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تنسيق أمني بين »الهجرة« و»الجنائية« 
استباقًا لموسم ظاهرة تسّول رمضان

أمير زكي
اكد مصدر أمن���ي ان وزارة 
الداخلية بصدد اتخاذ اجراءات 
من ش���أنها وضع حد لظاهرة 
التس���ول الرمضانية وتوقيف 
املتسولني من مختلف اجلنسيات 
سواء الذين يقفون مقابل املساجد 
واالسواق واجلمعيات للتسول 
او اولئ���ك الذين يصعدون الى 
الس���كنية ويطرقون  البنايات 

االبواب قاصدين التسول.
وق���ال املص���در األمني ان 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية 
وبتعليمات من مدير عام االدارة 
العام���ة للمباح���ث اجلنائي���ة 
الش���يخ علي  العميد  بالوكالة 
اليوسف اوشكت على االنتهاء 
من اعداد فرق في كل احملافظات 
تقوم مبالحقة املتسولني كما ان 
قطاع االمن العام سيقوم بدور 
في قضية مالحقة املتس���ولني 
من خالل التعامل مع البالغات 
التي ترد الى عمليات الداخلية 
اماكن  عن وجود متسولني في 

بعثها.
واشار املصدر الى ان الوزارة 
لم تكتف مبالحقة املتسولني الذين 
يتزايدون مع اطاللة شهر رمضان 

وامنا س���تقوم ايضا بالتشدد 
في اس���تخراج اذونات الزيارة 
العائلي والتجاري من  بشقيها 
خالل تعليمات صادرة من مدير 
عام االدارة العامة للهجرة العميد 
كامل العوضي خصوصا لرعايا 
دول غالبا ما يحضرون وبصورة 
متزايدة في شهر رمضان بقصد 
التسول. وح����ذر املصدر الكفالء 
سواء كانوا من املواطنني او من 
املقيمني من جلب اشخاص وهم 
يعرف����ون ان حضورهم للكويت 
الهدف منه التسول، مشيرا الى ان 
اي مواطن او مقيم يجلب آخرين 

بقصد التسول ويتم ضبطهم فان 
االجراءات املترتبة على ذلك تتمثل 
في استصدار منع كفاالت بحق مثل 
هؤالء مع ابعاد الوافد املتس����ول 
س����واء كانت لديه اقامة صاحلة 

او حضر بسمة زيارة.
ودعا املصدر املواطنني واملقيمني 
الى عدم التجاوب مع هذه الشريحة 
والتي ميكن وصفها بانها شريحة 
حتتال على اآلخرين، مشيرا الى 
ان هن����اك جمعيات خيرية ميكن 
ضخ اموال الزكاة بها س����يما ان 
هذه اجلمعيات تس����اعد االس����ر 

املتعففة.

العميد كامل العوضي العميد الشيخ علي اليوسف

اللواء ثابت املهنا

)محمود الطويل(قص شريط افتتاح معرض »طلوا حبايبنا« رئيسة املكتب الثقافي الكويتي د.منى الغيص داخل جناح الكويت

.. في مسلسل »فضة قلبها أبيض«عرض راقص حي امام اجلمهوراملشاركات في جناح الكويت مع د. الغيص

الفنانة القديرة سعاد عبداهلل

البقاء هلل
ش�ريفة وليد خال�د الغري�ب � زوجة عبداللطيف 
عبداهلل علي شمس الدين � 24 عاما � الرجال: 
دي���وان الكنادرة � الش���عب � ق4 � ش40 � 
م10 � ت: 66643439 � 99087856، النساء: 
الس���الم � ق4 � ش25 � م89 � ت: 25211025 

.99075071 �
مجالد نحيطر عصلب الظفيري � 75 عاما � العيون � 
ق2 � ش7 � م50 � ت: 99838433 � 99036130 

.24589688 �
خليفة عبداحملسن خلف العبوه � 90 عاما � الرجال: 
مشرف � ق3 � ش6 � م44 � ت: 99039695، 
النس���اء: كيف���ان � ق5 � ش56 � م7 � ت: 

.24845936
محم�ود مصطف�ى س�لطان � 68 عام���ا � الرجال: 
قرطبة � ق2 � الش���ارع الراب���ع � م42 � ت: 
97890902، النساء: السرة � ق3 � ش9 � م12 

� ت: 99088596.

ليل�ى صال�ح محمد الق�الف � 27 عام���ا � الرجال: 
الدعية � مس���جد البحارنة � ت: 99654228 
� 66624260، النس���اء: حسينية أم حامد � 
الدعية � ق3 � ش���ارع شوقي � ج37 � م9 � 
ت: 99219615 � 22515240 � الدفن الس���اعة 

التاسعة صباحا.
لطيفة أحمد جار اهلل إبراهيم محمد احلبيب � 17 عاما � 
الرجال: قرطبة � ق3 � ش3 � ج7 � م14 � ت: 
25340232 � 99995606 � 66187668، النساء: 
اليرموك � ق4 � ش14 � م25 � ت: 25336488 

� 66069425 � الدفن بعد صالة العصر.
عبداهلل خالد عبدالعزيز املفرج � 65 عاما � الرجال: 
جن��وب الس��رة � الزه��راء � ق2 � ش226 � 
م23 � ت: 25249899 � 97207088، النس��اء: 
الروضة � ق3 � شارع أبوحي��ان التوحيدي 
� م66 � ت: 22515443 � الدفن الساعة الثامنة 

والنصف.

ضبط 19 مطلوبًا 
في »األحمدي«

أمير زكي � محمد الجالهمة
واصل قط��اع االمن العام 
التعليم��ات من وكي��ل وزارة 
لشؤون  املس��اعد  الداخلي��ة 
االمن الع��ام اللواء ثابت املهنا 
ومعاجلة  املخالف��ن  لضب��ط 
االوضاع الس��لبية خصوصا 
الباعة املتجولن وباعة الشرائط 

اخلالعية واملطلوبن.
وقال مصدر امني ان حملة 
ش��نتها مديرية امن االحمدي 
بقيادة العميد عبدالفتاح العلي 
اسفرت عن ضبط 17 مطلوبا 
وبينه��م  مواطن��ون  منه��م 
مطل�وب عل��ى ذم��ة قضي��ة 
مخ�درات كم��ا ت��م ضب��ط 
3 مطلوبي����ن مدنيي��ن و11 
وافداً مس��جالً بحقهم قضايا 
تغيب الى جان��ب ضب��ط 12 
مس��تهترا يقوم��ون بعم��ل 
ال��ى جان��ب  اس��تع�راضات 
ضبط 36 امرأة ورجالً داخل 
شقة مس��تأجرة ملكتب خدم 
الى جان��ب توقيف 33 مخالفا 

لقانون االقامة.
ان حمالت  املص��در  واكد 
االمن العام ستتواصل للقضاء 
على العمالة الوافدة واملنحرفة، 
مشيرا الى ان جميع الوافدين 
املخالفن لقانون االقامة سيتم 
ابعادهم اما بالنسبة ملن اتهموا 
فإنهم  اخالقي��ة  في قضاي��ا 

سيحالون الى النيابة العامة.
من جهة اخرى، اغلق رجال 
مباحث اآلداب احد اوكار املتعة 
احملرم��ة في منطق��ة اجلليب 
ومت توقيف 9 بائعات هوى من 
اجلنسية اآلسيوية الى جانب 
اجلنسية  من  وافدين  توقيف 
املصرية يقومان بالسمس��رة 

على اآلسيويات.

حضور كويتي مميز في مهرجان »طّلوا حبابنا« بمدينة عاليه اللبنانية

عاليه � كونا: شكلت مشاركة الكويت في املهرجان 
واملعرض ال����ذي اقيم حتت عنوان »طلوا حبابنا« في 
مدينة عاليه في جبل لبنان الليلة املاضية لتنش����يط 
احلركة الس����ياحية في لبنان حضورا مميزا وفريدا. 
وكانت الكويت الدولة الوحيدة املشاركة في هذا املعرض 
واملهرجان الذي اقامته »جلنة مهرجانات لبنان السياحية 
الدولية« برعاية وزير السياحة ايلي ماروني عبر جناح 
خاص نظمه املكتب الثقافي في س����فارتنا لدى لبنان 

وشاركت فيه اخلطوط الوطنية الكويتية.
وضم اجلناح منش����ورات كويتية ومناذج يدوية 
تبرز تراث الكويت وتاريخها وحضارتها باالضافة الى 
كتيبات تتعلق بالصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية ومساهماته في اعمار لبنان.
وقالت رئيس����ة املكتب الثقافي د.منى الغيص »ان 
املكتب الثقافي ينتهز الفرص في لبنان للمشاركة من اجل 

التعبير عن الكويت ومكانتها الثقافية والعلمية«.

واعتبرت الغي����ص ان الكويت هي الدولة العربية 
الوحيدة التي تش����ارك في هذا العرس السياحي، وان 
املكتب الثقافي ال يفوت مناس����بة اال ويساهم فيها الن 
الكويت وجميع مؤسساتها »تتعاون معنا وتوفر لنا 
كل ما نطلبه من منشورات ومجالت علمية ملؤسسات 
كمؤسس����ة البحث العلمي واملجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وجامعة الكويت«.
ورأت د.الغيص ان الهدف من هذه املشاركات ابراز 
التراث الكويتي وان املساهمة في هذا املهرجان جاءت 
بدعوة من وزارة السياحة اللبنانية، الفتة الى ان »اي 
مؤسسة لبنانية تقوم بدعوتنا نلبي الدعوة ألن لبنان 

عزيز علينا كما نحرص على دعم السياحة فيه«.
م����ن جهة اخرى، قالت رئيس����ة »جلنة مهرجانات 
لبنان السياحية الدولية« نتالي فضل اهلل في تصريح 
ل� »كونا«: »ان ريع هذا املهرجان يعود لبناء اكبر مجمع 
للمقعدين في الش����رق االوسط يضم حدائق ومسابح 

ومالعب رياضية«.
واضاف����ت »ان اله����دف م����ن اقامة ه����ذا املهرجان 
ايضا تش����جيع احلرف واالش����غال التراثية اللبنانية 
وتنشيط احلركة السياحية من خالل استقبال اخواننا 

العرب«.
بدوره، ذك����ر رئيس بلدية عاليه وج����دي مراد ل� 
»كون����ا«: »ان هذا املعرض هو لتس����ليط الضوء على 
اجلانب التراثي«، معتبرا هذا املهرجان مبثابة احتفاء 
باخلليجيني وغيرهم من الزوار واملصطافني لذلك اختير 

له تسمية »طلوا حبابنا«.
ولفت مراد الى ان السياح الكويتيني متواجدون في 

عاليه صيف شتاء واصبحوا من اهل املدينة.
يذكر ان املعرض تضمن اجنحة لعرض منتوجات 
يدوية وحتف وصناعات محلي����ة ومأكوالت لبنانية 
فضال عن مشاركة شركات عقارية وقد اختتم املهرجان 

بعروض فنية وموسيقية متنوعة.

سعاد عبداهلل ل� »األنباء«:
فوزي تكريم لديرتي وللوسط الفني كله

عبدالحميد الخطيب
عبرت الفنانة القديرة س����عاد عبداهلل 
ف����ي تصريح ل����� »األنباء« عن س����عادتها 
البالغة بفوزها بجائزة األداء املتميز التي 
حصلت عليها في املهرجان العربي لالذاعة 
والتلفزيون 14 في تونس والذي حمل عنوان 
»دورة القدس« وذلك عن دورها في املسلسل 
االجتماعي »فضة قلبها أبيض« والذي عرض 
على أكثر من قناة فضائية خالل شهر رمضان 

املاضي وحاز نسبة مشاهدة عالية.
وقالت العبداهلل: سعيدة بهذه اجلائزة 
والتي اعتبره����ا تكرميا لديرت����ي واهلي 
وللوسط الفني كله فهو تكرمي جليل كامل 

ودافع مهم لتقدمي األفضل من األعمال.
واضافت أم طالل: أهنئ كل الفائزين في 
هذا املهرجان الكبير ونيلي اجلائزة يعكس 
مدى حرصنا كفنانني كويتيني أن نظل دائما 

في الريادة.
وتابعت: الفوز باجلائزة يشكل هاجسا 
وخوفا ورعبا ألنه يجعلني افكر فيما سأفعله 
في املقبل من األعمال فالفوز هو مسؤولية 
اضيفت على املس����ؤوليات اجلسام امللقاة 
عل����ى عاتقي كفنانة وامتنى ان اقدم كل ما 
فيه فائدة للجمهور ويشرف ديرتي احلبيبة 

الكويت.
يذكر ان مسلس����ل »فضة قلبها أبيض« 

الذي قامت ببطولته الفنانة القديرة سعاد 
عبداهلل حصل على اجلائزة  الثالثة ضمن 
مسابقات املسلسالت التلفزيونية االجتماعية 
والتي حصد جائزة املركز األول بها املسلسل 
التونس����ي »صيد الرمي« وتاله في املركز 
الثان��ي املسلس������ل املص��ري »قلب ميت« 
وم����ن ثم »فضة قلبها أبي����ض« في املركز 
الثال����ث مناصفة مع املسلس����ل اجلزائري 

»موعد مع القدر«.

بعد حصولها على »األداء المتميز« في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون


