع إلى بيان حكومي بشأن جتاوزات 
السفارة الفلبينية، وحتديد جلسة ملناقشة 
هذا املوضوع على مستوى مجلس األمة، 
مؤكًدا أنه سيتقدم بسؤال برملاني إلى وزير 

اخلارجية في هذا الشأن.
وأضاف أن قوة الدولة واحترام الناس 
واملجتمع ال��دول��ي لها، واح��ت��رام شعبها 
ملسؤوليها على مستوى احلكومات يعتمد 
على موقفها جتاه من يتجاوز على القانون 

أو يخرج عن االتفاقيات الدولية.
وأكد أننا اليوم أمام موقف مهم وأساسي 

جت��اه م��ا مارسته الفلبني ك��دول��ة وكذلك 
أعضاء في السفارة الفلبينية عبر القيام 
بتجاوز خطير ج��ّدًا في الشؤون الداخلية 
الكويتية واستخدام السيارات الدبلوماسية 
جللب العمالة الفلبينية من منازل املواطنني 

الكويتيني.
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