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• �أجواء هادئة �أمام اللجان

• �أحد الناخبني يديل ب�صوته

هدوء نسبي في الصباح وإقبال كبير للناخبين في المساء

بدر المال حسمها في «الثانية»
و�أ�شار �إلى �أن رجال الأمن كانوا
ح�سم ب���در امل�ل�ا االنتخابات
نوهوا للمواطنني �أن �رشط دخول
التكميلية يف ال��دائ��رة الثانية
م��ق��رات االق��ت�راع يف امل��دار���س
لفوزه بع�ضوية جمل�س الأمة.
م�رشوط بان يكون لدى املواطن
وان��ط��ل��ق��ت ع��م��ل��ي��ة االق��ت��راع
وثيقة اجلن�سية ك�رشط ا�سا�سي
لالنتخابات التكميلية ملجل�س
للت�صويت ،م�ؤكد ًا �أن املواطنني
الأم����ة يف الف�صل الت�رشيعي
�أبدوا تعاون ًا كبري ًا مع رجال االمن
اخلام�س ع�رش يف الدائرة الثانية
منذ بدء عملية االقرتاع.
ويتناف�س على املقعد ال�شاغر
ومن جانبه �أك��د مر�شح الدائرة
فيها  18مر�شحا بينهم مر�شحة
الثانية عبد الرحمن العنجري
واح���دة للح�صول على �أ�صوات
ان ه��ن��اك الكثري م��ن الق�ضايا
الناخبني يف ال��دائ��رة واملقدر
امل�ستحقة التي يفرت�ض االهتمام
ع��دده��م بـ 62547ناخبا حيث
بها خالل الفرتة املقبلة وابرزها
يبلغ عدد الذكور منهم 30066
اال�صالح ال�سيا�سي خ�صو�ص ًا ما
ناخبا وع��دد الناخبات 32481
يتعلق بقانون االنتخابات لأن
ناخبة وكانت وزارة الداخلية قد
ال�صوت الواحد كانت له نتائج
اعدت خطة امنية متكاملة لت�أمني
�سلبية على كافة ال�صعد كما يجب
االن��ت��خ��اب��ات م��ن خ�لال تكثيف
الرتكيز على ق��ان��ون ا�ستقالل
التواجد االمني يف جميع اللجان
• مواطن يراجع اللجنة قبل الإدالء ب�صوته
الق�ضاء وقانون اخل�صخ�صة.
ومتابعة الو�ضع االمني عن كثب
مب�شاركة القطاعات االمنية املختلفة كما مت و�ضع غرف عمليات متنقلة و�أبدى عدم ر�ضاه عن اداء النواب يف قاعة عبد الله ال�سامل خ�صو�ص ًا ما
للتن�سيق واملتابعة ور�صد الو�ضع االمني عن كثب ،وقام وكيل وزارة يتعلق بامل�س�ألة ال�سيا�سية ،م�ستدرك ًا بالقول انه لي�س من املعقول ان يقدم
الداخلية الفريق ع�صام النهام بعدد من اجلوالت االمنيه لالطالع على �سري ا�ستجواب نائب ويهاجم من زمالئه.
و�شهدت االنتخابات منذ انطالقها اقبا ًال حمدود ًا واجواء و�صفت بالهادئة على
االنتخابات ومتابعتها امنيا.
وقال م�رشف اللجنة الرئي�سية يف الدائرة الثانية املقدم جراح احلب�شي� ،أمل من اجلميع �أن ي�شتد االقبال على امل�شاركة يف هذا العر�س الدميقراطي
�إن �سري العملية االنتخابية مت التح�ضري لت�أمينها من قبل بجهود من وزارة مع الوقت وحتى �إغالق �صناديق االقرتاع.وكما هو املعتاد يف االنتخابات
الداخلية ،وت�شمل اخلطة ت�أمني الناخبني من حلظة دخولهم الى عملية و�صل كبار ال�سن باكر ًا �أمام مقر االقرتاع وكانوا �أول احلا�رضين ،حيث مثلوا
اكرث من  %90من احل�ضور للم�شاركة يف هذه االنتخابات.
االقرتاع والت�صويت وحتى بعد خروجهم.

وزير الداخلية :العرس الديمقراطي

يؤكد التالحم والتآزر بين أبناء الكويت
قال نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية الفريق متقاعد ال�شيخ خالد
اجل��راح �إن البالد �شهدت �أم�س عر�سا
دمي��ق��راط��ي��ا ي ��ؤك��د ال��ت�لاح��م وال��ت���آزر
بني �أبنائها جميعا داعيا الناخبني
والناخبات �إلى امل�شاركة يف االنتخابات
التكميلية وممار�سة حقهم الدميقراطي.
و�أ���ض��اف ال�شيخ اجل���راح يف ت�رصيح
لل�صحافيني خالل جولة ميدانية تفقد
خاللها ع��ددا من اللجان االنتخابية

يف ال��دائ��رت�ين االنتخابيتني الثانية
والثالثة �أن ن�سبة امل�شاركة يف العملية
االنتخابية «جيدة» حتى الآن متوقعا
زيادتها يف ال�ساعات القليلة املقبلة.
و�أكد �أن العملية االنتخابية ت�سري ب�شكل
طبيعي معربا عن ال�شكر والتقدير لكافة
الأجهزة احلكومية امل�شاركة يف ت�أمني
وتنظيم العر�س الدميقراطي ومتنياته
بالتوفيق للجميع يف خدمة الكويت
و�أهلها الأوفياء.

• ال�شيخ خالد اجلراح متفقد ًا �إحدى اللجان

االنتخابات التكميلية أحد أشكال العرس الديمقراطي

الغانم :يكفينا فخراً إشادة إعالن الرباط
بمواقف سمو األمير
�أعرب رئي�س جمل�س الأمة مرزوق
الغامن عن بالغ فخره واعتزازه
ب�إ�شادة «�إع�لان الرباط» مبواقف
�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد وت�أييد التحرك الكويتي
لإق���رار البند ال��ط��ارئ املتعلق
باحلماية الدولية للفل�سطينيني.
وق������ال ال����غ����امن يف ت����صري��ح
لل�صحافيني عقب �إدالئه ب�صوته يف
االنتخابات التكميلية يف الدائرة
الثانية« :يكفينا فخرا �أن �إعالن
ال��رب��اط ذك��ر م��واق��ف �سمو �أمري
البالد و�أ�شاد بها».
و�أ�ضاف« :يكفينا فخرا كذلك ت�أييد
�إع�لان الرباط للتحرك الكويتي
لإق���رار البند ال��ط��ارئ املتعلق
باحلماية الدولية للفل�سطينيني
وهذا الأمر بد�أ من الكويت كع�ضو
غري دائم يف جمل�س الأمن».
وذك���ر« :ال��ك��ل يعلم ب��الإج��راءات
التي بد�أت من الكويت وبتوجيهات
�سامية والكل �شاهد �أينما نذهب
ت��ك��ون ه��ن��اك جت��م��ع��ات خ���ارج
الربملان ت�شيد مبوقف الكويت
وم��وق��ف �سمو الأم��ي�ر وم��واق��ف
ال�برمل��ان الكويتي وه��ذا مبعث
فخر لكل الكويتيني ومل يحظ
به �أي برملان �آخر غري الربملان
الكويتي».
وكانت �أعمال الدورة الـ  14مل�ؤمتر
احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف
منظمة التعاون اال�سالمي اختتمت
يف العا�صمة املغربية الرباط

• مرزوق الغامن متحدث ًا �إلى و�سائل الإعالم

ب�إ�صدار «�إعالن الرباط» وامل�صادقة
على عدد من م�شاريع القرار.
و�شاركت الكويت يف �أعمال امل�ؤمتر
الذي ا�ستمر على مدى �أربعة �أيام
بوفد برملاين تر�أ�سه رئي�س جمل�س
الأم��ة م��رزوق الغامن ال��ذي �ألقى
كلمة يف افتتاح �أعمال امل�ؤمتر دعا
من خاللها ال��دول اال�سالمية �إلى
الإمي��ان بقدراتها واالنفتاح على
ال�رشكاء االقليميني والدوليني
من �أجل ابراز الق�ضايا اال�سالمية
املختلفة.
وق��د اك��د الغامن ان االنتخابات
التكميلية هي �أحد �أ�شكال العر�س
الدميقراطي املوجود يف الكويت
وه����و م���ا ت��ت��م��ي��ز ب���ه ال��ك��وي��ت
وبرملانها ،مبينا �أن ذلك «نعمة

فريق العمل

مواصلة الجهود

حم�سن الهيلم
حمد احلمدان
�أحمد احلربي
�أحمد يون�س
فار�س عبدالرحمن

المميزة للجهات

الحكومية المعنية

تصوير

توا�صل اجلهات احلكومیة املعنیة
بتنظیم االن��ت��خ��اب��ات التكمیلیة
يف ال��دائ��رت�ین الثانیة والثالثة
جهودا متمیزة لتی�سری العملیة
االنتخابیة.
وت�سعى هذه اجلهات الى ح�سن �سری
عملیة االنتخاب �سواء من خالل
التنظیم والتعامل الراقي وتوفری
امل�ستلزمات والتجهیزات لكبار
ال�سن وذوي االحتیاجات اخلا�صة
ا�ضافة الى ار�شادهم الى اللجان
لتجاوز �أي �صعوبة قد تواجههم يف
اداء واجبهم الوطني.

ف�ؤاد ال�شيخ  -حمدي حممد

كراسي متحركة
وفر املر�شحون كرا�سي متحركة
للناخبني مل�ساعدة كبار ال�سن
وذوي االحتياجات اخلا�صة
ونقلهم من خاللها الى جلان
االقرتاع وخ�ص�ص املر�شحون
موظفني ال�ستقبال كبار ال�سن
عند مداخل املدار�س.

مياه ومشروبات
و���ض��ع امل��ر���ش��ح��ون من�صات
لتقدمي املياه وامل�رشوبات
الباردة للناخبني وحر�صوا
على تقدمي ال�شاي والقهوة
�إ�ضافة الى بع�ض امل�أكوالت
اخلفيفة واحللويات.

�أكد وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد
ل�ش�ؤون اخلدمات الطبية امل�ساندة
د.ف���واز ال��رف��اع��ي وج��ود تن�سيق
م�ستمر مع غرفة العمليات يف ادارة
الطوارئ الطبية لتوجيه البالغات
والتعامل معها خالل االنتخابات
التكميلية ملجل�س االمة.
وا����ض���اف ال��رف��اع��ي يف ت�رصيح
لل�صحافيني على هام�ش جولته
التفقدية لعدد من مراكز االقرتاع
ان «ال�صحة» لديها خطة ت�أهب يف
امل��راك��ز ال�صحية وامل�ست�شفيات
للتعامل مع احلاالت الطارئة م�ؤكدا
ا�ستعدادها التام لهذا احلدث.
وا�شار الى تخ�صي�ص ال�صحة لـ16
ع��ي��ادة طبية بكل م�ستلزماتها
وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى جميع مقرات
الت�صويت ا�ضافة �إلى  62فني طوارئ
طبية لتقدمي اخلدمات الطبية مع
توفري � 10سيارات ا�سعاف ترقبا
لأي طارئ.
وكانت عملية االقرتاع لالنتخابات

ناخبو المستقبل
• كبار ال�سن حر�صوا على الت�صويت

توافد الفت لكبار السن
في الفترة الصباحية

يف ال�ساعات الأولى من انطالق عملیة الت�صویت يف انتخابات جمل�س االمة
التكمیلیة الـ 12لوحظ توافد الفت لكبار ال�سن على اللجان االنتخابیة.
وحر�ص كبار ال�سن على �أن یقوموا مب�س�ؤولیاتهم يف اختیار من میثلهم يف
جمل�س االمة و�سط توافر كل ت�سهیالت االقرتاع لهم كو�سائل النقل املنا�سبة
والكرا�سي املتحركة وغریها.

• جهود مميزة لرجال «الإطفاء»

«الصحة» :تنسيق مستمر مع الطوارئ الطبية

باردة

بعفوية ت�رصفاتهم ت�سابق
االطفال الكويتيون بني جموع
الناخبني لتوزيع البطاقات
التعريفية اخلا�صة مبر�شحيهم
خ��ارج اب��واب مراكز االقرتاع
ل�لان��ت��خ��اب��ات الربملانية،
متفاعلني مع ما يحدث حولهم
من ا�ستحقاق انتخابي ،وانت�رش
االطفال ام��ام مراكز االقرتاع
حاملني بطاقات حتمل �صور
و�شعارات مر�شحيهم لتوزيعها
على الناخبني.

ن�س�أل الله �أن ت��دوم وتبقى على
�أبناء ال�شعب الكويتي».
وق��ال �إن املر�شحني «يت�سابقون
من �أجل خدمة بلدهم ..ن�س�أل الله
�سبحانه وتعالى �أن يوفقهم جميعا
و�أن يعني من ينال ثقة اخوانه
و�أخ��وات��ه يف االنتخابات لإكمال
ن�صف م��دة الف�صل الت�رشيعي
احلايل تقريبا».
واك��د ان العمل النيابي تكليف
ول��ي�����س ت����شري��ف�� ًا «وط��م��وح��ات
املواطنني عالية وكثرية وكبرية
و�أداء الأم��ان��ة لي�س �أم��را �سهال»
وهي «�أمانة ثقيلة تقع على �أكتاف
�أع�ضاء جمل�س الأمة فمن يحالفه
احلظ وينال ثقة الناخبني �أمامه
مهمة �صعبة وحتديات كثرية».

لقطات
• ب��د�أ ناخبو الدائرتني
الثانية وال��ث��ال��ث��ة منذ
���ص��ب��اح الأم�����س الإدالء
ب�أ�صواتهم يف االنتخابات
التكميلية ملجل�س الأمة،
يف  36جلنة ا�صلية و143
جلنة فرعية.
• فتحت مراكز االق�تراع
�أبوابها يف متام ال�ساعة
الثامنة �صباحا ال�ستقبال
الراغبني بامل�شاركة يف
عملية االقرتاع.

• فواز الرفاعي خالل تفقده مراكز االقرتاع

التكميلية ملجل�س االمة يف الف�صل
الت�رشيعي الـ 15يف الدائرتني

الثانية والثالثة بد�أت يف ال�ساعة
الثامنة من �صباح ام�س.

• ���ش��ه��د ب��ع�����ض م��راك��ز
االق��ت�راع ت��واف��دا مبكرا
لكبار ال�سن ،وخلت مراكز
�أخرى من املقرتعني عند
ان��ط�لاق عملية االق�ت�راع
ليبد�أ توافد امل�شاركني
ب�شكل خجول.

