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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

توقعات بإقبال كثيف من أهل 
الكويت للمشاركة في 
االنتخابات التشريعية.

اليوم يتوجه الناخبون لإلدالء 
بأصواتهم الختيار أعضاء 

مجلس األمة ٢٠٢٢.

صوتك أمانة.. والكويت االختيار من أجل الكويت.
تستاهل.

٤:٢١الفجر
٥:٤٠الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠٣العصر

٥:٣٧املغرب
٦:٥٤العشاء

أعلى مد: ٠١:١٦ ص ـ ٠٢:١٥ م
أدنى جزر: ٠٨:١٣ ص ـ ٠٨:١٣ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٣

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

البقاء هللا

٥٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  صباح سلمان شاهر كريدي:
٩٩٠٥٥٦٢٤ - ٥٠٥٣٠٣٠١ - شيع.

فاطمة عبداحملسن عبدالكرمي عيسى: (أرملة ارحمه جابر اجلالهمة) 
٨٠ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٠٨٤٧٢٥ - 

٩٩٦٨٩٢٠٠ - ت النساء: ٩٩٦٢٩١٢٨ - شيعت.
٥٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط  عبدالعزيز الفي شالل املطيري:

- ت: ٩٨٨٨٥٧٧٧ - ٥٠٧١٧٧٧٦ - شيع.
حزام خالد إبراهيم الزنكي: (زوجة علي سهيل حسن الزنكي) ٧٣

عامــا - الرجال: العزاء في املقبــرة فقط - ت: ٩٩٠١٣٦٦٧ - 
٩٥٥٥٥٨٤٥ - النساء: مشرف - ق٤ - ش٧ - م٤٥ (يوم واحد 

اخلميس) ت: ٦٠٦٠٦٣٧٢ - ٦٦٠٠٣٤٤٩ - شيعت.
فوزية بدر عمر القناعي: (زوجــة محمد عبداللطيف املطوع) ٧٨
عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة فقــط - ت: ٩٩٧٧٥٧٧٩

- النســاء: املنصورية - ق٢ - ش٢٨ - م٦ (يومي اخلميس 
واجلمعة) - شيعت.

«بعد ١٠ سنوات باملنفى»
ادوارد ســنودن، محلــل 
البيانــات األميركــي الهارب، 
يحتفي بحصوله على اجلنسية 
الروســية، ويؤكــد احتفاظه 
بجنسيته األميركية، مضيفا: 
قليل من االستقرار يعني الكثير 

ألسرتي.

«خطيبة مفوهة»
النائبة  مارجوري غريــن، 
األميركيــة احملافظــة، متتدح 
اليمينية  إيطاليا  رئيسة وزراء 
اجلديــدة جورجيــا ميلوني، 
مبشاركة مقطع ڤيديو لدفاعها 
عن قيــم األســرة اإليطالية 

احملافظة.

«مولت مشاهد ركض فوريست غامب 
من جيبي»

توم هانكس، املمثل األميركي، 
أنه دفع تكاليف مشاهد  يعلن 
ركض فوريســت غامب حول 
أميركا، من جيبه اخلاص، بعد 
رفض املنتجني لها، ثم حصدها 

أضعافا من أرباح الفيلم.

«طفالن بنصف األلم ونصف الوقت»
املغنية  ميغــان ترينــور، 
األميركية الشهيرة، تفصح عن 
رغبتها في احلمل بتوأم ألن ذلك 
يجعلها حتصل على طفلني في 
حمل واحد، أي طفلني بنصف 

األلم ونصف الوقت.

أبعد من الكلمات

باريــس ـ أ.ف.پ: عــادت املشــدات 
(الكورسيه) والكعوب العالية لألحذية 
بقوة إلــى املوضة النســائية من خالل 
تشكيلة «ديور» املســتوحاة من امللكة 
كاترين دي ميديتشي، بعدما استغرقت 
النســاء قرونا للتحرر مــن هذه القطع 

املقيدة.
وقالــت املديرة الفنيــة للمجموعات 
النســائية لدى «ديور» اإليطالية ماريا 
غراتسيا كيوري لوكالة فرانس برس إنها 
حتمست لوجود «عناصر في املالبس» 

توحي باألجواء امللكية.
وكانت اإليطالية كاترين دي ميديتشي 
التي انتقلت إلى البالط امللكي الفرنسي 
عام ١٥٣٣، قصيرة القامة. وهي أول من 
اســتخدم كعوب األحذية العالية لتبدو 
أطول، وعملت على جعل جسمها مشدودا.

وأقيم العرض الذي ترافق مع عرض 
راقــص، في جناح حــول إلى مغارة في 
حديقة التويلري التي كانت كاترين دي 

(أ.ف.پ)ميديتشي تنظم فيها حفالتها. العارضة الهولندية رومي ستريجد لدى وصولها للمشاركة بالعرض  

قصة الالجئة األوكرانية و«خطفها» بريطانيًا من زوجته
تنتهي بـ «حظر» و«محاولة اقتحام» وتدّخل الشرطة

فيما يشبه قصص اإلثارة 
واحلركة املطعمــة بخط من 
الرومانســية، وبعــد أن ذاع 
صيتهما وانتشــرت قصتهما 
على مواقع التواصل، جاءت 
نهاية عالقــة احلب «القوية» 
التي جمعت الجئة أوكرانية مع 
رب أسرة بريطاني شاب هجر 
عائلته ألجلها بشكل متسارع 
وبطريقة غيــر متوقعة على 

اإلطالق.
فعلــى مــدى عدة أشــهر، 
تصدر اسم الالجئة األوكرانية 
صوفيــا كركــدمي عناويــن 
الصحف األجنبية بعد «خطفها 
البريطاني توني جارنيت من 
زوجته» لينتهي األمر حاليا إلى 
قيامه بطردها نهائيا والتخلي 
عنها بل وطلب الشرطة لها.

وأظهرت كاميرات املراقبة 
قيام الالجئة األوكرانية صوفيا 
(البالغــة من العمر ٢٢ عاما) 
البريطاني  بركل باب منــزل 
البالغ من العمر ٣٠ عاما، الذي 
تــرك زوجته للهــروب معها 
إلى منزل باإليجار في مدينة 

برادفورد،   في غرب يوركشير 
شمال بريطانيا.

وظلت الالجئة األوكرانية 
تنادي على مدى ســاعات من 
خلف باب الشاب البريطاني 
«أحبك يا توني» لكنه لم يسمع 
لها وطلب الشرطة بسبب كثرة 
صراخها ومحاولة كسر باب 

منزله.
وبالفعل حضرت الشرطة 

البريطانيــة وألقــت القبض 
عليهــا وهي تقــوم مبهاجمة 
منــزل حبيبها، الــذي يعمل 
حــارس أمــن، وفقــا لتقرير 
نشرته صحيفة «الديلي ميل» 

البريطانية.
وألقت الشرطة البريطانية 
القبض على صوفيا، وأمرتها 
باالبتعاد عن توني جارنيت 
الــذي أنهــى عالقتهمــا التي 

استمرت أربعة أشهر. 
وقال الشاب البريطاني عن 
نهاية عالقته باألوكرانية: «ال 
أريد التواصل معها بعد اآلن، 
وقمت بحظر رقمها لكنها أتت 
إلــى املنزل محاولــة الهجوم 
وإقناعــي بالعــودة فاتصلت 
بالشــرطة لكيــال تتعــرض 
لي، وأريد اســتعادة أطفالي 

وعائلتي كاملة».
مــن جانبها، علقت زوجة 
الرجــل البريطاني لصحيفة 
«The Sun»: «كنــت أعلم أنها 
ستنتهي بكارثة بالنسبة لهما، 
لكن لم أكن أعتقد أنها ستأتي 
بعد أربعة أشــهر فقط، ومن 
الصعــب أن أتعاطف معه أو 
أسامحه ولو بعد مليون عام».

وكانــت صوفيــا قد حلت 
ضيفــة فــي منــزل جارنيت 
وزوجته السابقة في ٢٢ مايو 
املاضــي، بعدمــا تعاطفا مع 
حالتها اإلنسانية التي دفعتها 
إلــى الفرار مــن مدينة لفيف 
العملية  بأوكرانيــا، بســبب 

العسكرية الروسية.

توني وصوفيا

«إيان» يتحّول «شديد اخلطورة» على سواحل فلوريدا.. 
وينذر بـ «عاصفة مميتة» ورياح وأمطار «كارثية»

عواصم - وكاالت: فلوريدا - د.ب.أ:  
اشــتدت قوة اإلعصار «إيان» الذي بات 
«شــديد اخلطــورة»، ووصلــت الرياح 
املصاحبــة إلــى ١٥٥ ميــال في الســاعة، 
في طريقه صوب ســاحل والية فلوريدا 
في جنــوب الواليات املتحدة األميركية، 
مهــددا باقتــالع األســقف مــن املنــازل 
وتدميــر احملاصيــل الزراعيــة وعرقلة 
البنية التحتية، وذلك بعدما أســفر عن 
مقتل شخصني أمس األول في كوبا التي 
غرقت في الظلمة بسبب انقطاع الكهرباء 
عن كامل أراضيها. وذكر املركز الوطني 
األميركــي لألعاصيــر أمــس أن الرياح 
املصاحبة لـ«إيان» كانت على بعد ميلني 
فــي الســاعة فقط مــن الوصــول للفئة 
اخلامســة، وهي أشــد تصنيفًا لعاصفة 
على مقياس ســفير سمبسون، بحسب 

وكالة بلومبيرغ لألنباء.
ولم تضرب سوى أربعة اعاصير من 
الفئة اخلامســة البر الرئيسي األميركي 

منذ بدء التسجيل في ١٨٥١.
ومن املتوقع أن يتسبب اإلعصار إيان 
في أضرار تقدر بأكثر من ٤٥ مليار دوالر، 
مما يجعله واحدا من أكثر العواصف تكلفة 

في تاريخ الواليات املتحدة.
وقد تســبب اإلعصار في إلغاء آالف 

رحالت الطيران من فلوريدا وإليها.
وحثت السلطات ما يزيد على مليوني 
شــخص في جنــوب الواليــة على ترك 
منازلهم. وقبل فجر أمس صدرت أوامر 
إخالء في نحو عشــر مناطق ســاحلية 
في والية فلوريــدا مع توصيات بإجالء 
الناس طوعا في مناطق عدة أخرى على 

ما ذكرت فرق اإلغاثة.
وبعد ذلك بساعات، أعلن املركز الوطني 
لألعاصير فــي الواليات املتحدة أن قوة 
إيان اشــتدت ليصبــح «إعصارا خطيرا 
للغاية من الدرجة الرابعة»، وفق مقياس 
سفير سيمبسون، مع تهديد سرعة رياح 
اإلعصار البالغة ٢٢٠ كلم/ساعة بالتسبب 

فــي «عاصفة مميتــة» وريــاح وأمطار 
«كارثية»، وفق املركز الوطني لألعاصير.

وكان املركــز توقع في تقرير ســابق 
أن «تتقدم عني إيان نحو وسط فلوريدا 
خالل ليل األربعاء وصباح اخلميس لتصل 
فوق احمليط األطلســي الغربي في وقت 

متأخر من اخلميس».
وأكد الرئيس األميركي جو بايدن أن 
إيان «قد يكون إعصارا عنيفا جدا وآثاره 

مدمرة ويعرض أرواحا للخطر».
وأقر بايدن مساعدة فيدرالية طارئة لـ 
٢٤ من مقاطعات فلوريدا. وأكدت الناطقة 
باسم البيت األبيض كارين جان-بيار أن 
بايدن أجرى محادثات مســـاء الثالثـــــاء 
مع حاكــــــــم فلوريدا رون ديسانتيس 

للبحـــــث في التحضيـــــرات.
واجتاحــت رياح عنيفـــــــة أرخبيل 
«كيــز» وجــزءا مــن ساحــــــل فلوريدا 
اجلنوبي الغربي، وفق املركـــز الوطني 

لألعاصيـــر.

المس الفئة اخلامسة األشد تصنيفاً على مقياس سمبسون بعدما ترك كوبا كاملة في ظالم دامس

فيضان في أحد شوارع العاصمة الكوبية هاڤانا ناجت عن اإلعصار «إيان»

(أ.ف.پ) أجواء عاصفة على أحد شواطئ فلوريدا في بدايات وصول اإلعصار   أمواج عاتية ضربت شواطئ كوبا بسبب «إيان»

أمن

اعتقال وزير املناجم السابق بجنوب 
أفريقيا لـ «سرقة أموال الدولة»

هيالري كلينتون: بقائي في زواجي 
كان «صعبًا بشكل ال يصدق»

جوهانسبرغـ  د.ب.أ: اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا وزير 
املناجم السابق، موسيبنزي زوان بتهمة االحتيال والفساد، 
ليواجه هيئة االدعاء الوطنية بشأن ما يتعلق بسرقة أموال 

الدولة خالل فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» لالنباء أمس األربعاء عن مديرية 
التحقيق قولها في بيان لها، إن زوان مثل أمام محكمة جزئية 
في بلومفونتني، عاصمة مقاطعة فري ستيت بوسط البالد.

وقررت احملكمة االفراج عن زوان بكفالة قيمتها ١٠ آالف 
رانــد (٥٥٣ دوالرا)، ومن املقــرر أن ميثل أمام احملكمة مرة 

أخرى في الثاني من نوفمبر املقبل.
وكان التحقيق القضائي بشأن وقائع الفساد خالل فترة 
حكم جاكوب زوما التي استمرت تسعة أعوام، أوصت في وقت 
ســابق من العام احلالي بأن يتم التحقيق مع وزير املناجم 
السابق، على خلفية مزاعم تورطه في فضيحة «إستينا».

وكان زوان يقوم من قبل بإدارة الزراعة في مقاطعة فري 
ستيت، في التوقيت الذي مت إطالق املشروع.

برلــني ـ د.ب.أ: حتدثت وزيــرة اخلارجية األميركية 
السابقة هيالري كلينتون، في مقابلة مشتركة مع ابنتها 

تشيلسي، حول قرارات شجاعة.
وعن عالقتها مع الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون، 
الذي تزوجت منه منذ عام ١٩٧٥، قالت كلينتون (٧٤ عاما)، 
في تصريحات ملجلة «بونته» األملانية في عددها الصادر 
اليوم اخلميس، «شخصيا علي أن أقول إن أشجع شيء 
(قمت به في هذه العالقة) هو أنني أبقيت على زواجي.. 
لقــد كان ذلــك حتديا حقيقيا وصعبا بشــكل ال يصدق، 
لكنه كان القرار الصائب بالنسبة لي وال أشعر بأي ندم».
وأدت عالقــة خارج نطاق الزواج مــع املتدربة آنذاك 
مونيكا لوينســكي، والتي حــاول الرئيس إخفاءها، إلى 
إجــراءات عزل من الســلطة في عام ١٩٩٨ لالشــتباه في 
احلنث باليمني وعرقلة سير العدالة. وفشلت اإلجراءات 

في عزل كلينتون وبقي في منصبه حتى عام ٢٠٠١.
وقالــت كلينتون إن أكثر قراراتهــا املهنية جرأة كان 
ترشــحها للرئاسة، وقالت «كانت أيضا صعبة بشكل ال 
يصــدق، لكن بالنظر إلى الوراء كانت جتربة رائعة. أنا 

ممتنة للغاية ألنه أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك».

هيالري وتشيلسي وبيل كلينتون

«ديور» تعيد الكعوب «ديور» تعيد الكعوب 
العالية إلى واجهة املوضةالعالية إلى واجهة املوضة

وكيل عريف انتحل صفة رائد لسلب 
الوافدين من «األحمدي» إلى «املركزي»

عبداهللا قنيص

أحيل ضابط صف مسّرح من اخلدمة إلى السجن 
املركــزي النتحال صفة رجل أمن وســلب وافدين 
بتوقيفهم وهــو يرتدي زي ضابط برتبة رائد، ومن 
ثم يقوم بابتزاز خاصة املخالفني لقانون اإلقامة. هذا، 
واعترف املتهم بارتكاب عدة جرائم مســتغال خوف 

املجني عليهم من اإلبعاد اإلداري.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء»: ورد بالغ إلى عمليات 
وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص يرتدي زي رائد 
شــرطة يقوم بتوقيف وافدين وهو على منت سيارة 
خاصــة في إحدى مناطق محافظــة االحمدي «دون 
مرافقني» ويبتزهم ويســرق ما بحوزتهم من أموال، 
وان هناك شــكوكا في كونه أحد منتسبي الوزارة، 
وعلى الفور مت اإليعاز لدورية تتبع إســناد األحمدي 
بالتعامــل مع البالغ حيث توجهــت الى مكان تواجد 
املدعى عليه ولدى مشــاهدته الدورية حاول الهرب 

لتتم مطاردته وتوقيفه.
الى ذلك، أكد مصدر أمني أحقية أي شخص «مواطن 
او مقيم» في االطالع على هوية رجل أمن يوقفه خاصة 
اذا كان على منت مركبته اخلاصة وليست دورية، الفتا 
الى ان هناك تعليمات الى عموم قوة الشرطة بإبراز 

ما يثبت انهم من رجال األمن.

زوجة توني جارنيت: لن أسامحه ولو بعد مليون عام


