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الدائرة اخلامسة.. ٤ نواب احتفظوا مبقاعدهم ومثلهم عادوا 
من مجالس سابقة والعصفور واملهان وجهان جديدان

أسفرت نتائج عملية االقتراع «النهائية غير 
الرســمية» في انتخابات أمــة ٢٠٢٢ عن تصدر 
النائب حمدان العازمي للدائرة اخلامسة بعدد 
١١٣٩٤ صوتــا وجــاء في املركز الثاني ســعود 
العصفور بـ ١٠٣٧٣ صوتا، فيما جاء في املركز 
الثالث خالد العتيبي بـ ١٠١١٤ صوتا، وحل رابعا 
الصيفي الصيفي بـ ٧٣٤١ صوتا، وخامسا د.محمد 
احلويلة بـــ ٦٩٢٨ صوتا، وحل سادســا هاني 

شمس بـ ٦٧٨٧ صوتا.
أما ماجد املطيري حصل على ٥٩٢٥ صوتا ليحل 
في املركز السابع، وحصل محمد املهان على ٥٤٨٥

صوتا حاصال على املركز الثامن، وحل تاسعا مرزوق 

احلبيني بـ ٤٧٩٩ صوتا، وجاء في املركز العاشر 
واألخير فيصل الكندري بعدد أصوات بلغ ٤٦٢١.

وفي قراءة لنتائج الدائرة فقد احتفظ ٤ نواب 
من املجلس الســابق ٢٠٢٠ مبقاعدهم، فيما عاد ٤
نواب من مجالس ســابقة «قدامــى»، وفيما دخل 
وجهان جديدان إلى الدائرة لتكون نسبة التغيير 

في الدائرة اخلامسة ٦٠٪ عن املجلس املاضي.
ومنذ بداية عملية االقتراع في الثامنة صباحا 
مبدرستي اإلناث الكائنتني مبنطقة صباح السالم، 
ومكان تصويت الناخبني من مناطق صباح السالم 
واملسيلة والفنيطيس، شهدت اللجنتان حضورا 

كبيرا من الناخبني.

والتقت «األنباء» برئيس اللجنة األصلية مبدرسة 
نفيســة بنت احلسن املستشــار فوزان العنجري 
الذي قال إن صاحب السمو األمير دعا إلى ان يختار 
الشعب األصلح من املرشحني ملا فيه خير الوطن، 
مستدركا بقوله: ونحن نراهن على وعي الناخبني، 
فهذا االستحقاق أمانة، وال بد ان يتم على أكمل وجه.
وتابع املستشــار العنجري: منذ بداية اللجنة 
وعملية التصويت تســير بشكل متميز واإلقبال 
جيــد واجلميع ملتزم باإلجــراءات لضمان جناح 

هذا اليوم، واألمور طيبة وهللا احلمد.
وشــهدت جلان االنتخابات فــي مناطق جابر 
العلــي واملنقــف والفحيحيــل إقبــاال معتدال منذ 

ساعات الصباح األولى وسط تناغم في األداء بني 
كل اجلهات احلكومية املشاركة في التنظيم لتتم 

عمليات التصويت بسالسة ويسر.
وشهدت جلنتا ثانوية عبداهللا األحمد الصباح 
للبنني، ومدرسة سعاد الصايغ املتوسطة للبنات 
في منطقة جابــر العلي تباينا ملحوظا في أعداد 
الناخبني أمام كل جلنة فرعية، حيث شهدت بعض 
اللجان في كلتا املدرســتني إقباال كبيرا وصفوف 
انتظار طويلة، فيما كان اإلقبال معتدال بصفوف 
انتظار قصيرة في جلان مجاورة، وذلك بســبب 
دمــج بعض األحــرف في جلنة واحــدة إذ ضمت 
إحــدى اللجان ٩ أحــرف، وهو ما ســبب اإلقبال 

الكبير على تلك اللجان. 
أما منطقة املنقف فشهدت وحتى الساعة الثانية 
ظهرا تسجيل معدالت مرتفعة نسبيا لعدد املقترعني، 
حيث سجلت جلنة مدرسة سيد ياسني الطبطبائي 
تصويت نحو ٤٠٪ من إجمالي عدد الناخبني املسجلني 
باللجنة بواقع ٤٦٠ مقترعا من أصل ١١٤٢، أما في 
اللجنة النســائية بذات املنطقة ومقرها مدرســة 
املنقف االبتدائية بنات، فقد سجلت تصويت نحو 
٣٣٠ مقترعا من إجمالــي أعداد الناخبني باللجنة 
األصلية حتى الســاعة الثالثة عصرا وسط هدوء 

وانسيابية في عملية االقتراع.
وفي منطقة الفحيحيل، فقد سجلت جلنة الرجال 

تصدرها حمدان.. والعتيبي والصيفي واحلويلة مستمرون للفصل التشريعي السابع عشر.. وشمس وماجد املطيري ومرزوق احلبيني وفيصل الكندري استردوا مقاعدهم

٭ متت إزالة جميع الصور واإلعالنات اخلاصة باملرشحني 
مــن جميع املــدارس والطريق املؤدية لهــا من قبل بلدية 

الكويت.
٭ مت منع جميع حمالت املرشــحني من توزيع البروشورات 

واإلعالنات اخلاصة مبرشحيهم من أمام مدارس االقتراع.
٭ «بيض اهللا وجوهكم» من أكثر العبارات التي استخدمها 
الناخبون للتعبير عن تقديرهم ملا يقوم به رجال القضاء 
والداخلية من جهود حلفظ النظام وتذليل العقبات لتسهيل 

عملية التصويت.
٭ زيارة وزير العدل جمال اجلالوي مع الوفد املرافق له الى 
مدرســة العدان االبتدائية بنات واملخصصة القتراع النساء 

وذلك لالطالع على سير العملية االنتخابية.
٭ املستشارون يقابلون رجال الصحافة واإلعالم بترحاب 
وابتســامة ويجيبون على جميع االستفسارات بشفافية 
ورحابة صدر، ويقومون مبساعدة جميع الناخبني، خصوصا 

كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة.
٭ قوة من اإلطفاء متواجدة في املقر االنتخابي لالســتعداد 
ألي طارئ، وتواجــدت أيضا فرق من الدفاع املدني والهالل 

األحمر وأفراد من وزارة الكهرباء واملاء.
٭ أكثــر من ناخب أثنى على مجهــود وزارة التربية في 
جتهيز املدارس بهذا املســتوى العالــي، وتكاتف وزارات 

الدولة إلجناح اليوم االنتخابي.
٭ انتشــار أمني مكثف جدا أمام جلنتي مدرسة عبدالوهاب 
عبدالرحمن الفارس االبتدائية بنني ومدرسة نفيسة بنت احلسن 
االبتدائية بنات، حيث وفرت وزارة الداخلية أعدادا كبيرة من 

رجال األمن حسن سير العملية االنتخابية.
٭ توافر الفتات إرشادية إلى صناديق االقتراع خلدمة الناخبني 

على حسب األحرف األبجدية.
٭ دوريات املرور والنجدة تواجدت في الطرقات املؤدية 
إلى اللجان لتنظيم حركة السير، وحل أي مشكلة مرورية 

طارئة.
٭ عملية اقتراع كبار الســن كانت تســير دون أي عوائق 
وبتنظيم عال املستوى، وتوافرت كراسي متحركة ملساعدتهم.

٭ عمال النظافة كانوا منتشــرين خارج وداخل جلنتي 
مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس االبتدائية بنني 
ونفيســة بنت احلســني االبتدائية بنات لتنظيفهما من 

أي مخلفات.

ناخبات اخلامسة ينتظرن دورهن للتصويت

صناديق االقتراع جاهزة ألوراق تصويت الناخبني

مستشارو إحدى اللجان يجهزون أوراق االقتراع

رجال الداخلية يفتحون أبواب جلان االقتراع في إحدى املدارس

ناخب يدلي بصوته في صندوق االقتراع

أبناء الدائرة اخلامسة وحرص على املشاركة الفعالة

لقطات

محافظ األحمدي تفّقد سير االنتخابات ببعض اللجان: 
نعيش مرحلة تصحيح املسار

قام محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد بجولة تفقدية لبعض اللجان 
االنتخابية في نطاق احملافظة، وقف 
خاللها على سير عملية التصويت 
وإجراءات تأمني وصول الناخبني 
عموما وكبار السن وذوي اإلعاقة 
واالحتياجــات اخلاصــة حتديــدا 
إلــى جلانهم وإدالئهــم بأصواتهم 
واالنصراف بكل ســهولة ويســر 

وتأمني سالمة وراحة اجلميع.
وفي كلمة له في ختام اجلولة قال 
احملافظ: في هذا اليوم االستثنائي 
وبقلب مملوء باألمل ونحن نعيش 
مرحلة تصحيح املسار في كويتنا 
احلبيبة أتوجه بأسمى آيات العرفان 
لقيادتنا الرشيدة لقرارها التاريخي 
بإناطة املسؤولية إلى شعب الكويت 

في حتقيق التصحيح املنشود.
واســتطرد: هذا القــرار الذي 
يجعل كل بنــات وأبناء الكويت 
أمــام اهللا والوطــن  مســؤولني 

ومحافظــني على وحــدة الصف 
ونابذيــن كل ما علــق بالتجربة 
الكويتيــة مــن  الدميوقراطيــة 
ســلبيات تعيق مســيرة العمل 
واإلجناز واالنطالق نحو حاضر 

ومستقبل أفضل بإذن اهللا.

واألجيــال بإقبالهــم وحرصهــم 
على املشاركة وإدالئهم بأصواتهم 
بكل أمانة ونزاهة، مترجمني ثقة 
القيادة وواضعني املصلحة العامة 
نصب أعينهم في ظل التحديات 
الكبيرة محليا وإقليميا وعامليا، 

وتابع اخلالد: كل الشكر والتقدير 
إلــى قيــادات ومنتســبي جهــات 
االختصاص ممثلة بوزارات الداخلية 
والعدل واالعالم والصحة والتربية 
والبلديــة واالطفاء، وملؤسســات 
املجتمع املدني والفرق التطوعية 
وغيرها، مبحافظة األحمدي وعلى 
امتــداد وطننا احلبيــب جلهودها 
الكبيرة  في الوفاء مبتطلبات العرس 
الدميوقراطــي اإلداريــة والفنيــة 
واخلدمية منذ صدور مرسوم الدعوة 

لالنتخابات إلى إعالن النتائج.
واختتــم احملافــظ: أســأل اهللا 
التوفيــق لنا جميعا  كل في موقعه 
للمســاهمة الفاعلــة فــي حتقيــق 
التصحيح املنشود  للمسار في ظل 
القيــادة احلكيمة لصاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي عهده األمني الشــيخ مشــعل 
األحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.

محافظ األحمدي متفقداً إحدى اللجان االنتخابية

النتائج النهائية غير الرسمية في الدائرة اخلامسة
عدد األصواتاالسم م
١١٣٩٤حمدان العازمي١
١٠٣٧٣سعود العصفور٢
١٠١١٤خالد العتيبي٣
٧٣٤١الصيفي الصيفي٤
٦٩٢٨د. محمد احلويلة٥
٦٧٨٧هاني شمس٦
٥٩٢٥ماجد املطيري٧
٥٤٨٥محمد املهان٨
٤٧٩٩مرزوق احلبيني٩
٤٦٢١فيصل الكندري١٠

ملشاهدة الڤيديو
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مبدرسة املعري املتوسطة للبنني األصلية ٥٠٠ من 
أصل ١١٦ مواطنا مســجال باللجنة، فيما ســجلت 
اللجنة النســائية األصلية بذات املنطقة تصويت 

نحو ٤٠٠ مواطنة.
واستمرت عملية التصويت في الدائرة اخلامسة 
في جلنتي مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس 
االبتدائية بنني (ذكور) ومدرسة نفيسة بنت احلسن 
االبتدائية بنات (إناث) والتدفق في تزايد من الناخبني 
حتى خالل فترة الظهيرة والتي في الغالب يكون 

احلضور أثنائها ضعيفا.
والالفــت كان اإلصــرار لــدى الناخبــني على 
تصحيح املسار السياسي، وسعادتهم بهذا العرس 

الدميوقراطي والذي يعكس بحســب تصريحات 
كثيريــن منهم لـ «األنباء» رغبة أبناء الكويت في 

اإلصالح والرقي بالوطن.
ومــن مناطق الظهر والقرين والعدان بالدائرة 
اخلامسة وأولى املدارس في منطقة القرين كانت 
مدرسة حسني العسعوسي املخصصة للنساء والتي 
تضم ٩ جلان، واحدة أصلية وثماني جلان فرعية، 
والتقينا املستشار عبداهللا الصيرفي رئيس اللجنة 
األصلية الذي قال: مت بدء عملية االقتراع وفتح الباب 
في الساعة الثامنة صباحا وكان التعاون مثمرا من 
جميع العاملني من وزارات الدولة املختلفة إلجناح 
هذا العرس الدميوقراطي، وكانت عدد الذين صوتوا 

حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا باللجنة األصلية  
١٦٦ من أصل ١٠٠٢ ووصلت نســبة التصويت في 
باقي اللجان األخرى في املدرسة من ٢٠ إلى ٢٥٪.

ومن مدرسة حصة احلنيف في منطقة القرين 
املخصصــة للرجال والتي تضــم ٦ جلان واحدة 
أصليــة وخمس جلان فرعية، التقينا املستشــار 
محســن محمد رئيس اللجنــة األصلية، وقال إن 
عدد الــذي صوتوا حتى الســاعة ١٢٫٣٠ بلغ ٢٧٣

من أصــل ١١٠٠. وذكر ان العملــة منذ بدايتها في 
الصباح الباكر وهي تسير بكل أريحية واجلميع 
متعاون واجلميع يعرف قيده االنتخابي وال توجد 
أي معوقــات ومن نفس املدرســة مــن جلنة رقم 

٥ والتي يرأســها وكيل احملكمــة يعقوب الطاهر، 
وقال: أشكر جميع القائمني على إجناز هذا احلدث 
االنتخابــي الذي بدأ منذ الســاعة الثامنة صباحا 
وحسب الوقت املعمول به في جميع الدوائر وعن 
نســبة احلضور قال إن النسبة في تزايد وحتى 
الســاعة ١٢٫٤٥ من أصل ١١٩٢ وصل عدد من أدلى 

بصوته إلى ٣١٩ ناخبا.
وفي منطقة العدان ومن مدرسة زهير األندلسي 
واملخصصــة للرجال والتي تضــم ٩ جلان جلنة 
رئيسية و٨ جلان فرعية وبرئاسة القاضي ضاري 
العبور الذي قال إن اللجنة وحتى الساعة الواحدة 
ظهــرا تقدم لها ٢٣٥ ناخبا لــإلدالء بأصواتهم من 

أصل ٩٥٦ وكانت النسبة تصل إلى أكثر من ٢٥٪.
وفي منطقة الظهر وبالتحديد من مدرسة هارون 
الرشــيد واملخصصة للرجال والتي تضم ٦ جلان 
جلنة أصلية وخمس جلان فرعية، كانت مدرسة 
هارون الرشيد من أكثر املدارس إقباال من الناخبني 
لــإلدالء بأصواتهم، حيــث كان الطابور يصل إلى 

خارج املدرسة.
وتوجهنا الى مدرسة معاذة الغفارية املخصصة 
القتراع النساء وكانت تضم هذه املدرسة ٦ جلان 
جلنــة أصلية و٥ جلان فرعيــة وقد حصلنا على 
عدد الناخبات في اللجنة األصلية وهو ١٢٠٧ وقد 

أدلت ١٧٩ ناخبة بأصواتهن.

تسهيالت لكبار السن
خصص رجــال الداخلية املواقف القريبة من أبواب اللجان 
لكبار السن وذوي الهمم، إذ ال يسمح ألحد غيرهم بالدخول 

بالسيارات إلى تلك األماكن.
الدفاع املدني دور مشرف

سجل عناصر الدفاع املدني املشاركون في االنتخابات مواقف 
مشرفة مبساعدتهم كافة من يحتاجون إلى مقاعد متحركة 
واستقبالهم من باب السيارة حلني قيامهم باالقتراع وعودتهم 

مرة أخرى.
الطلبة الضباط.. انضباط والتزام

أظهــر أداء الطلبة الضباط املشــاركني فــي تنظيم العملية 
االنتخابية مدى ارتفاع مستوى الضبط والربط إلحكام تنفيذ 
اإلجــراءات األمنية، بالتزامن مع مرونــة في التعامل مبا ال 
يخل باإلجراءات املتبعة في مثال حي ملفهوم «روح القانون». 

منتسبو «الهالل األحمر».. متواجدون على مدار الساعة
لم يغب منتســبو «الهالل األحمر» عن ساحة اللجان طوال 
عملية االقتراع فصوالتهم وجوالتهم خلدمة كل من يحتاج 

إلى مساعدتهم سجل مشرف لهم كعادتهم دائما. 
سيارات إطفاء

تأهب عناصر قوة اإلطفاء أمام اللجان بآلياتهم حتسبا ألي 
طارئ في مبادرة حتقق السرعة في االستجابة.

تناغم وسالسة
مر اليوم االنتخابي بسهولة ويسر على اجلميع بفضل التناغم 
والسالسة بني اجلهات احلكومية املشاركة في تنظيم إجراءات 
دخول للمقترعني إلى اللجان ليتم املواطنون تصويتهم خالل 

دقائق معدودة في غالبية اللجان.
املرض ال يغّيبنا عن أداء حق الوطن

ســجل مواطنــون ومواطنات مواقف تســطر للحفاظ على 
مســؤولياتهم جتاه الوطن فقد حتاملــوا على آالم مرضهم 

ليؤدوا واجبهم في التصويت.

جانب من عملية التصويت في إحدى اللجان

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ طالل اخلالد خالل جولته في الدائرة اخلامسة يرافقه د. محمد الفارس وبجانبه الفريق أنور البرجس

أحد رجال األمن يساعد مسنا في التعرف على قيده االنتخابي

د. أحمد مطيع في إحدى جلان االقتراع في «اخلامسة»

ناخبات حرصن على املشاركة في العرس الدميوقراطي

توافد أبناء الدائرة اخلامسة على صناديق االقتراع

سارة املرهون من ذوي االحتياجات اخلاصة من حملة «صوتنا يفرق» بعد اإلدالء بصوتها ختم اجلنسية بعد التصويت

جهود مضنية من رجال األمن في مساعدة أحد ذوي االحتياجات اخلاصة

ناخبة حتمل الفتة لصورتي صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

ناخبة حريصة على املشاركة في العرس الدميوقراطي

من أجواء االنتخابات

وزير املالية: املسؤولية علينا 
مضاعفة بعد اخلطاب السامي

وزير األشغال: اآلمال معقودة على 
مخرجات تدعم التنمية املستدامة

الكويــت - كونا: قــال وزير املالية ووزير الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهاب الرشــيد إن «املســؤولية علينــا مضاعفة من بعد 
خطاب صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد والذي ألقاه نيابة عنه 
ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد». جاء ذلك في تصريح خالل جولة 
الوزير الرشــيد التفقدية في انتخابات مجلس األمة (أمة ٢٠٢٢) في مدرسة 
معن بن زائدة املتوســطة بنني في ضاحية عبداهللا السالم. وأعرب الرشيد 
عن شكره لوزارة الداخلية على التنظيم السلس واملرونة في تعامل اللجان 

اإلشرافية في هذا العرس الدميوقراطي، متمنيا التوفيق للمرشحني كافة.

قال وزير األشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي 
الموسى إن الكويت تشهد عرسا ديموقراطيا نفخر ونعتز به، معربا 
عــن األمل في مخرجات تســهم في نهضة الكويــت وتحقيق رؤيتها 

التنموية.
وأضاف الموســى في تصريــح للصحافيين خالل إدالئه بصوته 
في لجنة ابن زهير األندلســي بمنطقة العدان إن اآلمال معقودة على 
وجود مخرجات تسهم في نهضة الكويت وتدعم الرؤية نحو التطوير 

عبدالوهاب الرشيدوالتنمية المستدامة. م. علي املوسى

فريق عمل «اخلامسة»
التحرير

سامح عبد احلفيظ٭ 
ماضي الهاجري٭ 
عبداحلميد اخلطيب٭ 
علي إبراهيم٭ 
محمد الدشيش٭ 
عبداهللا قنيص٭ 
عبد الهادي العجمي٭ 

التصوير

أحمد علي٭ 

ملشاهدة الڤيديو


