
إدارة علوم الفلك في النادي العلمي: غرة رمضان غداً
دانيا شومان

ذكرت ادارة علوم الفلك والفض����اء في النادي العلمي الكويتي ان 
اليوم هو آخر ايام ش����هر شعبان وغدا سيكون غرة رمضان املبارك. 
وق����ال مدير االدارة بالن����ادي زيد القطان في بيان ل����ه امس ان هالل 
رمضان س����يولد غدا )اليوم( الثالثاء عند الس����اعة السادسة وثماني 
دقائق صباحا ويغيب في السادس����ة و39 مساء، مبينا ان رؤيته غير 
ممكن����ة في هذا اليوم باملنطقة العربية وجميع اجزاء آس����يا واوروبا 
ومعظم اجزاء افريقيا سواء بالعني املجردة او باستخدام التلسكوب. 
واضاف انه من املمكن رؤية الهالل باس����تخدام التلسكوب من جنوب 
القارة االفريقية وأميركا الوسطى واجلنوبية مبينا ان املكان الوحيد 
الذي ميكن منه رؤية اله����الل بالعني املجردة يوم الثالثاء هو جنوب 

غرب قارة أميركا اجلنوبية. واوضح ان القمر سيغيب اليوم بالكويت 
بعد 6 دقائق من غروب الش����مس وسيكون عمره 13 ساعة و31 دقيقة 
ونسبة س����طوعه 0.2% وفي مكة املكرمة س����يغيب بعد 11 دقيقة من 
الغروب وس����يكون عمره 14 ساعة و25 دقيقة ونسبة سطوعه %0.2. 
اما في مدينة أبوظبي فس����يغيب بعد 8 دقائق من الغروب وسيكون 
عمره 13 س����اعة و35 دقيقة ونسبة سطوعه 0.2%، وفي مدينة عمان 
سيغيب بعد 5 دقائق من الغروب وسيكون عمره 14 ساعة و54 دقيقة 
ونسبة سطوعه 0.2%. وفي القاهرة سيغيب بعد 7 دقائق من الغروب 
وس����يكون عمره 15 ساعة و3 دقائق ونسبة سطوعه 0.2% وسيغيب 
في الرباط بعد 8 دقائق من غروب الش����مس وسيكون عمره 17 ساعة 

و23 دقائق ونسبة سطوعه %0.3.

هل هناك من يدير وزارة اإلعالم من الباطن؟!
علي الريس يتوعد »كوندور« رغم إصدار ڤيزا ليمنى شري

عبدالحميد الخطيب
علمت »األنباء« من مصادر موثوقة ان مدير عام القناة األولى 
عل����ي الريس أبلغ مجموعة »كون����دور العاملية« املنظمة لبرنامج 
مس����ابقات رمضان 2010 على شاشة تلفزيون الكويت انه يرشح 
املذيعة ورود حيات لتقدمي البرنامج مع علمه التام ان »كوندور« 
ق����د انتهت من االتفاق مع اإلعالمية مينى ش����ري والفنان محمود 

بوشهري لتقدمي البرنامج خالل الشهر الفضيل.
وأضافت املصادر ان الريس توعد »كوندور« بنقل البرنامج الى 
شركة أخرى إذا لم ترضخ لرغبته وهذا ما اعترضت عليه »كوندور« 
التي أكدت انها ال تريد التعاون مع ورود حيات التي قدمت برنامج 

»فوز فيها« وتكبدت الشركة وقتها خسائر فادحة.
واستطردت: ما يثير االستغراب هو تصميم الريس على ان تقدم 
البرنامج ورود حيات وتهديده ل� »كوندور« بإقصائها عن تنظيم 

البرنامج وكأن هناك من يدير »اإلعالم« من الباطن!
وتابعت املصادر: من املعروف ان مزايدة وزارة اإلعالم اخلاصة 
ببرنامج مسابقات رمضان تنص على ان تكون األولوية في تقدمي 
البرنامج ملذيعي تلفزيون الكويت وفي حال االستعانة بغيرهم يتم 
التنسيق مع اإلدارة املالية في الوزارة وهذا ما قامت به »كوندور« 
التي أرسلت كتابا بهذا اخلصوص وبناء على ذلك مت اصدار ڤيزا 

دخول لإلعالمية مينى شري وفريق الفنيني التابعني للبرنامج.
وأوضحت املصادر ان »كوندور« أكدت استعدادها التام الستبدال 
مينى ش����ري بأي مذيعة أخرى مثل ميساء مغربي او منى زكي أو 
غيرهما وحتمل جميع تكاليف املذيعني ورفع املكافآت وتس����ويق 
البرنامج من األلف إلى الياء، مؤكدة انه في حال تصميم الريس على 
ورود رغم موافقة »اإلعالم« على مذيعة أخرى ستقوم »كوندور« 
اعتذارا رسميا لوزارة اإلعالم السيما ان رعاة البرنامج له�����ذا العام 

يرفضون بشدة ان تكون ورود حيات هي مقدمة البرنامج.
وقالت املصادر: يبقى التس����اؤل الذي يفرض نفس����ه هو: ملاذا 
وافقت وزارة اإلعالم وأصدرت ڤيزا للمذيعة مينى شري ولفريق 

الفنيني التابعني للبرنامج؟ وما سبب تصميم الريس على ان تقدم 
البرنام����ج ورود حيات رغم اعتراض الش����ركة املنظمة للبرنامج 

ورعاة البرنامج عليها؟ أسئلة حتتاج إلى إجابة!

اإلعالمية مينى شري ورود حياتمدير عام القناة األولى علي الريسصناديق السيراميك بعد تفريغها من زجاجات اخلمور املهربة في ميناء الشعيبة أمس

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
أعل���ن مدير املوانئ اجلنوبية ف���ي اإلدارة العامة للجمارك وليد 
الس���ابج عن إحباط تهريب أكبر كمية خمور في تاريخ البالد بعد 
ضبط 6 كونتينرات حت���وي 37 ألف زجاجة خمر، وذلك بالتعاون 

مع رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية.
الس���ابج بع���د ان مت تفري���غ احلاوي���ات  وج���اء تصري���ح 
وراء انهم���ا  يعتق���د  مواطن���ني  عل���ى  والقب���ض   6  ال���� 

استيراد هذه الكمية الضخمة وفق ما أعلن مصدر أمني.
 وكان رج���ال اإلدارة العامة للمباح���ث اجلنائية قد وردت اليهم 
معلومة عن نية مواطنني من أرباب الس���وابق إدخال كمية ضخمة 
من اخلمور الى البالد، وعليه بدأوا تنسيقا مع رجال اإلدارة العامة 

للجمارك وحتديدا رجال مكتب إدارة البحث والتحري اجلمركي لرصد 
الشحنة وتتبع وصولها. وأوضح املصدر ان الشحنة وصلت وكانت 
عبارة عن 6 كونتينرات س���جل في بيانها اجلمركي انها عبارة عن 
سيراميك وسمح رجال اجلمارك للمواطنني � اللذين كانا مرصودين 
من قبل رجال املباحث � بتخليص إجراءات إخراج الشحنة وبتفتيش 
الكونتينرات عثر على زجاجات اخلمور مخبأة وسط علب السيراميك 
والتي استغرق حصر اعدادها أكثر من 24 ساعة وأوضح املصدر انه 
بإحص���اء زجاجات اخلمر على يد رجال اجلمارك تبني ان عددها 37 
ألف زجاجة وتعادل قيمتها السوقية نحو مليونني ونصف املليون 
دينار، وجار التحقيق مع املواطنني اللذين استوردا الشحنة ملعرفة 

ما إذا كان لهما أي شركاء.

قيمتها السوقية تبلغ نحو 2.5 مليون دينار

إحباط محاولة تهريب أكبر كمية خمور في تاريخ البالد
بضبط 37 ألف زجاجة في شحنة سيراميك بالشعيبة

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أميركا وروسيا قلقتان من التوتر في الشرق األوسط.

ـ يبدو أن الكل قلق على هذا الشرق األوسط إال أهله الذين فتحوا جامعة 
لتمطرنا بخطابات التهدئة.

»الصحة«: آلية حديثة لمعالجة فواتير العالج بالخارج.
ـ جان من األول سويتوا هاآللية قبل ما تطير الطيور بـ 520 مليون دينار 

أبواللطفواحداللي تبني لكم بالمرتاح 6 مستشفيات ومستوصفين.


