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 نواب سابقون: شكرًا للقيادة السياسية واملرحلة املقبلة
فرصة للعمل من أجل الكويت وحتقيق مصالح املواطنني

سلطان العبدان

وجه عدد من النواب إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
جزيل الشكر وعظيم االمتنان 
على القــرار التاريخي بحل 
مجلس األمــة والعودة إلى 
الشــعب لتصحيح املســار 
السياسي بعد حالة التأزمي 
التشريعية  الســلطتني  بني 
والتنفيذية، مؤكدين أن األمر 
اآلن بيــد املواطنني لترجمة 
رغبة القيادة السياسية من 
خالل اختيار من ميثلهم في 

مجلس األمة.
وفي هــذا الســياق، قال 
نائب رئيــس مجلس األمة 
الســابق أحمد الشــحومي: 
الســمع والطاعــة لصاحب 
الســمو ولسمو ولي العهد، 
حفظهما اهللا، ونأمل ان تكون 

املرحلة القادمة فرصة للعمل 
من أجل الكويت وأهلها.

مــن جانبه، قــال النائب 
العتيبــي:  الســابق خالــد 
شكرا لصاحب السمو األمير 
النتصاره لإلرادة الشعبية 
وحل مجلس كان عقبة أمام 
طمــوح املواطنني. وأضاف: 
 نتمنى أن تكون االنتخابات 
جديــدة  مرحلــة  املقبلــة 
تعــوض مــا مت اســتنزافه 
من وقت. ونأمــل أن تكون 
تركيبة املجلس واحلكومة 
قادرة على النهوض بالبلد 
ومعاجلــة إخفاقــات ونهج 

السنوات املاضية.
وقال النائب السابق ثامر 
الســويط: من األمــة وإليها 
نعود و اجتهدنا ، ونســألك 
اللهم القبول،  اللهم واجعلنا 
من الذيــن يحفظون األمانة 

والعهود.
مــن جانبه، قــال النائب 

السابق د.حمد املطر، انه وفق 
املادة ٦ من الدستور فإن  نظام 
احلكم دميوقراطي، السيادة 
فيه لألمة مصدر السلطات. 
وأضاف:  مرجعنــا ومالذنا 
بعد اهللا سبحانه هو شعبنا 
الذي آمن بتصحيح األوضاع، 
وأتت االستجابة الكرمية في 
اخلطاب الســامي لتطلعات 
األمة. ونتطلع ملرحلة جديدة 
ننتقل فيها جميعا من األلم 
إلى األمل ومن االستنزاف إلى 

استشراف املستقبل.
مــن جهته، قــال النائب 
الســابق فــارس العتيبــي: 
بعد حل مجلس  األمة  يكون 
بذلك مت ما ســعينا له  وهو 
رحيــل  الرئيســني مطلــب 
شــعبي وحتقق، محافظــني 
علــى قســمنا، قريبــني من 
الناس ومطالبهم.  وأضاف: 
 أقولهــا صادقــا لــوال ثبات 
الشعب خلف نوابه ودعمهم 

ملا حتقــق ما حصل  والتقاء 
قناعة القيادة السياسية مع 

توجه املواطنني.
في االجتاه ذاته، قال النائب 
السابق مهند الساير: إرادتكم 
بعد إرادة اهللا هي التي اختارت 
احلل، ونتشرف بالعودة الى 

ألمة التي جئنا منها.
وفي هــذا الســياق، قال 
النائب السابق فايز اجلمهور: 
عملت واجتهدت مبا أعتقد انه 
في مصلحة الكويت وأهلها.
 وأضــاف: األكيد اننا لم 
نحقــق مــا كان يتطلــع له 
املواطــن الكويتــي بســبب 
السياســية  الظــروف 
االســتثنائية التي ال تخفى 
علــى اجلميع، لكــن املؤكد، 
وهو ما أدين هللا فيه، أنني 
لم أخن األمانة ولم أتطاول 
على املال العام ودافعت عن 
الشــرعية وحقوق  ثوابتنا 

الشعب الدستورية.

أكدوا أن حل مجلس األمة استجابة كرمية لتطلعات الشعب الكويتي

فارس العتيبيأحمد الشحومي فايز اجلمهورثامرالسويط د.حمد املطر مهند السايرخالد العتيبي

أحمد الشحومي: السمع 
والطاعة لصاحب السمو 

ولسمو ولي العهد

ثامر السويط: من األمة 
وإليها نعود واجتهدنا 

ونسأل اهللا القبول

فارس العتيبي: حافظنا 
على قسمنا وكنا قريبني 

من الناس ومطالبهم

خالد العتيبي: شكرًا 
لسمو األمير النتصاره 

لإلرادة الشعبية

حمد املطر: مرجعنا 
ومالذنا بعد اهللا هو شعبنا 

لتصحيح األوضاع

مهند الساير: بعد احلل 
نتشرف بالعودة إلى األمة 

التي جئنا منها

فايز اجلمهور: اجتهدت 
مبا أعتقد أنه في مصلحة 

الكويت وأهلها

اخلبير الفلكي عادل املرزوق: الرطوبة تنخفض 
والطقس صحو وحار من اإلثنني املقبل

قال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق: تلقيــت اتصاالت 
كثيــرة مــن  املتابعــني في 
وسائل التواصل االجتماعي 
وتركزت حول اجتاه الرياح 
ونسبة الرطوبة في األسبوع 
املقبل، وهل ستكون عالية 
مثل األيام املاضية، ونبني هنا 
أن توقعاتنا عن حالة الطقس 
تشير في األيام املقبلة إلى 
احتمــال أن يكــون الطقس 

كالتالي:
١- مــن اليوم اجلمعة ٥ 
أغسطس إلى يوم االثنني ٨ 
أغسطس سوف يسيطر على 
املنطقة منخفض جوي عميق 
يكون عمقه بني ٩٩٠ و٩٩٥ 
مليبار يؤدي إلى هبوب رياح 
بــني جنوبية إلــى جنوبية 
شرقية وهو ما يسمى محليا 

أن تكون درجة احلرارة خالل 
هذه الفترة بني ٤٥ و٤٩ درجة 
مئويــة في النهار ولكن في 
الليل تنخفض احلرارة قليال 
وتكون درجة احلرارة بني ٣٥ 
و٣٨ درجــة مئوية والبحر 
تكون تياراته فساد صاحلة 
للصيد واملوج خفيف وانسب 
وقت للســباحة بعد صالة 

العصر.
٢- من يــوم الثالثاء ٩ 
أغســطس إلى يوم السبت 
سيســتمر  أغســطس   ١٢
املنخفــض اجلوي وبنفس 
قوته مسيطرا على املنطقة 
الريــاح وتكون  وتتحــول 
الريــاح بــني شــمالية إلى 
شــمالية غربيــة معتدلــة 
الســرعة وتكون ســرعتها 
بني ٢٥ و٣٥كم/س والرطوبة 

النســبية منخفضــة جــدا 
وتكــون بــني ٨ و١٥٪، كما 
يكون اجلو صحوا بصورة 
عامة وتتخلله بعض الغيوم 
املتفرقة وغير املمطرة والتي 
مــن احملتمــل أن تظهر في 
يومي األربعــاء واخلميس 
١٠ و١١ اجلــاري وحار ومن 
املتوقــع أن تكــون درجــة 
احلرارة خــالل هذه الفترة 
بــني ٤٥ و٤٨ درجة مئوية 
في النهار ولكــن في الليل 
تنخفــض احلــرارة قليــال 
وتكــون درجة احلرارة بني 
٣٣ و٣٦ درجة. والبحر سوف 
تكون تياراته تيارات احلمل 
غير الصاحلة للصيد والتي 
ستستمر حتى األربعاء ١٧ 
اجلاري واملوج سيكون بني 

خفيف ومعتدل.

بسبب منخفض جوي عميق يؤدي إلى هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية

عادل املرزوق

إلى كوس مطلعي)  (كوس 
خفيفة إلى معتدلة السرعة 
بني ١٥ و٢٥كم/س والرطوبة 
النســبية قليلة ومنخفضة 
وتكون بــني ٢٠ و٣٠٪، كما 
يكون اجلو صحوا وخاليا من 
الغيوم وحارا ومن املتوقع 

«النجاة» تطرح حملة
إغاثة عاجلة للصومال

انطالقا من دور جمعية 
النجاة اخليرية اإلنســاني 
العاملــي، وحتركها امليداني 
السريع وسرعة استجابتها 
للنداءات اإلنسانية أعلنت 
اجلمعية إطالق حملة إغاثية 
عاجلــة ملواجهــة مجاعــة 
الصومال جلمــع مبلغ 50 
ألف دينــار كمرحلة أولى. 
وقال مديــر جمعية النجاة 
اخليرية باإلنابــة عبداهللا 
الشهاب: نسعى من احلملة 
الــى تقــدمي االحتياجــات 

األساســية لـ 2000 أسرة في هذه املرحلة مبا يعادل 10 آالف 
شــخص مســتفيد ألشــقائنا في الصومال من الغذاء والدواء 
واإليــواء، مبينا أن تقارير أممية تؤكــد أن أكثر من 7 ماليني 
صومالــي يعانــون نقصا حادا في الغــذاء ويوجد أكثر من 3 
ماليني إنســان في وضع حرج، بســبب اجلفاف الذي تشهده 
الصومال. وبني الشهاب أن باب املساهمة متاح للجميع، داعيا 
الى املشاركة في هذه احلملة الحتواء الكارثة واملسارعة بتقدمي 
املواد اإلغاثية للتخفيف من معاناة املتضررين من األشقاء في 
الصومال، وميكن التواصل ودعم احلملة بزيارة حساب اجلمعية 
alnajatorg@ أو االتصال على 1800082، موضحا أن أكثر من 
684 ألف صومالي اضطروا إلى النزوح جراء موجة اجلفاف 
التي تضــرب الصومال وينتظر هــؤالء الضعفاء أهل اخلير 
في الكويت لينقذوهم من الواقع الصعب الذي يعيشون فيه.

عبداهللا الشهاب

١٦ مركزًا صحيًا للتطعيم ضد 
«كورونا» اعتبارًا من ١٠ اجلاري

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة ١٦ مركزا صحيا في جميع املناطق 
الصحية لتقدمي خدمة التطعيم ضد كوفيد-١٩، حيث ستبدأ 
هذه املراكز بعملية التطعيم اعتبارا من ١٠ أغســطس من 

الشهر اجلاري.
وستقدم اخلدمة من األحد إلى اخلميس من كل أسبوع 

من الساعة ٣ عصرا حتى ٨ مساء.
وخصصت وزارة الصحة مركز عبدالرحمن الزيد الصحي 
في غرب مشــرف لتقــدمي خدمات التطعيــم بلقاح فايزر 
«اجلرعــة األولى والثانية فئة األطفــال من ٥ إلى ١٢ عاما 
ـ اجلرعــة التعزيزيــة «الثالثة» من عمر ١٢ إلى أقل من ١٨ 
عاما ـ اجلرعة التعزيزية «الرابعة» من عمر ٥٠ وما فوق.

واعتمدت وزارة الصحة ١٥ مركزا صحيا متبقيا لتقدمي 
خدمة التطعيم بلقاح «موديرنا»، متثلت في ٣ مراكز مبنطقة 
العاصمة الصحية وهي «مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح 
الصحيـ  مركز جاسم الوزان الصحيـ  مركز جابر األحمد 
الصحي ١»، أما منطقة حولي الصحية فقد مت تخصيص ٣ 
مراكز ايضا وهي «مركز سلوى التخصصي الصحيـ  مركز 
محمود حاجي حيدر الصحيـ  مركز الرميثية التخصصي»، 
وبالنســبة ملنطقة الفروانية الصحية، فقد مت تخصيص 
مراكز «العمريةـ  عبداهللا املباركـ  األندلس» الصحية، بينما 
مت تخصيص املراكز التالية في منطقة األحمدي الصحية 
«الفنطاس ـ الفحيحيل التخصصي ـالعدان التخصصي»، 
فضال عن مراكز «النعيم ـ العيون ـ سعد العبداهللا ق ١٠» 

في منطقة اجلهراء الصحية.


