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االنتخابات سارت بنجاح كبير

يد تصنع التغيير

مشاركتان بالعرس الدميوقراطي

زحام داخل إحدى اللجان االنتخابية

إقبال كبير من أجل تصحيح املسار

إقبال كثيف من الناخبات على املشاركة باالنتخابات

طابور وزحام داخل اللجنة

إدالء بالصوت وتفاؤل باملستقبل

الشرطة النسائية وتقدمي الدعم للناخبات

الدائرة الرابعة..املويزري يحافظ على الصدارة والطشة ثانيًا

املركز العاشر بعد حصوله على 
٤٤٣١ صوتا.

وهكذا جاءت نسبة التغيير 
فــي الدائرة الرابعة ٥٠٪ حيث 
واصل كل من شعيب املويزري 
ومبارك احلجرف وثامر السويط 
وســعد اخلنفــور ومــرزوق 
اخلليفة متثيل األمة استكماال 
ملسيرتهم في املجلس السابق، 
فيمــا جــاء التغييــر بالدائرة 
بنجاح مبارك الطشــة ومحمد 
هايف وعبداهللا فهاد ويوسف 
البذالــي، فيمــا انتقــل عبيــد 
الوسمي من الدائرة اخلامسة.

وكانت األجواء في الدائرة 
الرابعة تشي منذ فتح اللجان 
أبوابها عند الثامنة من صباح 
أمــس حتــى إغــالق صناديق 
االقتراع في الثامنة مساء بأن 
«هــذه االنتخابات غيــر»، فقد 
شــهدت العمليــة االنتخابيــة 
حضورا الفتا للنظر من الذكور 

املتوسطة للبنني التي خصصت 
للناخبني الذكور، فيما خصصت 
مدرســة أميمة بنــت النعمان 
املتوســطة للبنــات للناخبات 
اإلنــاث. وفــي منطقتي ســعد 
العبــداهللا واجلهراء اتســمت 
العمليــة االنتخابيــة إجمــاال 
بالهــدوء مع الكثافة في بعض 
اللجان التي تضم عددا كبيرا من 
الناخبني، كما اتسمت العملية 
التنظيم  االنتخابيــة بحســن 
ما أتاح للناخبــني والناخبات 
التوجه إلى مراكز االقتراع في 
أجواء إيجابية احتفالية لرسم 
مالمح مستقبل مشرق للكويت 
بأيــدي أبنائها عبر مجلســها 

التشريعي الرائد في املنطقة.
البدايــة مــع  وقــد كانــت 
اللجنة األصلية ملدرسة املقداد 
بن األسود في منطقة اجلهراء 
واملخصصة لإلناث التي فتحت 
أبوابها بأمر من املستشار محمد 

كشفت النتائج غير الرسمية 
النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢

فــي الدائرة الرابعــة بعد فرز 
١٩٩ من اصل ٢٠١ صندوق عن 
فوز شــعيب املويزري باملركز 
األول بـــ٩٧٦٢ صوتا، ليحافظ 
بذلك علــى صدارة الدائرة كما 
فــي انتخابات ٢٠٢٠، فيما جاء 
مبارك الطشــة ثانيــا بـ٧٤٩٢

صوتا، وحــل محمد هايف في 
املركز الثالــث حاصدا بـ٧٤٧٥

صوتا، وجاء مبارك احلجرف 
رابعــا بـــ٦٣١٥ صوتــا، وثامر 
السويط في الترتيب اخلامس 
بـ٥٥٩٢ صوتا، وسعد اخلنفور 

سادسا بـ ٥٣٤٣ صوتا.
أما في املركز السابع فجاء 
مرزوق اخلليفة بـ ٥١٩٩ صوتا، 
فيما جاء عبيد الوســمي ثامنا 
بـ ٥١٣٤ صوتا، وعبداهللا فهاد 
في املركز التاسع بـ٤٨٩٤ صوتا، 
فيمــا حل يوســف البذالي في 

واإلناث على حد سواء.
العمريــة  ففــي منطقتــي 
والرابيــة كان احلضــور قويا 
في جلان ثانوية الرابية بنات 
واملخصصــة للذكــور وكذلك 
في مدرســة شــمالن بــن علي 
املتوســطة، التــي تضم جلنة 
أصلية وفرعيتني للذكور، كما 
كان االزدحام واضحا في مدرسة 
رقية املتوسطة مبنطقة العمرية 
املخصصــة للناخبــات والتي 
ضمت جلنة أصلية وفرعيتني.

أما جلان اشبيلية والرحاب، 
فقد شــهدت إقباال جيدا تنفيذا 
للتوجيهات الســامية للقيادة 
السياســية بحســن االختيار 
ملرشــحني يصلون إلى مجلس 
األمة مؤهلني للنهوض بالبالد.

ولوحظ إقبال كثير من فئة 
كبار السن لإلدالء بأصواتهم، 
وكذلك فئة الشباب تواجدوا في 
مدرسة محمد ناهض العتيبي 

راشد املطيري للجنة األصلية، 
اللجــان  افتتــاح  وبعدهــا مت 

الفرعية األخرى.
أمــا فــي مدرســة صالــح 
العدساني في منطقة اجلهراء 
واملخصصة للذكور فقال رئيس 
اللجنة الرئيسية املستشار خالد 
الرشدان ان العملية االنتخابية 
سارت بهدوء بدون أي مشاكل. 
كذلك في منطقة سعد العبداهللا 
فقــد كان احلضــور كثيفا في 
جلانها الرئيسية وفي ثانوية 
ســعد العبــداهللا املخصصــة 
للذكور في املنطقة، وأكد رئيس 
اللجنــة األصليــة املستشــار 
عبدالرحمن الشربيني ان اللجنة 
تضم ١٠٥١ ناخبا، مشــيرا إلى 
أن اإلقبال في اللجنة كان جيدا 
والعملية االنتخابية سارت وفق 
النظم واللوائح. أما في مدرسة 
نورية الصبيح في منطقة سعد 
العبداهللا املخصصة لإلنـــاث، 

ً السويط جاء خامساً واخلنفور حّل في املركز السادس واخلليفة سابعاً وفهاد  جاء باملركز التاسع والبذالي حّل عاشرا

لقطات من سير االنتخابات
٭ وكيــل وزارة الداخليــة الفريق أنور 
البرجس ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون املرور والعمليات اللواء جمال 
الصايغ قاما بجولة تفقدية على عدد من 
جلان محافظة الفروانية والوقوف على 

سير العملية االنتخابية.
٭ كانت هناك تأكيدات من رؤساء اللجان على 
أحقية أي مواطن دخل إلى املقر االنتخابي 
قبل الساعة الثامنة مساء في اإلدالء بصوته 
والقيام بواجبــه االنتخابي حتى لو امتدت 

عملية التصويت ملا بعد العاشرة مساء.
٭ شــوهد منذ الصباح ازدحام ملحوظ 
للناخبــني على كل اللجان أمــام بوابات 
الدخول في طوابير انتظار الدور لإلدالء 

باألصوات داخل جلان االقتراع.
٭ كانــت هناك في جلــان كثيرة حالة من 
الدهشة من مســؤولي اللجان واحلضور 
أنفسهم من اإلقبال الشديد على التصويت 
بشكل لم يروه في أي انتخابات سابقة، ما 
يؤكد رغبة الشــعب احلقيقية في تصحيح 

املسار.

٭ تواجدت ســيارات اإلســعاف بجانب 
املقار االنتخابية وعدد من متطوعي الهالل 
األحمر الكويتي ملساعدة كبار السن وذوي 

االحتياجات اخلاصة من الناخبني.
٭ كانــت هناك جهــود حثيثة من رجال 
الداخلية واألمن في حفظ النظام ومساعدة 
الناخبني في إيجاد القيود االنتخابية لهم 
والتدقيــق كذلك على أوراق اجلنســية 

والبطاقات املدنية.
٭ كان الفتــا حــرص كبار الســن على 
املشاركة بالعرس الدميوقراطي وأحدهم 
حضر على كرسي متحرك وقال لوسائل 
اإلعالم إنه جاء ملمارسة حقه الدستوري 
علــى الرغم من حالتــه الصحية تلبية 

لدعوة القيادية السياسية.
٭ قام عدد من القيادات التربوية بزيارة 
إلى املقار لالطمئنان على سير العمل في 
املدرسة دون أي معوقات، وكان ملحوظا 
مشــاركة ومســاهمة اجلهات التطوعية 
وجمعيات النفع العــام وتضافر اجلميع 

إلجناح العرس الدميوقراطي.

النتائج غير الرسمية في الدائرة الرابعة
عدد األصواتاالسم م
٩٧٦٢شعيب املويزري١
٧٤٩٢مبارك الطشة٢
٧٤٧٥محمد هايف٣
٦٣١٥مبارك احلجرف٤
٥٥٩٢ثامر السويط٥
٥٣٤٣سعد اخلنفور٦
٥١٩٩مرزوق اخلليفة٧
٥١٣٤عبيد الوسمي٨
٤٨٩٤عبداهللا فهاد٩
٤٤٣١يوسف البذالي١٠

ملشاهدة الڤيديو
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ناخبات وعالمة النصرصوتي من أجل تطوير الكويت

مبارك احلجرف مصافحا أحد الناخبني

طابور أمام إحدى جلان الدائرة الرابعة

توافد أعداد كبيرة على مراكز االقتراعالناخبات شاركن بكثافة كبيرة في عملية االقتراع

هايف حّل ثالثًا واحلجرف باملركز الرابع.. و٥٠٪ نسبة التغيير

فأكــد رئيس اللجنــة األصلية 
املستشار في محكمة االستئناف 
أحمد راشد احلسيني ان اإلقبال 
كان كثيفا منذ الصباح، مشيرا 
إلى ان املقيدين في اللجنة ١١٣٩

ناخبة.
وفــي منطقــة الفروانيــة 
شهدت مدرســتا عبداحملسن 
الصقــالوي االبتدائيــة بنــني 
الفروانيــة للبنات  وثانويــة 
إقبــاال كثيفــا منذ فتــح باب 
االقتراع فــي الثامنة صباحا، 
حيث اصطفت طوابير طويلة 
أمــام املدرســتني وجتــاوزت 
نسبة احلضور أكثر من ٢٥٪ 
خالل الفترة الصباحية، فيما 
انخفضت األعــداد الى حد ما 
خــالل فترة الظهيــرة قبل أن 
تزداد أعداد الناخبني كثافة بدءا 
من الساعة الرابعة مساء، مع 
أعداد ناخبني قدرت في مدرسة 
عبداحملسن الصقالوي بـ ٢٥٧٤

سارت بطريقة سلسلة وإيجابية 
منذ الســاعات األولى من فتح 
باب االقتراع، مشــيدا بتعاون 
الناخبات مما سهل سير العملية 
االنتخابيــة. أما رئيس اللجنة 
األصلية مبدرســة جميلة طنا 
العنــزي في  «النســيم» وكيل 
محكمة االســتئناف املستشار 
د.حمــد املال فقــال في تصريح 

صفوان وكيل محكمة االستئناف 
املستشار حسن الشمري قال في 
تصريح لـ  «األنباء» إن عملية 
االنتخاب ســارت بهــدوء منذ 
انطالقها دون رصد أي مخالفات 
قانونية، مشيدا بتعاون اجلميع 
إلجناح العرس الدميوقراطي.

كذلك شهدت مقار االقتراع 
للناخبني في مناطق الصليبية 
واألندلس والرقعي إقباال طيبا. 
وقال رئيس اللجنة االنتخابية 
٤٨ األصليــة «األندلــس إناث» 
املستشــار فهد فاضل الفهد في 
تصريــح خاص لـ «األنباء» إن 
اجلميع حرص على املشــاركة 
فــي االنتخابات بــل إن أبناءنا 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
والصم والبكم ادلوا بأصواتهم 
إضافة إلى كبار الســن، مشيرا 
إلى أن ذلك يؤكد ان كل كويتي 
يؤمن بأن ساحة الدميوقراطية 

هي دولة الدستور والقانون.

لـ «األنباء» إن العملية االنتخابية 
ســارت بسالســة حتى إغالق 
الصناديــق، مشــيدا بتنظيــم 
العملية االنتخابية وخروجها 
باملظهــر الالئق الــذي يعكس 
صــورة حضارية عــن البالد، 

قائال:  «الكويت تستاهل».
مــن جهته، رئيــس اللجنة 
األصلية في مدرسة أم البراء بنت 

٥ نواب احتفظوا مبقاعدهم.. وعودة نائبني ووجهان جديدان..  والوسمي جاء ثامناً بعد قدومه من «اخلامسة» 

ناخبا من الذكور موزعني على 
جلنة أصلية و٤ جلان فرعية، 
وفي مدرسة ثانوية الفروانية 
للبنات فهي تضم جلنة أصلية 
وجلــان فرعيــة ومخصصــة 
للتصويــت للنســاء وعــدد 
الناخبات فيها يقدر بـ ٢٤٦٦.

وفيمــا أكد رئيــس اللجنة 
األصليــة «رجال» في مدرســة 
الشــدادية مبنطقــة عبــداهللا 
املبارك املستشار عماد احلبيب 
في تصريح لـ «األنباء» على أن 
اإلقبال كان كثيفا منذ الساعات 
االولى من فتح بــاب االقتراع، 
أشاد بتعاون الناخبني وسالسة 

العملية االنتخابية.
مــن جهتــه، قــال رئيــس 
اللجنة األصلية «إناث» مبدرسة 
العبدليــة في منطقــة عبداهللا 
املبــارك املستشــار مصطفــى 
عبدالعليــم فــي تصريــح لـــ 
«األنباء» إن العملية االنتخابية 

وزير العدل: احلضور الكثيف يدل على 
قبول الناخبني إلجراءات القيادة العليا

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون 
تعزيز النزاهة ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار جمال اجلالوي، سير 
العملية االنتخابية بشكل طبيعي، مشيرا 
إلى ان كل اإلجراءات التي مت اتخاذها أتت 

بنتائجها املرجوة.
جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» خالل 
جولــة الوزيــر اجلــالوي التفقدية على 
الدوائر اخلمس االنتخابية في انتخابات 
مجلــس األمة (أمــة ٢٠٢٢) في مدرســة 
الشــدادية املتوســطة بنني فــي منطقة 
عبداهللا املبارك بالدائرة الرابعة ومدرسة 
ابن زهير األندلسي في الدائرة اخلامسة 

مبنطقة العدان.
وأضــاف اجلــالوي انه بعــد صدور 
مرسوم بدعوة الناخبني النتخاب أعضاء 
مجلس األمة بدأت وزارة العدل في التجهيز 
واالســتعداد لهذا العرس الدميوقراطي، 
مشــيرا إلى اســتمرار العمــل التنظيمي 
على قدم وساق حتى االنتهاء من عملية 

االقتراع.
وأشــار إلى ان تطبيق (سهل) أسهم 
في تســهيل اإلجراءات على الناخبني في 
معرفة قيدهم االنتخابي وسهولة الوصول 

إلى اللجان االنتخابية.
وذكــر أن عدد الناخبــني ارتفع بعد 
تعديل النظام االنتخابي في (مرســوم 
البطاقــة املدنيــة)، مبينــا أن حضور 
الناخبــني كثيف الختيــار ممثليهم في 

انتخابات مجلس األمة (أمة ٢٠٢٢).
وأوضح أن جلنة مدرســة الشــدادية 
املتوسطة للبنيني تعتبر ثالث أكبر جلنة 
في الدائرة الرابعة من حيث عدد الناخبني 
الذيــن يبلغ عددهم نحــو ١١ ألف ناخب، 
مبينا أن العملية منظمة لتسهيل اإلجراءات 
على الناخبني الذين توافدوا منذ الساعات 
األولى لإلدالء بأصواتهم واختيار ممثليهم.
وأشــار إلــى أن اجلهــات املنظمة في 
املدارس أسهمت في حتقيق وإجناح هذا 
العرس الدميوقراطي حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ولفــت إلى ان هذا احلضور يدل على 
قبــول الناخب اإلجــراءات التي اتخذتها 
القيــادة العليــا بقيادة صاحب الســمو 
األمير وسمو ولي العهد وحسنت البيئة 
االنتخابية، مما انعكس على قبول الناخب 
وإقباله منذ الساعات األولى لبدء االقتراع.
وأكــد ان هناك جهودا مشــتركة لكل 
اجلهات احلكومية في الدولة، وأن وزارة 
العدل عنصر من تلك العناصر املهمة في 
تنظيم العملية االنتخابية، مشيدا بدور 
وزارة الداخليــة التي قامــت بدور كبير 
لتغطيــة اجلوانب األمنيــة والتنظيمية 

لالنتخابات وكذلك إدارة االنتخابات.
وأضاف ان اللجان االنتخابية شهدت 
كثافة كبيرة للناخبني للمشاركة في عملية 
االقتراع من العنصرين الرجالي والنسائي.

أكد خالل جولة تفقدية على الدوائر اخلمس أن «سهل» يّسر على املقترعني

املستشار جمال اجلالوي متفقداً احدى اللجان االنتخابية

قال محافظ اجلهراء ناصر احلجرف إن املشــاركة 
فــي العرس الدميوقراطي في انتخابات مجلس األمة 
تشكل خارطة طريق لتصحيح املسار السياسي الذي 

نادى به اخلطاب السامي.
وأشــاد احلجرف في تصريح لـ «كونا» باألجواء 
الدميوقراطية التي شــهدتها البالد باالنتخابات التي 
سادتها أجواء التنافس واألخوة في ظل قيادة صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي عهده 

األمني الشيخ مشعل األحمد.
وثمن احلجرف جهود رجال القضاء وكل القطاعات 
األمنيــة والطواقم الصحيــة واللجان العاملة من كل 

ناصر احلجرفالوزارات في هذا االستحقاق الدميوقراطي.
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