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اخلميس الرئيس الصيني يعلن أن 
بالده تخوض معركة ضد 

ڤيروس كورونا.

سفيرنا في بكني والقنصل 
العام في شنغهاي ينصحان 

بتجّنب السفر إلى الصني 
بسبب «كورونا»

  ال يحوشك.   العالم كله معكم.

واحد أبواللطف
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تابعونا وتواصلوا معنا

أبعد من الكلمات
«عالقتي بأبي تدهورت بعد طالقه من أمي»

املغنية أريانا غراندي (٢٦ سنة) تتحدث 
عن تقلبات عالقتها مــع أبيها إدوارد 
بوتيرا حتى عادت األمور إلى مجراها 

فيما بينهما.

«التصوير احلي ينقل للمـشـــاهدين الشعور 
باخلطر»

توم كروز عن أسلوبه في تصوير فيلمه 
األخير توب جن مافريك.

«اضطرا لالستعانة بأم بديلة»

شخصيات مقربة من املمثلة كاميرون 
دياز (٤٧ ســنة) وزوجها بنغي مادن 
(٤٠ سنة) تؤكد أن محاوالتهما للحمل 

الطبيعي لم تفلح.

«جوائز األوسكار تطبخ لصالح السينمائيني البيض»

الشهير ستيفن كنغ  الكاتب األميركي 
(٧٢ سنة) ينتقد حتيز جوائز األوسكار 

ضد األقليات اإلثنية.

٥٫١٧الفجر
٦٫٣٩الشروق

١٢٫٠١الظهر
٣٫٠٣العصر

٥٫٢٤املغرب
٦٫٤٤العشاء

أعلى مد: ٠٢٫٢٢ ص ـ ٠٣٫٤٨ م
أدنى جزر: ٠٩٫٢٧ ص ـ ٠٩٫٣٣ م

الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية 
سرعتها من ١٢ إلى ٣٥ كم/ ساعة

الطقس: معتدل وتتحسن الرؤية 
األفقية تدريجيا

احلرارة: العظمى: ٢٢ - الصغرى: ٨

31األمنية 13آراء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مشاري عبدالعزيز مشاري الكليب: ٨٤ عاما - الرجال: كيفان - 
ق٧ - ش٧٦ - ديوان الكليب - النساء: كيفان - ق٥ - شارع 

اخلليل بن أحمد - م١٤ - شيع.
طالل عبدالرحمن غفران فضل عبدالرحمن: ٥٤ عاما - الرجال: 
ضاحية عبداهللا املبارك - ق٢ - ش٢٠٣ - م٣٥ - ت: ٩٥٥١٧٨٩٨ 
- النساء: ضاحية عبداهللا املبارك - ق٢ - ش٢٠٣ - م٣٧ - ت: 

٩٩٩٠٧٤٠٥ - شيع.
محمد شــبيب الهولي: ٩٣ عاما - الرجال: سلوى - ق٥ - 
ش٥ - م٤٨ - ت: ٩٩٨٤١٢٩٧ - النساء: سلوى - ق٥ - ش٦ 

- م٢١ - شيع.
نابي سعد سودان الرشــيدي: ٧٦ عاما - العزاء في املقبرة 

فقط - ت: ٥٥١٥١٥٩٩ - ٥٥٥٥٨١٢٠ - ٦٦٠٠١١٩٩ - شيع.
بدرية عبداهللا ســليمان احلميدان، أرملة عبداهللا احمد علي 
الصبــر: ٧٩ عاما - الرجال: عبداهللا املبارك - ق٢ - ش٢١٥ 
- م١٢ - ت: ٩٩٤٢٥٥٤٤ - النساء: قرطبة - ق٢ - ش١ - ج٣ 

- م٥١ - ت: ٦٩٩٣٣٦٣٦ - الدفنه بعد صالة العصر.
زمزم حسني فرج الفاضل، زوجة ناصر عبدالعزيز السلطان: ٧١ 
عاما - الرجال: العديلية - ق٢ - ش٢٠ - م١٣ - ت: ٩٦٠٦٧٠٧٠ 
- النساء: الظهر - ق٦ - ش٥ - م٣ - ت: ٦٠٩٠٠٤٤٤ - الدفن 

التاسعة صباحا.
إميان براك راشد العازمي: ٤٤ عاما - الرجال: الصباحية - ق١ 
- ش٩ - م٢٦٨ - ت: ٩٩٤٩٠٠٠٢ - النساء: الصباحية - ق١ 

- ش٩ - م٢٧٠ - ت: ٦٦٥٦٥٦٢٤ - شيعت.
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شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ظاهرة توزير النساء من الشيعة أصبحت سمة من 
سمات التشكيل الوزاري منذ توزير السيدة معصومة 
املبارك، وتلتها روال دشتي، ثم جنان بوشهري، واآلن 
السيدة أسيري التي تواجه االستجواب ولم ميض على 

وجودها أكثر من شهر.
لست ضد توزير النساء بالوزارة فهن نصف املجتمع 
وإمنا اإلتيان بوزيرة شيعية تصبح هدفا سهال وطوفة 
هبيطة ملن يريد أن يلمع نفسه ويختصر الطريق إلى 
املكاسب االنتخابية الضيقة، أمر غير محمود العواقب.
التوزير حق مكتسب لكل مواطن مؤهل للمنصب 
الوزاري مبا ميلك من مؤهالت ترفعه إلى ذلك املنصب 
ســواء كان من الشيعة أو من السنة، ومن هنا يكون 
األداء متميــزا وفعاال ملصلحــة املواطن واملواطنني، 
مصداقا لقوله تعالى - حكاية عن ابنة النبي شــعيب 
گ-: (قالت إحداهما يا أبت اســتأجره إن خير من 

استأجرت القوي األمني) - القصص: ٢٦.
في دولة املؤسسات ال يحتاج املواطن ألن يتحصن 
مبذهبه أو قبيلته أو فئته سوى بالوطن فالكل حتت 

سقف القانون سواء.
في هذا اجلو املكفهر وفي هذا اإلقليم املتفجر في 
أكثــر من بلد، على كل من يحب هذا الوطن أن يضع 
يده على قلبه ويدعو له بالسالمة لتعبر سفينته إلى 

بر األمان بقيادة ربانها اإلنسان.

خطوات على الطريق

الشيعة والتمثيل 
الوزاري

علي يوسف املتروك

عادل املرزوق: 
اجلمعة ٢٤ أبريل 

أول رمضان..  
وشعبان سيكمل 

اخلبير الفلكي عادل املرزوقعدته ٣٠ يومًا

10محليات

قردة السينما تقضي مرحلة 
التقاعد في حديقة في فلوريدا

واوتشوالـ  أ.ف.پ: يضم مركز إيواء فريد من نوعه في 
فلوريدا ٥٣ قرد أورانغ أوتان وشــامبنزي غالبيتها كانت 
جنوما سابقة في أوساط السينما ونقلت إلى هذه الوالية 
األميركية لتمضي آخر مراحل حياتها حتت أشعة الشمس 
الدافئة. في مركز القردة العليا، وهي مساحة تبلغ ٤٠ هكتارا 
بالقرب من واوتشــوال في الواليــات املتحدة، ميكن فعليا 
مصادفــة جنوم حقيقيني، مثل التوأمان جايكوب وجونا، 
وهما شامبنزي يبلغان ٢٣ عاما، برزا على امللصق اإلعالني 
لفيلم «بالنت أوف ذي إيبس» للمخرج تيم بورتن في العام 
٢٠٠١، وبابلــز البالغ ٣٧ عاما وهــو احليوان املفضل لدى 
مايكل جاكسون والذي كان يلتقط الكثير من الصور معه.

ملصق فيلم كوكب القردة

فنان سبعيني ينحت صخور اجلبل في نيكاراغوا منذ ٤٠ عامًا

أول فرقة جالدات في آتشيه اإلندونيسية تطبيقًا للشريعة

إيستيليـ  أ.ف.پ: يواصل 
ألبرتــو غوتيريس البالغ ٧٨ 
عاما حتقيق حلم يراوده منذ 
الطفولة، ناحتا في صخر جبل 
على ارتفاع أكثر من ألف متر 
في نيكاراغوا أشكاال مختلفة.
يعيش هــذا املزارع األمي 
متنســكا في نهاية درب غير 
معبــد مبقاطعــة إيســتيلي 
شــمال غرب نيكاراغوا حيث 
ينحــت منــذ أكثــر مــن ٤٠ 
عاما صــور هنود ورســوما 
لبطوالت ســجلت في تاريخ 
بالده وحيوانات ورموزا دينية 
بواســطة مســامير بســيطة 
وحجــر. ويؤكــد أن موهبته 
تــراءت له في حلم وهو طفل 
لم يتمكن من البدء بتحقيقه في 
صخور جبال خاكاالتيه إال بعد 
بلوغه عامه الرابع والثالثني.

وميشــي الرجــل النحيل 
صاحــب العينــني الفاحتتني 
أمام الزوار في الدرب الضيق 
املؤدي من كوخه إلى ورشته 

آتشــيه، إندونيســيا - أ.ف.پ: مع ارتفاع عدد النساء 
املدانات بارتكاب جرائم أخالقية في إقليم آتشيه اإلندونيسي، 
حيث تطبق الشــريعة اإلسالمية، أنشأت السلطات فرقة 

نسائية لتنفيذ العقوبات بجلد املذنبات.
تقتــرب امرأة مقنعة من متهمــة وتبدو عليها عالمات 
التوتر، إذ انضمت حديثا إلى هذه الفرقة، لكنها سرعان ما 
بدأت جلد املرأة اجلاثية على ركبتيها والتي تعاقب بعدما 

قبض عليها في غرفة في أحد الفنادق فيما هي عزباء.
وتطبق آتشــيه الشريعة اإلســالمية. وغالبا ما يجلد 
األشــخاص الذيــن يثبت أنهــم مذنبون علنــا بعصا من 
اخليــزران، إال أن هــذه العقوبــة املثيــرة للجدل تغضب 
الناشطني احلقوقيني وتثير جدال إعالميا وسياسيا كبيرا.
ووجه الرئيس اإلندونيســي دعوة للتوقف عن اجللد 
العلني، لكن نفوذه ليس بالكبير على ما يحدث في آتشيه، 

وهي منطقة محافظة جدا في جزيرة سومطرة.
وخالفــا لبقية البالد، يطبق إقليم آتشــيه الشــريعة 
اإلســالمية كجزء مــن اتفاق احلكم الذاتــي الذي أبرم في 
العــام ٢٠٠٥ مع احلكومة املركزية وأنهى متردا انفصاليا 

استمر عقودا.

من الغابــة املدارية املجاورة. 
ويؤكــد وهو يقــف أمام فيل 
نحتــه على ســفح اجلبل انه 
«لوال احللم ملا متكنت من إجناز 

هذه الروائع».

ويضيف قائال وهو يشير 
بيده إلى أحد أعماله «هنا لدينا 
قرد يتسلق بركانا وهناك زعيم 
ديريانغــن» الذي حارب ضد 

املستعمر اإلسباني.

ألبرتو غوتيريس أمام عمله في صخور اجلبل       (أ.ف.پ)

إحدى اجلالدات لدى وصولها إلى مقر تنفيذ احلكم (أ.ف.پ)

الدائمة الواقعــة على ارتفاع 
أعلى بأمتار قليلة.

وللسماح للسياح باالطالع 
على أعماله، بنى دون ألبرتو 
برجا من نبتات خيزران أخذها 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاحنة نقل أموال تفلت 
بأعجوبة من لصوص في إيطاليا

روماـ  (أ.ف.پ): متكن حراس ينقلون أمواال مساء الثالثاء 
من اإلفــالت من كمني كبيــر بفضل برودة أعصاب ســائق 
الشــاحنة املصفحة الذي ســيطر علي آليته بعدما صدمها 
اللصوص في شمال إيطاليا. وروى ماركو ميليتي الناطق 
باســم شركة نقل األموال «باتيستولي» الذي أوردت كالمه 
وكالة «انسا» لألنباء أن الشاحنة كانت تسير قبيل منتصف 
الليــل على طريق ســريع قرب ميالنــو «عندما اعترضتها 
شــاحنتان أرغمتاها على إبطاء سرعتها». وتابع بقوله: إن 
«السيارة املرافقة لها متكنت من اإلفالت بتجاوزها الشاحنتني، 
وحاول سائق شاحنة نقل األموال البقاء قريبا من زمالئه، 
بتجاوزهما أيضا لكنهما قاما بصدمها. وبسبب قوة الصدمة 
انفجر أحد إطارات الشاحنة فرصد سائقها الذي حافظ على 

رباطة جأشه، مخرجا نحو محطة وقود فسلكه سريعا».


