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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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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

انتهاء العرس الدميوقراطي 
باإلعالن رسميًا عن أعضاء 

مجلس ٢٠٢٢.

الشباب الكويتي يختار ممثليه 
في مجلس األمة.

آمال اجلميع معّلقـة عليكم 
في املرحلة القادمة.

انتهت االنتخابات وْنِتْم أهل 
واخوان

٤:٢١الفجر
٥:٤٠الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠٣العصر

٥:٣٦املغرب
٦:٥٣العشاء

أعلى مد: ٠١:٣٤ ص ـ ٠٣:٠٥ م
أدنى جزر: ٠٨:٥٢ ص ـ ٠٨:٤٦ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٣

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

البقاء هللا

٨٦ عاما - سعد العبداهللا - ق ٥ - ش  راشد عوض سليمان الشبلي:
٥٠٩ - م ٣٥٨ - ت: ٥٥٥٥١٥٠٠ - شيع.

٤٢ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  حسن راشد أحمد احلقان:
٩٩٧٦٧١٩٣ - ٩٩٢٧٢٢٢٨ - شيع.

٧٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط -  عبداهللا تقي حاجيه العوضي:
ت الرجال: ٩٠٩٩٠٧٩٩ - ٩٩٠٠٨٠٨٨ - النســاء: ٩٩٩٩٩٧٥٨

- ٩٤٩٨٩٥٦٦ - شيع.
عايشــه ناصر مبارك هبله الرشيدي: (أرملة جعيثن زايد شليويخ 
املظيبري) ٥٩ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٥٥١١٨٨٨٣

- ٥١١٨٦٠٨٠ - شيعت.
فضيلة مرزوق فيروز مرزوق: (زوجة عبداللطيف عبدالعزيز املسعد) 
٦٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٦٧٦٧٩٧٧٩ - 

النساء: ٩٧٩٨٩٢٩٣ - شيعت.

«الغش أكبر خطر في الشطرجن»
ماغنس كارلسن، بطل العالم 
في الشــطرجن، يتهــم زميله 
األمريكي هانز نيمان، بالغش في 
لعب الشطرجن، ويؤكد: الحظت 
التحركات  أنه ال ينفعل خالل 

احلرجة.

«غوينيث بالترو عّلمتني كيف أعتني 
ببشرتي»

املمثل األميركي،  براد پيت، 
الســابقة  يعترف بأن خطيبته 
غوينيــث بالترو هي من علمته 
كيف يعتني ببشرته، بينما لم يكن 
هو يعلم كيف يفعل ذلك سابقا.

«لم أعد أهتم»
املمثلــة  أمبــر هيــرد، 
أنها ليست  األميركية، تؤكد 
مهتمة مبن يواعــد طليقها 
املمثل جونــي ديب، وتؤكد: 
أركز فقط على املضي قدما 

في حياتي الشخصية.

«كان يضربني، لكنه أيضا كان يطعمني»
املمثــل  تايلــر بيــري، 
األميركي، يصف عالقته بأبيه 
القاسي الذي لم يحادثه منذ ١٣

سنة، إال أنه حرص على شراء 
له والتكفــل مبتطلباته  بيت 

الشهرية، ردا للجميل.

أبعد من الكلمات

الرئيس األميركي: فلوريدا «منكوبة» 
و«إيان» قد يكون اإلعصار األسوأ بتاريخها  
واشنطن - (أ.ش.أ): وصف الرئيس األميركي جو بايدن 
إعصار «إيان» الذي ضرب والية فلوريدا، بأنه قد يكون األسوأ 
في تاريخ الوالية. وقال بايدن في تصريحات تلفزيونية إن 
احلكومة الفيدرالية ستتحمل كامل النفقات لرفع اآلثار التي 
خلفها اإلعصار، الفتا في الوقت ذاته إلى أنه ســيتم عمل 
كل ما يلزم إلعــادة بناء فلوريدا مثلما كانت. وجدد بايدن 
دعوته لشبكات توزيع الوقود أال يتخذوا من اإلعصار ذريعة 
لرفع األسعار. وكان بايدن أعلن في وقت سابق أمس والية 

فلوريدا منطقة منكوبة بسبب اإلعصار املدمر.

الظالم الدامس مازال ُيخيم على كوبا

«أورلني» عاصفة استوائية قبالة املكسيك

هاڤانا - رويترز: قال شهود وتقارير 
رســمية إن كوبا أعادت التيار الكهربائي 
إلى بعض أحياء العاصمة هاڤانا في ساعة 
مبكرة من صباح أمس اخلميس، لكن أجزاء 
شاسعة من الدولة الكاريبية مازال الظالم 
الدامــس يخيم عليها بعد مرور اإلعصار 

إيان. وأمــس اخلميس كان اليوم الثالث 
الذي يعيشه جانب كبير من سكان الدولة 
اجلزيــرة البالغ عددهم ١١ مليون نســمة 
من دون كهرباء بعد أن وصلت العاصفة 
الشديدة إلى اليابسة ودمرت أسالك التيار 
العالي، ودكت منازل ودمرت حقوال زراعية.

مكســيكو ســيتي - أ.ش.أ: تشكلت 
العاصفــة االســتوائية «أورلني» قبالة 
ساحل احمليط الهادئ في املكسيك، ومن 
املتوقــع أن تــزداد قوتهــا لتتحول إلى 
إعصار قبل أن تضرب اليابسة األسبوع 
املقبل. ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» 
األميركيــة عن املركز الوطني األميركي 

لألعاصيــر قولــه، أمــس اخلميس، إن 
«أورلني من املتوقع أن تتحول إلى إعصار 
مساء اليوم اجلمعة. وتتركز العاصفة 
على بعد نحو ٢٩٠ ميال (٤٦٥ كيلومترا) 
جنوب غرب منطقة «مانزانيلو»، وهي 
من املتوقع أن تضرب اليابسة في والية 

«سينالوا» املكسيكية بعد أيام قليلة.

فلوريــدا - أ.ف.پ: عاين 
سكان فلوريدا أمس اخلميس 
األضــرار «التاريخيــة» التي 
تسبب بها اإلعصار إيان الذي 
«دمر» بعض املدن في الوالية 

األميركية.
وقال حاكــم الوالية رون 
ديسانتيس «لدينا حالتا وفاة 
غير مؤكدتني ألننا ال نعلم إذا 
كانتــا مرتبطتني بالعاصفة» 
الفرضيــة  أن  لــو  حتــى 

«محتملة».
وأعلن ديســانتيس أمس 
أن «إيان» القوي تســبب في 
«فيضانــات حتدث مــرة كل 
٥٠٠ عام»، فدمر مدنا ساحلية 
وأغرق منازل وأعماال جتارية 
وأدى إلى انقطاع سكان جزر 

عن العالم.
وفــي الصباح الذي أعقب 
وصــول «إيــان» كأحد أقوى 
األعاصير التي تضرب فلوريدا 
منذ عقود، بدأ احلجم الكامل 
للدمار يتبني، لكن حجم وشدة 
العاصفــة أثارا مخــاوف من 
وقــوع دمار هائــل في أنحاء 
الواليــة الواقعــة في جنوب 

شرق الواليات املتحدة.
ديســانتيس  وقــال 
للصحافيــني إن «بعض هذه 

بالبر الرئيسي بشكل كبير.
إن  ديســانتيس  وقــال 
اجلسرين من اجلزيرتني إلى 
«فورت مايرز» لم يعد ممكنا 
ســلوكهما وباتــا بحاجة إلى 

إعادة بناء.
وأضاف أن «خفر السواحل 
ينفــذون عمليــات إنقــاذ في 
اجلــزر بشــكل متواصل منذ 

ساعات الصباح األولى.
ووصل اإلعصار إيان، الذي 
أصبح عاصفة استوائية، إلى 
جنوب غرب فلوريدا األربعاء، 

PowerOutage «باور آوتــاغ»
املتخصص في رصد وتسجيل 
وجمع حــاالت انقطاع التيار 
الكهربائي في الواليات املتحدة.
أما في مدينة بونتا غوردا 
الصغيرة الواقعة على مسار 
اإلعصار، فقد استيقظ السكان 
على انقطاع التيار الكهربائي. 
واقتلع إيان بعض األشــجار 
وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات 
مرور. وغمرت األمطار شوارع 
امليناء حيث كانت املياه تصل 
إلى أسفل الركبة صباح أمس.

قبل أن يواصــل مروره عبر 
الوالية، مصحوبا برياح عاتية 

وأمطار غزيرة.
واليزال حتديد احلصيلة 
النهائيــة مبكــرا، لكن بعض 
األضرار املادية اجلسيمة كانت 
ظاهرة بعد ساعات قليلة على 

مرور اإلعصار.
وصباح أمس، كان اليزال 
التيار الكهربائي مقطوعا عن 
أكثــر مــن ٢٫٦ مليــون منزل 
ومتجر من أصل ١١ مليونا حول 
مسار اإلعصار، بحسب موقع 

املناطــق، مثــل كيــب كورال 
ومدينة فورت مايرز غمرتها 
امليــاه وتضــررت جــدا مــن 

العاصفة».
وحتيط بفورت مايرز، وهي 
مدينة تعد ٨٣ ألف نسمة تقع 
على ساحل فلوريدا اجلنوبي 
الغربي، قنوات وأنهار. وغمرت 
املياه اجلزء األكبر من املدينة.
وفــي جزيرتــي «بايــن» 
و«سانيبل» القريبتني اللتني 
تعدان وجهتني ســياحيتني، 
تضررت الطرق التي تربطهما 

(رويترز) متساح ظهر على الشاطئ بعدما ضرب اإلعصار فلوريدا 

(أ.ف.پ) رجال البحث واإلنقاذ في أحد شوارع فورت مايرز 

(أ.ف.پ) فورت مايرز غارقة في مياه الفيضانات 

(رويترز) ساحة الثورة في هافانا خلت من اإلضاءة إال على رسم تشي جيفارا 

التحقيق في واقعة ضرب كاشير 
تعاونية بعد تقدميه شكوى

أعلنــت وزارة الداخلية انها بصــدد فتح حتقيق في 
واقعــة االعتداء بالضرب على كاشــير جمعية تعاونية 
واستدعاء املدعى عليه للوقوف على أسباب ما صدر منه.

وقالــت إدارة اإلعالم األمنــي واإلعالم في الوزارة في 
بيان صحافي: بشأن مقطع الڤيديو املتداول على بعض 
مواقع التواصل ويتضمــن واقعة اعتداء بالضرب على 
موظف بإحدى اجلمعيات التعاونية، حيث تقدم املجني 
عليه للمخفر وقام بتقدمي شكوى بالواقعة، وجار اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنها.

لقطة من الڤيديو املتداول

اإلعصار إيان يسبب أضرارًا تاريخية في فلوريدا: مدن مدمرة 
وفيضانات لم حتدث منذ ٥٠٠ عام و٢٫٦ مليون منزل بال كهرباء

اقتلع األشجار وأسقط أعمدة الكهرباء وإشارات املرور.. ومياه األمطار غمرت الشوارع

أمن

وصباح أمــس، كان خفر 
الســواحل اليزالون يبحثون 
عــن ٢٠ شــخصا، بعدما أنقذ 
ثالثة فيما متكن أربعة آخرون 

من السباحة إلى الشاطئ.
إيان  العاصفة  وواصلــت 
مسارها املدمر نحو كاروالينا 
اجلنوبية، متسببة في رياح 
تصل سرعتها إلى ١٠٠ كيلومتر 
بالساعة وفيضانات «كارثية» 
فــي شــرق وســط فلوريدا، 
وفقا ملركز األعاصير الوطني 

األميركي.


