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• عزمية وإصرار للمشاركة في االنتخابات

• إحدى الناخبات في طريقها لإلدالء بصوتها

اإلقبال بدأ في الدائرة ضعيف ًا ثم ازدادت وتيرته في اللحظات األخيرة

عبداهلل الكندري حسمها في «الثالثة»
ح�����س��م ع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ن��دري
االن��ت��خ��اب��ات التكميلية يف
الدائرة الثالثة بفوزه بع�ضوية
جمل�س الأمة.
و�شهدت االنتخابات التكميلية
ملجل�س الأمة يف الدائرة الثالثة
�سال�سة وان�سيابية يف ظل �إقبال
�ضعيف يف فرتة ال�صباح ،ومن
ثم زاد يف اللحظات الأخرية.
وك����ان����ت ق����د ب�������د�أت �أم�������س
عملية االق�ت�راع لالنتخابات
التكميلية ملجل�س الأم���ة يف
الف�صل الت�رشيعي الـ 15يف
ال��دائ��رت�ين الثانية والثالثة
التي يتناف�س فيها  47مر�شحا
بينهم خم�س مر�شحات لنيل
ا�صوات « »159075ناخبا منهم
« »74784من الذكور و«»84291
من الإناث.
ه���ذا وي��ت��ن��اف�����س يف ال��دائ��رة
الثالثة  29مر�شحا بينهم �أربع مر�شحات للفوز ب�أ�صوات
« »96528ناخبا وناخبة من بينهم « »44718ناخبا من
الذكور و« »51810ناخبات من الإناث.
وجرت االنتخابات التكميلية يف  38مدر�سة موزعة على
ثالث مناطق تعليمية منها �أربع مدار�س يف منطقة حويل
التعليمية ومدر�ستان يف منطقة الفروانية و 32مدر�سة
تابعة ملنطقة العا�صمة التعليمية.

• أثناء مراجعة اللجنة

واعلنت وزارة ال�صحة جتهيز  16ع��ي��ادة طبية بكل
م�ستلزماتها وتوزيعها على جميع مقرات الت�صويت �إ�ضافة
�إل��ى  62فني ط��وارئ طبية لتقدمي اخلدمات الطبية مع
توفري � 10سيارات ا�سعاف.
من جانبه ،اكد امل�ست�شار خالد الر�شدان رئي�س اللجنة
الأ�صلية ن�ساء يف مدر�سة حممد الوهيب مبنطقة اجلابرية
يف الدائرة الثالثة ان عدد املقيدين باللجنة  893ناخبة

الجبري :الديمقراطية تمثل السور المنيع
الذي حمى الكويت من المحن واألزمات
�أك��د وزي��ر االع�ل�ام وزي��ر الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي
جاهزية قطاعات الوزارة املختلفة
لنقل ال�صورة امل�رشقة للممار�سة
الدميقراطية لالنتخابات التكميلية
ملجل�س الأمة الى العامل �أجمع.
وقال اجلربي �إن الوزارة مبختلف
قطاعاتها املعنية قامت باتخاذ
كافة اال�ستعدادات لنقل �صورة
االنتخابات ام�س ومنذ االع�لان
ع��ن موعدها م��ن خ�لال التغطية
االعالمية ومتابعة كافة االجراءات
امل�صاحبة لها.
وذك���ر �أن ال����وزارة واك��ب��ت هذه
العملية الدميقراطية منذ انطالقتها
م���ن ت��ق��دمي امل��ر���ش��ح�ين اوراق
تر�شحهم يف مقر االدارة العامة
لالنتخابات ا�ضافة الى بث تقارير
اذاعية وتلفزيونية وعلى املوقع
االلكرتوين واحل�سابات الر�سمية
للوزارة.
و�أو����ض���ح �أن ق��ط��اع��ات االخ��ب��ار
واالذاع����ة والتلفزيون واالع�ل�ام
اجلديد والهند�سة ح�شدت كافة
جهودها وجندت كوادرها الوطنية
االعالمية والفنية من خالل اعتماد
خطة براجمية اعالمية خا�صة ليوم
االقرتاع.
و�شدد على �أن ال��وزارة قامت ومن

• محمد اجلبري

خ�لال �أدوات��ه��ا ب ��إر���س��ال ر�سالة
اعالمية بكل مهنية وحرفية ومتيز
من اجل الت�سويق للوجه احل�ضاري
والدميقراطي واالن�ساين للكويت
لكافة امل�شاهدين وامل�ستمعني
ومتابعي و�سائل االع�لام اجلديد
داخل الكويت وخارجها.
و�أك��د �أن هذه التغطية االعالمية
لالنتخابات التكميلية «ل��ن تقل
يف م�ستوى تغطيتها عن م�ستوى
تغطية االنتخابات الأ�صلية» مبينا
�أن فرق العمل امليدانية مت االنتهاء
من ت�شكيلها وتوزيعها يف وقت

�سابق على مواقع اللجان ومراكز
االق�تراع ا�ضافة ال��ى ف��رق العمل
داخل قطاعات الوزارة.
و�أ�شاد بروح التعاون والتن�سيق
رفيعة امل�ستوى بني كافة القطاعات
امل�����ش��ارك��ة بعملية التغطية
االعالمية التي وفرت لها الوزارة
�أح��دث املعدات من �أجهزة البث
الف�ضائي وكامريات النقل املبا�رش
مع تغطية اخبارية متميزة حلظة
بلحظة من مواقع ومقار االقرتاع
منذ بدء عملية االقرتاع وحتى اعالن
النتائج الر�سمية النهائية.
و�أ�شار اجل�بري الى حر�ص ودعم
�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد و�سمو ويل العهد الأمني
ال�شيخ نواف الأحمد و�سمو ال�شيخ
جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
على م�سرية الكويت الدميقراطية
و�إظ��ه��ار وجهها امل�رشق للعامل
اخلارجي.
واعترب �أن الدميقراطية و�أج��واء
احلرية التي تتمتع بها الكويت
منذ ن�ش�أتها قبل �أك�ثر من ثالثة
قرون ون�صف امل�ستندة على مبد�أ
ال�شورى وتبادل الر�أي بني احلاكم
واملحكوم متثل ال�سور املنيع الذي
حمى الكويت على طول تاريخها
من املحن والأزمات.

اجل��ه��ات االخ����رى امل�شاركة
ل��ت�����س��ه��ي��ل ����س�ي�ر العملية
االنتخابية.
اما رئي�س اللجنة اال�صلية رجال
مبدر�سة ان�س بن مالك يف منطقة
خيطان امل�ست�شار علي املنري
فقال ان امل�شاركة يف الت�صويت
وتوافد الناخبني ال ب�أ�س بها يف
ظل انتخابات تكميلية مقارنة
ب�إنتخابات عامة ،م��ؤك��د ًا ان
ن�سبة امل�صوتني قاربت  10
حتى منت�صف وقت الظهرية.
وب�ين ان اال�ستعداد احلكومي
جيد ل��ه��ذا ال��ي��وم حيث هناك
ترتيب وتن�سيق بني اجلهات
امل�����ش��ارك��ة ب��ت��وف�ير جميع
�سبل النجاح وتوفري املناخ
املنا�سب جلميع امل�شاركني
بهذا اليوم الدميقراطي الذي
• عدد من املواطنني في طريقهم للمشاركة في االقتراع
ت�شهده البالد.
من جانبها ،متنت املر�شحة للدائرة الثالثة اف��راح مال
حيث بلغت امل�شاركة ن�سبة %7حتى فرتة الظهرية.
وا���ش��ار ال��ى ان االق��ب��ال ع��ادة يكون �ضعيف ًا يف الفرتة علي التوفيق والنجاح للجميع خلدمة الكويت على جميع
ال�صباحية م��ع ازدي����اد االع����داد يف ال��ف�ترة امل�سائية الأ�صعدة.
بامل�شاركة يف هذا اليوم الدميقراطي ليمار�س الناخب وبينت �أن االع��داد ج��اءت �شحيحة يف ف�ترة ال�صباح يف
االنتخابات التكميلية مقارنة باالنتخابات ال�سابقة،
حقة باالقرتاع.
وبني ان هناك تعاون ًا كبري ًا من قبل العاملني يف �أجهزة متمنية ان ميار�س املواطن حقه الد�ستوري بالت�صويت
الدولة �سواء رجال االمن او اال�سعاف واملطافئ وكذلك واختيار من ميثله يف جمل�س االمة.

تأكيداً للوجه الحضاري والديمقراطي المشرق للكويت

بن ناجي :تميز وإبداع وحرفية لقطاع
األخبار في تغطية أحداث االنتخابات
�أو�ضح وكيل وزارة الإع�لام امل�ساعد
ل�ش�ؤون الأخبار والربامج ال�سيا�سية
حممد بن ناجي �أن قطاع الأخبار كان
جاهز ًا للقيام بعملية تغطية �إعالمية
لالنتخابات التكميلية ملجل�س الأمة
 2019املنعقد �أم�س ،و�إب���راز الوجه
احل�����ض��اري وال��دمي��ق��راط��ي امل�رشق
للكويت ع�بر جميع و�سائل الإع�لام
املرئية وامل�سموعة ،وكذلك و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،م�ؤكد ًا يف ذات
الوقت �أن تعامل قطاع الأخبار يف تغطية
االنتخابات التكميلية مل يقل مطلق ًا عن
تغطية االنتخابات الكاملة ملجل�س
الأم��ة ،من حيث التقنية امل�ستخدمة
«االوجمنتيد وجرافيك متحرك على
الهواء» ،مقدم ًا ال�شكر لوزير الإعالم
وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد
اجل�بري ،ووكيل ال��وزارة على توفري
جميع �سبل الدعم لإجناح عملية التغطية
الإعالمية.
وق���ال ب��ن ن��اج��ي ان ق��ط��اع الأخ��ب��ار
وبالتن�سيق والتعاون مع كافة قطاعات
الوزارة ذات ال�صلة «الإذاعة والتلفزيون
والإع�لام اجلديد والهند�سة» قام فور
الإعالن عن موعد االنتخابات التكميلية
ملجل�س الأم��ة  ،2019باتخاذ كافة
اال�ستعدادات حيث متت تغطية عملية
قيام املر�شحني بتقدمي �أوراق الرت�شح يف
مقر الإدارة العامة لالنتخابات ،طوال

فرتة تقدمي طلبات الرت�شح ،وتغطية
تلك الفرتة �إخباري ًا وبراجمي ًا �إذاعي ًا
وتلفزيوني ًا ،بالتزامن مع �إعداد خطة
خا�صة بيوم االقرتاع مل�س من خاللها
اجلمهور التميز والإب���داع واحلرفية
وامل�صداقية ،حتت �شعار «�صوتي -
لوطني» ،ال��ذي مت اختياره تر�سيخا
للقيم وامل��ب��ادئ الوطنية احلقيقية
التي جبل عليها �أهل الكويت وتتناقلها
الأج��ي��ال حر�صا على حماية الوطن
واملحافظة على ا�ستقراره ومكت�سباته
وتعزيزا للوحدة الوطنية.
و�أ�ضاف بن ناجي �أن خطة التغطية بد�أت
مع بداية عملية االق�تراع يف ال�ساعة
الثامنة �صباح ًا حتى �إع�لان النتائج
النهائية الر�سمية ،بنقل مبا�رش من
الدوائر التي متت بها عملية االقرتاع،
قام به فريق �ضخم من الكوادر الوطنية
�سواء مذيعني �أو مرا�سلني �أو فنيني،
ً
لنقل ال�صورة كاملة مل�ستمعي وم�شاهدي
�إذاعة وتلفزيون الكويت يف كل مكان،
وواكبها يف ذات الوقت نقل احلدث �أي�ضا
على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و�أ�ضاف �أنه وخالل عملية التغطية كانت
هناك جولة �شملت كافة مراكز االقرتاع،
�إ���ض��اف� ًة �إل��ى عر�ض تقارير م�صورة
وفال�شات ت�ضمنت معلومات عن الدوائر
والكتلة الت�صويتية بكل دائرة و�أ�سماء
املر�شحني� ،إلى جانب ا�ست�ضافة عدد

• محمد بن ناجي

من املحللني داخل اال�ستوديو لتحليل
امل�شهد االنتخابي حلظة بلحظة ،م�شري ًا
يف ذات الوقت �إل��ى �أن قطاع الأخبار
قام ب�إنتاج فيلم وثائقي حول م�سرية
الدميقراطية يف الكويت مدته �ساعة ،مت
عر�ضه يوم االقرتاع.
وق��ال بن ناجي« :لقد مت ت�شكيل فرق
عمل متكاملة وتوزيعها على فرتات
عمل حمددة منها ما هو داخل الوزارة
ومنها ما هو بالدوائر االنتخابية ،التي
مت تزويدها بـ «� »4أجهزة بث ف�ضائي
«� ،»SNGإلى جانب «� »6سرتمي بوك�س
موزعة على اللجان االنتخابية نقلت

وزير العدل :دور كبير لرجال القضاء
ق���ال وزي���ر ال��ع��دل وزي���ر ال��دول��ة
ل�ش�ؤون جمل�س الأمة امل�ست�شار د.فهد
العفا�سي ام�س �إن عملية االنتخابات
التكميلية ملجل�س الأمة يف الدائرتني
الثانية والثالثة ت�سري بكل ي�رس
و�سهولة.
و�أك��د العفا�سي على هام�ش جولة
قام بها لتفقد عدد من مراكز االقرتاع
واالطالع على �سري العملية االنتخابية
عدم وجود اي معوقات تذكر لعملية
االقرتاع.
وثمن ال��دور الكبري ال��ذي يقوم به
رجال الق�ضاء باال�رشاف على العملية
االنتخابية ودور جميع م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة امل�شاركة يف تنظيم هذا
العر�س الدميقراطي والت�سهيل على
املواطنني لالدالء ب�أ�صواتهم.
• فهد العفاسي خالل جولته التفقدية

• رجال «الداخلية» قاموا بدورهم على أكمل وجه

ال�صورة مبا�رشة ط��وال فرتة االقرتاع
وحتى �إعالن النتائج النهائية ،رافقها
�أك�ثر من « »200مندوب مت توزيعهم
على ك��اف��ة م��ق��ار االق��ت�راع واللجان
االنتخابية ،و 18مرا�س ًال ،كما مت البث
خالل فرتة �صدور النتائج النهائية من
ا�ستوديوهاتنا اخلارجية يف املدار�س
الرئي�سية ،مربوطني مع  17مذيع ًا داخل
الوزارة مق�سمني على فرتات من ال�ساعة
�8ص وحتى اعالن النتائج النهائية.
و�أ���ض��اف بن ناجي�،أنه مت تخ�صي�ص
« »4ن�رشات �إخبارية خا�صة بالعملية
االنتخابية مت بثها من ا�ستوديو «،»160
خالل الفرتة من ال�ساعة « 12ظهر ًا وحتى
7م�ساء» ،والتي ت�ضمنت جوالت الوزراء
وامل�س�ؤولني بالدولة و�سري عملية
االق�تراع وتقارير املندوبني باللجان
املختلفة ،م�ضيف ًا �أن اال�ستوديو املفتوح
بد�أ ال�ساعة «7م�ساء» ،والذي ا�ست�ضاف
بع�ض املحللني ملتابعة �آخر التطورات
لعملية االقرتاع والتمهيد لعملية غلق
�صناديق االق�تراع ،وا�ستقبال النتائج
الأولية وحتليلها  ،حتى �إعالن النتائج
النهائية الر�سمية عن طريق الق�ضاة.
واختتم بن ناجي م�ؤكدا �أن الكويت تتمتع
بدميقراطية حقيقية وم�رشقة تباهي بها
العامل ،مقدم ًا ال�شكر لفرق العمل التي
وا�صلت الليل بالنهار لإجن��از مهمتها
على اكمل وجه.

