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اجلمعة
   ٤Friday September 30 ,2022 - Issue No.16587 من ربيع األول ١٤٤٤ املوافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢  

رســمت الكويت أمس صورة زاهيــة لدميوقراطيتها العريقة في انتخابات 
تصحيح املســار (٢٠٢٢) حيث لبى الشــعب نداء القيادة السياسية مبمارسة 

حقهم في االختيار وإيصال ممثليهم إلى قاعة عبداهللا السالم.
فقد أقبل املواطنون منذ الصباح على جلان االقتراع في تظاهرة دميوقراطية 
فريدة امتدت حتى الساعة الثامنة مساء، ومع إغالق باب التصويت بدأ الفرز، 
وســريعا بدأت مالمح التشــكيل اجلديد ملجلس األمة في الظهور، ومن بينها 
عودة املرأة الكويتية بقوة وجدارة إلى كرسي املجلس ممثلة في عالية اخلالد 

ود.جنان بوشهري.. ووجوه شبابية في مختلف الدوائر.
النائــب املخضــرم ورئيس مجلس األمة األســبق أحمد الســعدون تصدر 
الدائــرة الثالثة مبجموع أصوات فاق الـ ١٢ ألف صوت وهي األعلى بني جميع 
املرشــحني، فيمــا تصدر عبداهللا املضــف الدائرة األولى، ود.بــدر املال الدائرة 
الثانية، وشــعيب املويزري الدائرة الرابعة مع حضور بارز للنائب د. مبارك 
الطشــة، وحمدان العازمي الدائرة اخلامســة التي سجلت أيضا حضورا قويا 

للنائب اجلديد سعود العصفور.

غير مخصص للبيع

صالح عاشور
(٢٨٦٧ صوتًا)

خالد العميرة
(٢٢٢٨ صوتًا)

د. عادل الدمخي
(٣٤٠٣ أصوات)

د. حسن جوهر 
(٦٣٣٢ صوتًا)

أسامة الزيد 
(٥٧٦٤ صوتًا)

عيسى الكندري
(٣٦٨٣ صوتًا)

أحمد الري
(٤١٠٤ أصوات)

عبداهللا املضف
(٦٣٧٥ صوتًا)

د.عبيد الوسمي 
(٥١٣٤ صوتًا)

ثامر السويط 
(٥٥٩٢ صوتا)

مرزوق اخلليفة
(٥١٩٩ صوتًا)

م. عبداهللا فهاد
(٤٨٩٤ صوتًا)

شعيب املويزري
(٩٧٦٢ صوتًا)

مبارك احلجرف 
(٦٣١٥ صوتًا)

يوسف البذالي 
(٤٤٣١ صوتًا)

د.مبارك الطشة 
(٧٤٩٢ صوتًا)

سعد اخلنفور 
(٥٣٤٣ صوتًا)

محمد هايف 
(٧٤٧٥ صوتًا)

أ.د.حمد املطر 
(٢٤٦٠ صوتًا)

عبداهللا األنبعي
(١٩٢٢ صوتًا)

د. فالح الهاجري
(٢٩٢١ صوتًا)

د. بدر املال
(٧٢٨٥ صوتًا)

عبدالوهاب العيسى 
(٢٠٥٦ صوتًا)

حامد البذالي
(٣٣٧٤ صوتًا)

خليل الصالح 
(٢٩٤٩ صوتًا)

محمد املطير
(٤٣٦٤ صوتًا)

عالية اخلالد
(٢٤٧٢ صوتًا)

شعيب شعبان
(٣٣٩٤ صوتًا)

عمار العجمي
(٣٧٨٤ صوتًا)

د. جنان بوشهري
(٤٣٠١ صوت)

أحمد السعدون 
(١٢٢٣٩ صوتًا)

مهلهل املضف
(٧٠٠٥ أصوات)

د. عبدالكرمي الكندري
(٦٩١٥ صوتًا)

د. خليل أبل 
(٢٩٦٣ صوتًا)

د. عبدالعزيز الصقعبي
(٥٣٢٩ صوتًا)

مهند الساير 
(٥٩٩٨ صوتًا)

حمد العبيد 
(٣٣٧٦ صوتًا)

فارس العتيبي 
(٣١٨٩ صوتًا)

فيصل الكندري
(٤٦٢١ صوتًا)

د. محمد احلويلة
(٦٩٢٨ صوتًا)

خالد العتيبي
(١٠١١٤ صوتًا)

حمدان العازمي 
(١١٣٩٤ صوتًا)

ماجد املطيري 
(٥٩٢٥ صوتًا)

محمد املهان
(٥٤٨٥ صوتًا)

الصيفي الصيفي 
(٧٣٤١ صوتًا)

سعود العصفور 
(١٠٣٧٣ صوتًا)

هاني شمس 
(٦٧٨٧ صوتًا)

مرزوق احلبيني 
(٤٧٩٩ صوتًا)

الدائرة ١  - نتائج رسمية 

الدائرة ٥  - نتائج غير رسمية الدائرة ٤  - نتائج غير رسمية 

الدائرة ٣  - نتائج رسمية الدائرة ٢  - نتائج رسمية 

حمد املدلج 
(٢٨٢٦ صوتًا)

أسامة الشاهني
(٢٨٨٩ صوتًا)

الدميوقراطية الكويتية.. في أبهى صورة
جنان بوشهري وعالية اخلالد تعيدان بجدارة املرأة الكويتية إلى قاعة عبداهللا السالم 

الشعب لبّى نداء القيادة السياسية واختار ممثليه الـ ٥٠ في انتخابات تصحيح املسار في أجواء تنظيمية مثالية 

١٨ من «املعتصمني» احتفظوا مبقاعدهم 

١٢ نائبًا عادوا من مجالس سابقة

في سابقة.. اخلليفة والبذالي ٥٤ ٪ نسبة التغييير في املجلس اجلديد
فازا من وراء األسوار  

شكر مستحق

بلغ عدد الذين لم يحالفهم احلظ في االنتخابات 
احلالية من النواب الذين اعتصموا في مبنى مجلس 
األمة في أواخر الفصل التشريعي السابق ٣ نواب 
وهم أحمد مطيع وأسامة املناور وفايز اجلمهور، 
باإلضافة إلى ســعود أبوصليــب الذي لم يخض 
الســباق االنتخابي، وبذلك احتفظ ١٨ من النواب 

املعتصمني مبقاعدهم.

عــاد إلى مجلــس األمة في الفصل التشــريعي 
السابع عشر ١٢ نائبا من مجالس سابقة وهم: أحمد 
الري، ود.عادل الدمخي، وصالح عاشــور، وأحمد 
السعدون، وعمار العجمي، ود.خليل أبل، ومحمد 
هايــف، وم.عبداهللا فهاد، وهاني شــمس، وماجد 

دخل مجلس األمة في الفصل التشــريعي املطيري، وفيصل الكندري، ومرزوق احلبيني.
الســابع عشــر ١٥ وجها جديدا بينهم نائبتان 
وهم: أسامة الزيد، وحمد املدلج، وخالد العميرة، 
وشــعيب شــعبان، وحامد البذالــي، ود.فالح 
الهاجري، وعالية اخلالد، وعبدالوهاب العيسى، 
وعبداهللا األنبعي، ود.جنان بوشهري، وحمد 
العبيد، ود.مبارك الطشــة، ويوسف البذالي، 

وسعود العصفور، ومحمد املهان.

٢٣.. احتفظوا مبقاعدهم١٥ وجهًا جديدًا
احتفظ ٢٣ نائبا من مجلس ٢٠٢٠ مبقاعدهم في االنتخابات (أمة ٢٠٢٢) 
ليعودوا نوابا في املجلس املقبل للفصل التشــريعي الســابع عشــر وهم: 
عبداهللا املضف، ود.حســن جوهر، وعيســى الكندري، وأسامة الشاهني، 
ود.بــدر املال، ومحمد املطيــر، وخليل الصالح، وأ.د.حمــد املطر، ومهلهل 
املضف، ود.عبدالكرمي الكندري، ومهند الساير، ود.عبدالعزيز الصقعبي، 
وفارس العتيبي، وشــعيب املويزري، ومبارك احلجرف، وثامر السويط، 
وســعد اخلنفور، ومرزوق اخلليفة، ود.عبيد الوسمي، وحمدان العازمي، 

وخالد العتيبي، والصيفي الصيفي، ومحمد احلويلة.

بلغت نســبة التغيير في املجلس 
اجلديد عن مجلس (٢٠٢٠) ٥٤ ٪ حيث 
احتفظ ٢٣ نائبا مبقاعدهم، فيما شهد 
املجلس دخول ٢٧ نائبا جديدا. وبلغت 
نسبة التغيير في «األولى» ٦٠٪، حيث 
احتفظ عبداهللا املضف ود.حسن جوهر 
وأســامة الشــاهني وعيســى الكندري 
مبقاعدهم،  فيما عاد ٣ نواب من مجالس 
ســابقة، ودخل ٣ وجــوه جديدة وهم: 
أسامة الزيد، حمد املدلج، وخالد العميرة. 
وشــهدت نتائج الدائرة الثانية دخول

٦ وجوه جديدة هم: شــعيب شعبان، 
حامد البذالي، فــالح الهاجري، عالية 

اخلالد، عبدالوهاب العيسى، وعبداهللا 
األنبعــي، واحتفــظ ٤ نواب ســابقني 
مبقاعدهــم بنســبة ٦٠٪ تغيير وهم: 
د.بدر املال، محمد املطير، خليل الصالح، 
وأ.د.حمد املطر، وبلغت نسبة التغيير 
في الدائــرة الثالثة ٥٠٪، إذ احتفظ ٥

نــواب مبقاعدهم وهم: مهلهل املضف، 
د.عبدالكرمي الكندري، مهند الســاير، 
د.عبدالعزيــز الصقعبــي، وفــارس 
العتيبي، فيما عاد ٣ نواب وهم: أحمد 
السعدون، عمار العجمي، ود.خليل أبل، 
فيما دخل وجهان جديدان وهما: د.جنان 
بوشهري، وحمد العبيد. وشهدت الدائرة 

الرابعة تغييرا في مقاعدها بلغ ٥٠٪، 
حيــث احتفظ ٥ نــواب مبقاعدهم في 
الدائرة، في حني عاد نائبان من مجالس 
ســابقة وهما محمد هايــف وعبداهللا 
فهــاد، فيما جاء د.عبيد الوســمي من 
«اخلامســة» إلى «الرابعــة» ووجهان 
جديدان هما مبارك الطشــة ويوسف 
البذالي. وبلغ معدل التغيير في مقاعد 
الدائرة االنتخابية اخلامسة ٦٠٪، حيث 
احتفــظ ٤ نواب مبقاعدهــم، في حني 
عاد ٤ نواب من مجالس سابقة، ودخل 
وجهان جديدان إلى الدائرة وهما: سعود 

العصفور ومحمد املهان.

انتهــى العرس الدميوقراطــي في انتخابات 
تصحيح املســار، وجند واجبــا علينا أن نوفي 
حق من كانوا الســند األكبر والعامل األبرز في 

إجناح هذا اليوم الكويتي التاريخي بامتياز. 
شــكراً كبيــرة لـــ «الداخليــة»، و«احلرس 
الوطنــي»، وكل العاملــني في قطاعــات املرور 
والدوريات ورجال الشرطة واملباحث اجلنائية 
وأمن الدولة والعالقات العامة. والشكر موصول 
إلــى العاملني فــي وزارة العدل واملستشــارين 
والقضاة ووكالء النيابة الكرام جلهودهم الكبيرة، 
كما نشكر احملافظني ووزير اإلعالم ووكيل الوزارة 

وقطاع األخبــار والبرامج السياســية وجميع 
العاملني في التلفزيون واإلذاعة ووكالة األنباء 

الكويتية (كونا). 
والشكر جلمعية الصحافيني، وشكراً لرجال 
«الصحة» الذين بذلوا جهودا كبيرة، وأيضا إلى 
قوة اإلطفاء وبلدية الكويت، ووزارة التربية التي 
أسهمت في إعداد املدارس واللجان االنتخابية. 
وال ننسى شكر الهالل األحمر الكويتي والفرق 
التطوعية، وكل من ســاهم وتطوع إلجناح هذا 
اليوم االنتخابي الذي شّكل عالمة مضيئة جديدة 

في تاريخ كويتنا احلبيبة.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

د. جنان بوشهري وفرحة الفوز وسط محبيها                   (محمد هاشم)عالية اخلالد حتتفل مع أنصارها بعودة قوية للمرأة الكويتية ملجلس األمة  أحمد السعدون وسط أنصاره ومحبيه وفرحة الفوز الكبير بصدارة الدائرة الثالثة                      (قاسم باشا)

www.alanba.com.kw «النتائج الواردة هي النتائج النهائية للدوائر األولى والثانية والثالثة وغير الرسمية للدائرتني الرابعة واخلامسة.. ومتابعة كافة التفاصيل على موقع «األنباء

عبدالكرمي أحمد

يعد فوز النائبني مرزوق اخلليفة 
وحامد البذالي سابقة برملانية، حيث 
إنهما محتجزان على ذمة قضايا. وأفاد 
مصدر دســتوري بــأن فوز مرزوق 
اخلليفــة وحامد البذالي بانتخابات 
مجلــس األمة ال يلزم خروجهما من 
احلبس وحضورهما جلسات مجلس 
األمة باعتبار أنهما يقبعان حاليا داخل 
السجن بتهمة املشاركة في انتخابات 
فرعية. وأوضح املصدر لـ  «األنباء» 
أن احلصانة البرملانية تكتسب عند 
إعالن الفوز بعضوية مجلس األمة 
وهي تسري على األعمال التي تقع بعد 
متتع النائب بها دون أن متتد إلى ما 
قبل ذلك، فضال عن أنها ومن باب أولى
ال توقف األحكام القضائية السابقة 
على العضوية. وأضاف:  «من الناحية 
القانونية، يبقى الفائزان في السجن 
إلى أن يتم تعديل احلكم قضائيا من 
قبل محكمة التمييز ببراءة اخلليفة، 

وفي حالة صدر قرار بإخالء سبيل 
البذالي املوقوف احتياطيا» أو صدر 

عفو خاص عنهما. 
وبني املصــدر أنه في حال قررت 
محكمــة التمييــز أن املشــاركة فــي 
االنتخابــات الفرعيــة تعــد جرمية 
مخلة بالشرف واألمانة - على اعتبار 
عدم صــدور حكم ســابق منها بهذه 
اجلرمية - فإن حكمها ســيكون باتا 
وســيمنع أي مرشــح مدان بجرمية 
خوض االنتخابات الفرعية مستقبال 
من خوض االنتخابات البرملانية، وهو 
ما سيجعلنا أمام انتخابات تكميلية 
في الدائرتني الثانية والرابعة. ولفت 
إلــى أنه من الناحية الشــكلية يبقى 
اخلليفــة والبذالي نائبــني إلى حني 
صدور حكم محكمة التمييز في العاشر 
من أكتوبر املقبل بشــأن طعن األول 
على حكم إدانتــه، مبينا أن فوزهما 
يوجب متكينهما من أداء القسم النيابي 
كون أن غيابهما عن اجللسات بعذر 

مقبول.

إلىتغطية شاملة النتخابات تصحيح املسار  0413


