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اجلالية التونسية شاركت في استفتاء الدستور
أسامة دياب

افتتحت السفارة التونسية 
أمس أبوابها للمقترعني على 
اســتفتاء الدســتور اجلديد 
جلاليتها املقيمة في الكويت 
والبالغ عددهم ١٦٧٩ ممن يحق 
لهم التصويت من أصل نحو 
٦٠٠٠ تونسي مقيم بالكويت.
السفير  املقترعني  وتقدم 
العجيلي وزوجته  الهاشمي 

حيث أدليا بصوتيهما.
بدوره، قال رئيس مركز 
العليــا  للهيئــة  االقتــراع 
املســتقلة لالنتخابــات أمير 
جنيــب ذويب فــي تصريح 
صحافــي إن جلنــة االقتراع 
التي مقرها السفارة التونسية 
استقبلت منذ الساعة الثامنة 
صباحا اجلموع من املقترعني 
التونسيني، مشيرا إلى أن عددا 
كبيرا ممن يحق لهم االقتراع 
غــادروا إلى تونــس لقضاء 
إجازاتهم وبالتالي سيدلون 
مقارهــم  فــي  بأصواتهــم 

االنتخابية داخل بالدهم.
وأضــــــاف أن جلنـة 
االقتــراع فـــي الكويــــت 
أمتت اســتعدادها منــــذ 
فترة لعملية االقتراع من 
خالل جتهيز الكشــوفات 
وتــورق االقتراع وإعطاء 
اللجنة املخولة فقط احلق 
بإجــراء االســتفتاء على 
الدستور اجلديد، وإن كان 
مقرها السفارة التي تقدم 
الدعــم اللوجســتي فقط 
للجنة وذلك حرصا على 
استقاللية وحيادية الهيئة.

ووصف ذويب اإلقبال على 
عملية االقتراع بـ «املقبولة» 
في الساعات األولى من فتح 
باب االقتراع الذي سيستمر 
حتى السادســة مســاء على 
مــدى ثالثــة أيــام حيث من 
املقرر أن ينتهى غدا االثنني، 
الفتا إلى أنه ســيتم جتميع 
أوراق التصويت ومن ثم تتم 
عملية فرزها داخل السفارة 
بحضور املالحظني الذين يحق 
التواجــد في مقر اللجنة في 
أي وقــت، فضال عن متابعة 

فرز األصوات.
وأضاف: ســيتم إرســال 
التصويــت ألبنــاء  نتائــج 

واختتم ذويب تصريحه 
بتوجيــه الشــكر والتقديــر 
التــي وفــرت كل  للكويــت 
التسهيالت الالزمة لالقتراع 
داخل السفارة، مشيدا بجهود 

رجــال األمن واملــرور الذين 
تواجدوا خارج مقر السفارة 
ممــا ســهل دخــول وخروج 
املقترعني بشكل سلس دون 

أي مشاكل تذكر.

السفير الهاشمي تقدم املقترعني.. ورئيس مركز االقتراع ثّمن التسهيالت الكويتية

السفير الهاشمي عجيلي يدلي بصوته

اجلالية التونسية في الكويت 
إلى الهيئة العليا املســتقلة 
النتخابات في تونس لضمها 
إلى نتائج االنتخابات العامة 

األخرى.

الظفيري: «عمومية» تعاونية اجلهراء تعتمد 
التقريرين املالي واإلداري لعام ٢٠٢١

محمد راتب

اعتمــد أعضــاء اجلمعيــة 
العموميــة جلمعيــة اجلهراء 
التعاونية باإلجماع التقريرين 
املالي واإلداري للجمعية للسنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢١ والتي عقدت ٢٠ اجلاري 
في مدرسة عبداللطيف سعد 

الشمالن مبنطقة الواحة.
وبهذه املناسبة، أكد رئيس 
مجلس إدارة جمعية اجلهراء 
التعاونية عيد قصر الظفيري 
أنه متت مناقشة تقرير مراقب 
احلسابات عن الســنة املالية 

احلســابات مراقب احلسابات 
للجمعية للسنة املالية املنتهية 

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
وأشاد بدور ممثلي وزارة 

الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعيــة مبا قامــوا به من 
تسهيل جميع اإلجراءات النعقاد 
اجلمعية العمومية، كما شكر 
رجــال األمن علــى حضورهم 
للجمعيــة العموميــة ملتابعة 
وللحفاظ تنظيم سير العمل. 
وقــال الظفيــري: إن املجلس 
ســيعمل خالل الفترة املقبلة 
على توفير جميع احتياجات 
تنظيــم  عبــر  املســاهمني 
املهرجانات لتخفيض األسعار 
للمساهمني، إضافة إلى مزيد من 
اخلدمات األخرى التي ستكون 

وفق رؤية مجلس اإلدارة.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية اجلهراء التعاونية

واملصادقة عليــه، إضافة إلى 
التقريريــن اإلداري واملالــي 
ملراقبي الوزارة وجرى اعتماد 
تعيــني مكتب بيتــك لتدقيق 

اخلبير الفلكي عادل املرزوق: ارتفاع شديد 
في درجات احلرارة خالل األيام الـ ١٠ املقبلة

الصويان: 
نرحب بالكويتيني 

في مهنة الصيد

قال اخلبيــر الفلكي عادل 
املــرزوق إن منطقــة شــمال 
اخلليج العربي ومنطقة وسط 
شبه اجلزيرة العربية دخلت 
الفترة الفلكية املعروفة بشدة 
حرارتها وهي فترة «الباحورة» 
والتي تبدأ مع بداية برج األسد 
وتســتمر حتــى بدايــة «نوء 
النثــرة» الذي يبدأ في يوم ١١ 
أغسطس من كل عام، الفتا الى 
أنها من اشد الفترات الفلكية 
في املنطقة لشدة حرارتها، إذ 
إن درجة احلــرارة في فترات 
الظهيــرة تتجــاوز ٤٧ درجة 
مئوية وسوف تبقى احلرارة 
في معدالتها العالية حتى فترة 
«دلوق الســهيل» في يوم ٢٤ 
أغسطس ثم تبدأ احلرارة في 

االنخفاض شيئا فشيئًا.
وأضــاف املــرزوق: ولكن 
نظرا لوجود احلرارة املرتفعة 
فــإن املنطقة تكــون في هذه 

محمد راتب

الكويتي  أكد رئيس االحتاد 
لصيادي األسماك ظاهر الصويان 
ان االحتاد يرحب بالعمالة الوطنية 
في مهنة الصيد احلرفي وتوفير 
األمن الغذائــي على مدار العام 
في مواسم الصيد املختلفة مثل 
موسم صيد الزبيدي الذي بدأ في 
١٥ اجلاري ويستمر حتى ٣١ مايو 
املقبل، وكذلك صيد الربيان الذي 
سيبدأ في األول من أغسطس 
باملياه االقتصاديــة ومن أول 

سبتمبر في املياه اإلقليمية.
الصويان ردا على ما  وبني 
أثير حول إمكانية قيام الكويتيني 
مبمارسة عمليات الصيد احلرفي 
الصيد احلرفي  أن  املســتمر، 
يكون من خالل رخص الصيد 
املختلفة، الفتا إلى أن هناك فرقا 
بني احلداق والصياد احلرفي ألن 
األخير مطلوب منه العمل طوال 
مواســم الصيد إلمداد السوق 
احمللية مبصيده من األســماك 
الغذائي،  والربيان ودعم األمن 
مبينا أن الصيد احلرفي يحتاج 
الى جهود كبيرة بخالف احلداق 
ألنه هواية وال تكون بعدة صيد 

حرفية.

فــي املناطق املكشــوفة، ومع 
الســاعات االولــى مــن يــوم 
األربعاء ٢٧ أغســطس سوف 
تتحــول الريــاح إلــى ريــاح 
جنوبية إلى جنوبية شرقية 
وهو ما يسمى محليا بني رياح 
«الكوس إلى الكوس املطلعي» 
وسوف تكون بني خفيفة إلى 
معتدلة السرعة وسرعتها بني 
١٥ و٣٠ كــم/ س مــا يزيد من 
نسبة الرطوبة وتكون عالية 
في اجلو، ومن املتوقع ان تكون 
بني ٦٠ و٨٠٪ ومن املتوقع أيضا 
أن تســتمر رياح الكوس في 
الهبوب مــع الرطوبة العالية 
حتى يوم اجلمعة ٥ أغسطس 

املقبل.
وتابــع: نحذر من أن فترة 
األيــام الـــ ١٠ املقبلة ســوف 
يكون اجلو فيها شديد احلرارة 
واألشعة فوق البنفسجية عالية 
جدا وتصل إلى ١١/١١ والرطوبة 

عاليــة جــدا وخصوصا على 
املناطق الساحلية وقد تسبب 
الضباب أو كما يسمى محليا 
«املريخ» في الليل وســاعات 
الصبــاح األولــى ولذلك فمن 
املتوقع أن تظهر بعض السحب 
العاليــة واملتفرقة في ســماء 

املنطقة.
وزاد: أما بالنســبة حلالة 
البحر فسوف يدخل في مرحلة 
تيارات احلمل الشديدة االندفاع 
وغير الصاحلة للصيد اعتبارا 
من يــوم الثالثــاء ٢٦ يوليو 
حتــى الثالثــاء ٢ أغســطس 
(التاريخ املشؤوم وهو يوم 
الغزو العراقي الغاشم)، حيث 
تتحول التيارات البحرية يوم 
األربعاء ٣ أغسطس إلى تيارات 
فساد صاحلة للصيد ويكون 
املوج بني خفيف إلى معتدل 
وارتفاعــه بني ٣٠ و٦٠ ســم، 

واهللا تعالى أعلم.

أكد أن املنطقة دخلت فترة «الباحورة» التي تستمر حتى ١١ أغسطس املقبل

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

ظاهر الصويان

الفترة حتت سيطرة الضغط 
املنخفــض الذي يكــون عادة 
بني ٩٩٤ و١٠٠١ مليبار، وعلى 
إثر ذلك تهب الرياح الشمالية 
الغربية املعتدلة والتي تكون 
ســرعتها بني ٢٠ و٣٠ كم/ س 
وقد تنشــط الرياح الشمالية 
أحيانا خصوصا في ســاعات 
الظهيرة فتثير الغبار املتطاير 

درجة احلرارة خالل الظهيرة تتجاوز ٤٧ وتبقى مبعدالتها العالية حتى فترة «دلوق السهيل» ٢٤ أغسطس

العدهان يعلن الترشح الحتاد اجلمعيات
رئيس «تعاونية الفروانية» أكد أهمية رفع املستوى االقتصادي

أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الفروانية 
التعاونيــة غريب ســعد العدهان ترشــحه 
وخوضه انتخابات احتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية خالل الدورة املقبلة، وذلك انطالقا 
مــن مبــدأ العمــل التعاوني فــي اجلمعيات 
التعاونيــة واحتــاد اجلمعيــات التعاونية 
االســتهالكية، وملا له مــن دور مؤثر وفعال 
في املساهمة برفع املستوى االقتصادي ألهالي 

املنطقة واملساهمني بصفة عامة، وفتح روابط 
التعاون بني التجار والشــركات للمســاهمة 
في توفير املخزون االســتراتيجي من املواد 
الغذائية واالستهالكية، وملا كان من أثر جلائحة 
«كورونا»، بعدما أثبتت اجلمعيات التعاونية 
وجودها وعززت من قدرتها في إدارة األزمات 
وتوفير جميع املواد الضرورية واألساسية 

غريب العدهانوإدارتها حسب اخلطة االستراتيجية.

جانب من مشاركة أبناء اجلالية التونسية في االنتخابات

إقبال على التصويت


