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«الثانية».. املال في الصدارة واستمرار املطير والصالح واملطر

أســفرت النتائج النهائية 
الرســمية النتخابات مجلس 
األمة ٢٠٢٢ في الدائرة الثانية 
عن فوز بدر املال باملركز األول 
بـ ٧٢٨٥ صوتا، ومحمد املطير 
ثانيا بـ ٤٣٦٤ صوتا، فيما حل 
شــعيب شــعبان فــي املركز 
الثالث حاصدا ٣٣٩٤ صوتا، 
وجــاء حامـــد البذالي رابعــا 
بـ ٣٣٧٤ صوتا، وخليل الصالح 
في الترتيب اخلامس بـ ٢٩٤٩

صوتا، وفالح الهاجري سادسا 
بـ ٢٩٢١ صوتا.

أمــا في الترتيب الســابع 
فجاءت عالية اخلالد بـ ٢٤٧٢

صوتا، وحمـــد املطــر ثامنا 
بـ ٢٤٦٠ صوتا، وعبد الوهاب 
العيسى في املركــز التاســع 
بـ ٢٠٥٦ صوتـــا، فيما حــل 
عبــد اهللا االنبعي في املركز 
العاشــر محققا ١٩٢٢ صوتا. 
وجــاءت نســبة التغيير في 

الدائرة ٦٠٪.
وكانت اللجان االنتخابية 
في الدائرة الثانية قد فتحت 
أبوابها في متام الساعة الثامنة 
مــن صباح أمس الســتقبال 
الناخبني الختيــار ممثليهم 
ملجلس األمة ٢٠٢٢ في «عرس 
دميوقراطــي» وطني، حيث 
بلغ عدد الناخبني في الدائرة 
٩٠٤٧٨ منهــم ٤٤٣٤٣ ذكورا 

و٤٦١٣٥ إناثا.
وسارت العملية االنتخابية 
في الدائرة الثانية، التي تضم 
مناطــق: املرقــاب وضاحية 
الســالم والقبلــة  عبــداهللا 
والشويخ والشامية والقادسية 
واملنصورية والفيحاء والنزهة 
والدوحــة  والصليبخــات 
وغرناطة والقيروان والشويخ 

من يختارهم الشعب وينالوا 
ثقته في تأدية املهمة املنوطة 
بهم، مضيفا: علينا كمواطنني 
ان نخدم وطننا من كل موقع.
الغامن: بالنسبة  وأضاف 
لــي ال أســتطيع ان آتي ملقر 
أشــكر  وان  إال  االنتخــاب 
بعــد اهللا ســبحانه وتعالى 
هــذا الشــعب العظيــم الذي 
أوصلنــي منذ عام ٢٠٠٦ إلى 
االنتخابــات املاضية وصلنا 
إلى قبة عبداهللا السالم باملركز 
األول، ويجب ان نتفاءل بأن 
يكون املستقبل افضل ويأتي 
مجلــس وحكومــة يتالفيان 
األخطــاء الســابقة، ألنه إذا 
حتقق االســتقرار السياسي 
والتعــاون بــني الســلطتني 
إيجابيا علينا،  فســينعكس 

نطبق ما جاء في الدســتور 
واملذكرات التفســيرية وبعد 
ذلك ميكن احلكم واحملاسبة، 
أمــا ان يحــدث نفــس مــا 
حــدث في الســابق من البدء 
باالســتجوابات قبل القســم 
فهذا أمر اضر بالبالد وأساء 

للدميوقراطية الكويتية».
وفي ثانوية يوســف بن 
عيسى ومركز معن بن زائدة 
بضاحية عبداهللا السالم، بدا 
إقبال الناخبني على املشاركة 
متوسطا خالل ساعات الصباح 
األولى وازداد بعد الظهيرة، 
كمــا أبــدى رجــال القضــاء 
تعاونــا كبيرا مــع الناخبني 

واإلعالميني.
في هذا السياق، قال رئيس 
اللجنة األصلية في مدرســة 

االقتــراع بكثافــة يحدوهــم 
األمل والتفاؤل بالتغيير إلى 
األفضل، وان يحقق الفائزون 
ما يطمــح إليــه املواطن من 

تطور وتنمية ونهضة.
اللجنــة  وذكــر رئيــس 
األصليــة املستشــار عــادل 
اجلويعد انه مت فتح صناديق 
االقتراع في الســاعة الثامنة 
ان  إلــى  صباحــا، مشــيرا 
االنسيابية الكبيرة في الدخول 
واخلروج لقاعات االقتراع ولم 
يكــن هناك أي ازدحام يذكر، 
ومتكن الناخبون من معرفة 
رقم قيدهم االنتخابي بسهولة.
من ناحيتــه، بني رئيس 
اللجنــة الفرعية ١٥ إناث في 
ثانوية اجلزائر بنات املستشار 
عبــداهللا العتــال ان األمــور 

وإذا لم يتحقق ذلك فالضرر 
سيصيب اجلميع.

وردا علــى ســؤال أحــد 
أخــدم  قــال:  الصحافيــني، 
وطني مــن كل موقع، فليس 
بالضرورة ان أكون رئيسا أو 
نائبا حتى استطيع ان أخدم 
الكويت، لكن استطيع أيضا 
كمواطن من خــارج البرملان 
ان أساند كل من يعمل خلير 
البــالد والعبــاد، مؤكــدا ان 
الرؤيــة ال ميكــن ان تتبلور 
إال بعد ظهور تشكيلة املجلس 
ومن ثم نشاهد أداء أعضائه، 
ونستطيع ان نحكم سواء على 
املجلــس أو احلكومة، والبد 
مــن منــح الفرصــة الكافية 
للسلطتني، وليس كما حدث 
في الســابق، متابعا «البد ان 

معن بن زائدة املستشار عويد 
ساري ان العملية االنتخابية 
متت بسالسة وسط التعاون 
التــام مــن جميــع اجلهــات 

املعنية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة 
األصلية ملركز ثانوية يوسف بن 
عيسى بضاحية عبداهللا السالم، 
املستشــار خالد العثمان، في 
تصريح لـ «األنباء»، ان الهدوء 
كان سيد املوقف ومت فتح باب 
االقتراع فــي الثامنة صباحا، 
الفتــا إلى التنســيق التام مع 
مختلف املشاركني في العملية 

االنتخابية.
جلان الشامية

أما في منطقة الشامية، فقد 
توجه الناخبون إلى صناديق 

سارت وفق املتوقع وان اإلقبال 
من الناخبات كان جيدا.

كما تفقد مدير عام البلدية 
م.أحمد املنفوحي جلنة مدرسة 
معــن بن زائــدة في ضاحية 
عبــداهللا الســالم، الفتا إلى 
تسخير كل اإلمكانات إلظهار 
العرس الدميوقراطي مبا يليق 
بسمعة الكويت، مشيرا إلى ان 
اجلهات احلكومية قامت بإزالة 
جميــع العوائق أمام وصول 

املقترعني ملراكز االقتراع.
حضور الفت

الفيحــاء  وفــي منطقتــي 
والنزهــة كان هنــاك حضور 
الفت من مختلف الفئات العمرية 
لــإلدالء بأصواتهم، حيث تعد 
نسب املشاركة في التصويت 
ممتــازة مقارنــة بالســنوات 
املاضية، وقد حرص الناخبون 
على املشاركة في اختيار األفضل 

ملستقبل البالد واملواطنني. 
وأشاد الكثيرون بسهولة 
الدخول واخلــروج واإلدالء 
بأصواتهم في زمن قياســي 
ال يتجــاوز اخلمــس دقائق، 
مما جعل اجلميع راضيا عن 
التنظيم بعد اجلهود الكبيرة 
التــي بذلهــا رجــال وزارة 

الداخلية واملتطوعني.
في الســياق ذاته، أشــار 
رئيس اللجنــة األصلية في 
مدرسة العصماء بنت احلارث 
مبنطقــة النزهة املستشــار 
ناصر اجلاسم إلى ان احلضور 
كان مميــزا وجتــاوز نســب 
املشاركة في السنوات املاضية، 
مضيفا ان إجمالي من يحق له 
التصويت باللجنة يصل إلى 
٩٣١ ناخبا، ومن أدلى بصوته 

فوز حامد البذالي وشعيب شعبان وفالح الهاجري وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا األنبعي

عبداهللا املضف يدلي بصوته في الدائرة الثانية

اختيار األفضل للكويت مشاركة نسائيةتنظيم وحرص تام على سالسة العملية االنتخابية

الشيخ علي اجلابر يدلي بصوته

أ.د.حمد املطر مصافحا أحد املواطنني

الصناعية والنهضة وشمال 
غــرب الصليبخــات وجابر 
األحمد والتي تنافس فيها ٤٨

مرشحا، بسهولة ويسر دون 
أي مشكالت في ظل تسخير 
جميع اخلدمات واإلمكانيات 

للتيسير على الناخبني.
 مسؤولية تاريخية

وخــالل تواجــده لإلدالء 
بصوتــه فــي إحــدى جلــان 
الدائرة الثانيــة، قال رئيس 
مجلس األمة السابق مرزوق 
الغــامن: إننــا نعيش عرســا 
دميوقراطيــا يختــار فيــه 
الشعب ممثليه مبجلس األمة 
ويحملهم مسؤولية تاريخية 
كبيرة تتجسد في طموحاته 
ومتنياته، سائال اهللا ان يوفق 

لو حتقق التعاون بني السلطتني فسينعكس إيجابيًا علينا وإذا لم يحدث ذلك فالضرر سيصيب اجلميعمرزوق الغامن: أخدم وطني من كل موقع.. ونأمل أن يأتي مجلس وحكومة يتالفيان األخطاء السابقة

وزير اإلعالم: نقل العرس الدميوقراطي إلى العالم 
أكد وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري أمس أهمية إبراز العرس الدميوقراطي 

الذي تشهده البالد ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها الوزير املطيري في 
وكالة األنباء «كونا» حيث اطلع على عمل فريق قطاع التحرير 
والوقوف على اجلهود املبذولة في تغطية فعاليات االنتخابات.

وحث علــى تطوير آلية العمل فــي «كونا» على جميع 
األصعدة وإعادة تعريف الوكالة بنفسها ورسالتها اإلعالمية 
التي حتملها جلعلها أكثر فاعلية بعملها سواء داخل الكويت 
أو خارجهــا. واطلع خالل اجلولة علــى خطة العمل ملركز 
العمليات فــي الوكالة والفرق امليدانيــة التي تغطي جميع 

الدوائر االنتخابية في البالد.
وكان في استقبال الوزير املدير العام لـ «كونا» بالتكليف 
محمد املناعي، ونائب املدير العام لقطاع التحرير بالتكليف 

عصام الغامن ورئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان.

«سيلفي» الفوز مع عبدالوهاب العيسى

محمد املطير يتلقى التهاني مبناسبة الفوزبدر املال محموالً على االكتاف عقب إعالن فوزه

عبدالرحمن املطيري خالل جولته في قطاع التحرير بـ«كونا»

٭ بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة 
في تســهيل دخول الناخبني ملراكز 
االقتراع وانسيابية احلركة املرورية 

خارج املدارس.
٭ وفــرت إدارة الطــوارئ الطبية 
عيادات خاصة ضمت ممرضني وأدوية 

وسيارات إسعاف مبقار االقتراع.
٭ حرص كبير مــن جميع الفئات 
العمرية على املشــاركة في العرس 

الدميوقراطي واختيار من ميثلهم.
٭ أشاد الكثير من الناخبني بسهولة 
الدخول واالقتراع واخلروج في زمن 

ال يتجاوز اخلمس دقائق.
٭ تواجد عدد من املرشــحني منذ 
ســاعات الصباح األولى في اللجان 
حيث شاركوا في استقبال الناخبني.

٭ وفرت اللجــان اخلاصة ببعض 

املرشحني املياه واملرطبات والكراسي 
املتحركة لكبار السن.

٭ شهدت الفترة الصباحية حضورا 
كبيرا مــن الناخبني فــي منطقتي 
الصليبخات والدوحة، وكان اإلقبال 

الشبابي الفتا.
٭ انتشار واسع لرجال البلدية وعمال 
النظافة ساهم في احلفاظ على استدامة 

النظافة في الداخل واخلارج.
٭ مت اجراء اإلسعافات األولية الحد 
الناخبــني في مدرســة عبدالعزيز 
العتيقي واإلبقاء عليه داخل العيادة 

حتى استقرار حالته الصحية.
اللجان حضور  ٭ شــهدت بعض 
األطفال الصغار مع ذويهم مرتدين 
مالبس حتمل علم الكويت في مشاهد 

عفوية جميلة.

من أجواء االنتخابات

ملشاهدة الڤيديو
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عالية اخلالد وجه نسائي جديد.. و ٦٠٪ نسبة التغيير

حتى ساعات الظهيرة جتاوز 
٢٥٠ ناخبــا، مشــيرا إلى أن 
عملية التصويت لم تتوقف 
منذ بداية «العرس االنتخابي» 
وحتى إغالق أبواب اللجان.

ازدحام بالقادسية

كانت القادسية من املناطق 
التي شــهدت ازدحاما شديدا 
نظــرا لإلقبــال الكثيف على 
املشــاركة وذلك في مدرســة 
عيسى احلمد للبنني بالتحديد 
خالل الدقائق األولى من فتح 
باب التصويت، حيث ضمت 
املدرسة ٤ جلان وهي: جلنة 
١٧ أصليــة وتضــم إجمالــي 

االنتخابات شهدت مشاركة كثيفة وسط تنظيم وتعاون تام من جميع اجلهات املعنية

عبداهللا األنبعي أمام جلنة انتخابية

إقبال شبابي حرص على املشاركة من جميع الفئات

حرص من نساء الدائرة الثانية على اختيار من ميثلهنمواطنة تدلي بصوتها

حضور كثيف للمشاركة في العرس الدميوقراطي

عبداحملسن اخلرافي يقترع بإحدى جلان الدائرة الثانيةأسامة بوخمسني وخالد الغامن في طريقهما لإلدالء بصوتيهما

رئيس مجلس األمة السابق مرزوق الغامن يدلي بصوته

بدر احلميدي خالل اإلدالء بصوته

محمد الصقر مدليا بصوته

٩٩٨ ناخبا، وجلنة ١٨ فرعية 
وإجمالــي الناخبــني بها ١٢٥
ناخبا، وجلنة ١٩ وتضم ١١٤٨
ناخبا، واللجنة ٢٠ وبها ٦٤٤

ناخبا.
أمــا فــي جلــان النســاء 
بالدائرة الثانية فقد اختلف 
األمر بعض الشيء، حيث جاء 
اإلقبال على التصويت خالل 
الساعة األولى من صباح أمس 
متواضعا وخاصة مبدرســة 
القادســية املتوسطة للبنات 
والتي ضمت ٥ جلان انتخابية 
وهي: جلنة ٢١ أصلية واللجنة 
الفرعيــة ٢٢ والفرعيــة ٢٣
والفرعية ٢٤ والفرعية ٢٥.

التحرير:
أحمد صابر 

حنان عبداملعبود
ثامر السليم 

مبارك اخلالدي 
يحيى حميدان

التصوير:
هاني الشمري
فريال حماد 

قاسم باشا

فريق عمل 
الدائرة الثانية

عالية اخلالد حتتفل بالفوز وسط أنصارها

الفارس : املشاركة في االنتخابات تعكس وعي الشعب
رفع نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلس 
الدولة  الــوزراء ووزيــر 
لشؤون مجلس األمة بالوكالة  
الفــارس أطيب  د. محمد 
التهاني إلــى مقام صاحب 
السمو األمير  الشيخ نواف 
األحمد  مبناســبة الذكرى 
الثانية لتولي سموه مقاليد 
احلكم في البالد ، داعيا اهللا 
أن يسبغ على سموه موفور 
العافية ويحفظه رمزاً وقائداً 

بسياسته احلكيمة ورؤيته الصائبة لرفعة 
الوطن.

 وقال د.الفارس في 
تغريدة على حسابه على 
تويتر، ان الذكرى الثانية 
تأتي تزامنا مع انتخابات 
مجلس األمة واملشاركة 
في العرس الدميقراطي 
مبشــهد وطني يعكس 
وعي الشعب في احملافظة 
على الدميقراطية وحرية 
الرأي ، مؤكدين أن قوة 
الوطــن في متاســكه 
ووحدته، ليشكل األساس 
الثابت في إرساء قواعد 
الدميقراطية لالنطالق نحو مستقبل آمن 

ومستقر للكويت وشعبها.

د. محمد الفارس

محافظ حولي يشيد بجهود إجناح االنتخابات
أعــرب محافــظ حولــي 
و(العاصمــة بالوكالــة) علــي 
األصفر عــن تقديــره الكبير 
جلهود العاملني املبذولة إلجناح 
احلدث الدميوقراطي في انتخابات 
(مجلــس األمــة ٢٠٢٢)، الفتا 
إلى جاهزية اجلهات املشــاركة 
مــن وزارات ومتطوعني تلبية 
الناخبــني خالل  الحتياجــات 
عملية االقتراع. وتوجه األصفر 
بيان صحافي عقب جولته  في 
التفقدية لعدد من مراكز االقتراع 
الدوائر االنتخابية  في مختلف 

مبحافظتي حولي والعاصمة بالشكر لكل العاملني 
على إجناح هذا العرس الدميوقراطي من وزارات 
الداخلية والعــدل والصحة واإلعالم، وكذلك 
الدفاع املدني واملتطوعني الشباب لضمان سير 

العملية االنتخابية بكل يسر وسالسة. ومتنى 
التوفيق والنجاح للجميع خلدمة الوطن حتت 
راية صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 

وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

علي األصفر خالل مروره على إحدى اللجان

النتائج النهائية الرسمية في الدائرة الثانية
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