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«شؤون االنتخابات» تدعو إلى االطالع على قراراتها
وتقدمي الطعون في املخافر احملددة بالدوائر اخلمس

دعــت إدارة شــؤون االنتخابات في 
وزارة الداخلية كل ذي شأن إلى االطالع 
على قراراتها وتقدمي الطعون اســتنادا 
إلى نصوص الفقــرات الثانية والثالثة 
والرابعة - املادة (٩ مكررا) من مرسوم 
بقانون رقــم (٥) لســنة ٢٠٢٢ بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢
في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة.
وقالت اإلدارة فــي بيان صحافي إن 
الفقــرات املذكورة تنص علــى أن إدارة 
شؤون االنتخابات تفصل في هذه الطلبات 
في موعد ال يجاوز يوما واحدا (٢٤ ساعة) 

من تاريخ تقدمي الطلب وتعرض قراراتها 
في األماكن املشار إليها في املادة التاسعة 
مــن هذا القانون وتنشــر فــي اجلريدة 
الرســمية في اليوم التالي لصدور تلك 
القرارات. وبناء على ذلك، أوضحت أنه 
«ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار اإلدارة 
بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة املختص 
في موعد أقصاه يوم واحد (٢٤ ســاعة) 
من تاريخ نشــر القرار وحتال الطعون 
فورا إلى احملكمة الكلية املختصة ويفصل 
نهائيا في الطعون املذكورة قاض من قضاة 
احملكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب 

عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على 
حسب الدوائر االنتخابية».

وذكــرت أن الفصل في هذه الطعون 
يكون فــي موعد ال يتجــاوز يومني من 
تاريخ تقدميها، مبينة أن تقدمي الطعون 
اســتنادا الى الفقرات السابقة من املادة 
املشار إليها أعاله يكون مبخافر الشرطة 
املخصصة بالدوائر االنتخابية اخلمس 
وهي: الدائرة األولى مخفر الدعية/ الدائرة 
الثانية مخفر الشــامية/ الدائرة الثالثة 
مخفر كيفــان/ الدائرة الرابعة العمرية/ 

الدائرة اخلامسة العدان.

صدور أكبر عدد لـ «الكويت اليوم» 
متضمنًا القيود االنتخابية في الدوائر اخلمس

قال وكيل وزارة اإلعالم بالتكليف محمد بن 
ناجــي إن الوزارة أصدرت العــدد اخلاص من 
اجلريدة الرســمية (الكويت اليــوم) متضمنا 
القيود االنتخابية للناخبات والناخبني في الدوائر 
اخلمس، وذلك «في وقت قياســي وخالل يوم 

واحد فقط».
وأضاف بن ناجي في تصريح صحافي أنه 
وبتوجيهات من وزير اإلعــالم والثقافة وزير 
الدولة لشؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري 
بضرورة اإلسراع في هذا األمر ليكون في متناول 
اجلميع لم تتأخر (اإلعالم) وعمدت إلى سرعة 

إجناز هذا العدد بهدف خدمة اجلمهور.
وأوضح أنه يعتبر األكبر في تاريخ اجلريدة 
الرسمية منذ صدور عددها األول في ١١ ديسمبر 
١٩٥٤ إذ تضمــن ٤٧ جزءا بواقع ١٦١٥٠ صفحة 
تشمل أســماء الناخبات والناخبني ممن يحق 
لهم التصويت في االنتخابات البرملانية املقبلة 
وعددهم ٧٩٥٩٢٠ منهم ٣٨٨١٠٧ رجال و٤٠٧٨١٣

امرأة.
وأفاد بأن هــذا العدد فاق كثيرا العدد الذي 
مت إصــداره في عــام ٢٠٠٦ والذي احتوى على 
٢٤ جزءا بواقــع ٦٦٨٠ صفحة، وتضمن آنذاك 
عرضا ألسماء الناخبات الكويتيات ممن يحق 
لهن التصويت في االنتخابات، وذلك بعد صدور 
قانون منح املرأة حق االنتخاب والتصويت، وكان 
يعتبر األكبر في تاريخ اجلريدة الرسمية حينئذ.

وأعرب بن ناجي عن الشكر والتقدير للعاملني 
في قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات عموما 
وفي إدارة اجلريدة الرســمية وإدارة املطبعة، 
خصوصــا على اجلهود اجلبــارة التي بذلوها 
لتحقيق هــذا اإلجناز وإصــدار العدد اخلاص 
الذي القى متابعة كبيرة من القراء، السيما عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.

تضمن ٤٧ جزءاً بواقع ١٦١٥٠ صفحة تشمل أسماء الناخبات والناخبني ممن يحق لهم التصويت

اجلزء األول من العدد

«املدنية»: أكثر من ٩٩٪ من القاطنني في املنازل
ال تتجاوز أعدادهم ٣٠ فردًا للوحدة السكنية الواحدة

أكــدت الهيئــة العامــة 
للمعلومات املدنية أنه وفقا 
لســجالتها الرســمية فإن 
أكثر من ٩٩٪ من القاطنني 
فــي املنــازل ممــن يحــق 
لهم املشــاركة في العملية 
تتجــاوز  ال  االنتخابيــة 
أعدادهم ٣٠ فردا في الوحدة 

السكنية الواحدة.
وأوضحــت الهيئــة في 
بيان صحافــي ردا على ما 
يثار بشأن أعداد القاطنني 
في املنازل أنه استنادا إلى 
سجالتها الرسمية فإن من 
متثل أعمارهم ٢١ سنة فأكثر 
يبلغ عددهم ٧٩٨٫٢٤٤ ناخبا، 
مضيفة أنه وفقا لبياناتها 
فإن عــدد قاطني الوحدات 

إلــى  الهيئــة  ودعــت 
ضرورة حتــري الدقة في 
املتعلقــة  نشــر األخبــار 

بالهيئة واستقاء املعلومات 
والبيانــات مــن مصادرها 

الرسمية.

نسب املسجلني على الوحدات السكنية

الســكنية يتــراوح ما بني 
شخص إلى ٣٠ شخصا كحد 
أقصى في الوحدة الواحدة.

سنعرض ما أجنز من إستراتيجية «اإلعالم» خالل ديسمبر وحققنا جزءًا كبيرًا من األولويات

نعمل على تسهيل مهمة وسائل اإلعالم لتغطية االنتخابات.. وعلى ممثليها االلتزام باملهنية في طرح املواضيع والعمل على وقف الشائعات

جاٍر اإلعداد إلنشاء مركز إعالمي سيتم من خالله إرسال أخبار الوزارات لوسائل اإلعالم

العجمي: من واجب وسائل اإلعالم نقل احلقيقة وطرح القضية أو املشكلة مع احللول الالزمة لهاالسبيعي: نرحب بالنقد البناء والوزارة تفتح أبوابها للمواطنني وتسعى ليكون إعالمنا مميزًا

بن ناجي: «اإلعالم» عمدت إلى سرعة إجناز هذا العدد بهدف خدمة اجلمهور

بن ناجي: «اإلعالم» ستوفر فرصًا متساوية ملرشحي االنتخابات
أشار خالل لقاء مع ممثليها لعرض إجنازات إستراتيجية الوزارة بعد عام من إطالقها إلى ضرورة التركيز على إبراز خطة التنمية وما مت إجنازه من مشاريع

جانب من احلضور                 (قاسم باشا) فارس املطيريالفي السبيعيمحمد بن ناجي متحدثا إلى «األنباء»

عاطف رمضان

أكد وكيــل وزارة اإلعالم 
بالتكليــف محمد بــن ناجي 
ضــرورة أن تلتزم وســائل 
وعــدم  باملهنيــة  اإلعــالم 
االنحيــاز ألي طرف في نقل 
الرأي والرأي اآلخر في طرح 
املواضيع والعمل على وقف 
الشــائعات، مشــيرا إلى أننا 
مقبلون على انتخابات مجلس 
األمة، والوزارة تعمل لتسهيل 
مهمة وسائل اإلعالم لتغطية 

االنتخابات.
لقــاء  جــاء ذلــك خــالل 
مفتوح لوكيل وزارة اإلعالم 
بالتكليــف محمد بــن ناجي 
والوكيــل املســاعد لقطــاع 
الصحافة والنشر واملطبوعات 
الفــي الســبيعي مــع ممثلي 
الصحافة احمللية «املطبوعة 
واإللكترونيــة والفضائية»، 
لتبــادل اخلبــرات اإلعالمية 
ووجهــات النظــر وبحث ما 
مت إجنازه من االستراتيجية 
التي أطلقتها الوزارة لفترة ٥

سنوات «٢٠١٢-٢٠٢٦» بتوجيه 
من وزير اإلعالم عبدالرحمن 
املطيري، وذلك منذ عام لتبادل 
اخلبرات اإلعالمية ووجهات 
النظر مع الشــركاء لالرتقاء 

مبسيرة اإلعالم الكويتي.
وقال بــن ناجــي: إن هذا 
اللقــاء املفتــوح مع وســائل 
اإلعــالم اخلــاص «املرئــي 
واملسموع واملطبوع واإلعالم 
اإللكترونــي» يأتي بناء على 
توجيهات مباشرة من وزير 
اإلعالم والثقافة عبدالرحمن 
املطيري الذي حرص على أن 
يكون أول لقاء قبل االنتخابات 
الطالع وســائل اإلعالم على 
االســتراتيجية بعــد عام من 

إطالقها.

إجناز أمور من االستراتيجية 
خالل الســنة األولــى وهناك 
أولويات مت حتقيق جزء كبير 

منها.
وطالب بن ناجي بالتركيز 
على إبراز خطة التنمية وما مت 
إجنازه من مشاريع من خالل 

مختلف الوزارات.
وقال انه جار اإلعداد إلنشاء 
مركز إعالمي مــن خالله يتم 
إرســال أخبار الــوزارات الى 

وسائل اإلعالم.
مسؤولية املواطن

الوكيل  من جانبــه، قــال 
املســاعد لقطــاع الصحافــة 
والنشــر واملطبوعــات الفــي 
الســبيعي انــه بعــد النطــق 
السامي الذي ألقاه سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
الــذي دعا ســموه خالله الى 
تصحيــح املســار وأن يكون 
التــزام بدميوقراطيتنا  هناك 
ودستورنا وديننا احلنيف فال 
بد أن تكون هناك مســؤولية 
للجميع، مشــيرا إلى أن هذه 

االختيار احلر للمرشحني.
وزاد قائال: الوزارة سوف 
إصــدار  إجــراءات  تســهل 
التصاريح اخلاصة باالنتخابات 
لوســائل اإلعالم اإللكترونية 
للمديرين والعاملني فيها وكذلك 
الورقيــة والقنوات  الصحف 

الفضائية.
ومضى قائال: سيكون هناك 

الصحيح ونحن ضد الكيدية 
واملزاجية.

سيف مصلت

من جانبه، قال مستشــار 
وزير اإلعالم د.فواز العجمي 
إن الوزارة لم تكن سيفا مصلتا 
على وسائل اإلعالم، مشيرا إلى 
أننا كمواطنني أمام مسؤولية 
اجتماعية، وأن وسائل اإلعالم 
مــن واجبها ان تنقل احلقيقة 
للجمهور وتطرح القضية او 
املشكلة مع احللول الالزمة لها 
لتحقيق التنمية للمجتمع وأن 
تنقل هموم املواطن وأن الوزارة 
تســتقبل شــكاوى املواطنني 
من خــالل وســائل التواصل 
االجتماعــي. وخــالل اللقــاء 
استعرض رئيس قسم الرصد 
اإللكترونــي وعضــو اللجنة 
العليا لتنفيذ االستراتيجية في 
وزارة اإلعالم فارس املطيري، 
أهداف االســتراتيجية وما مت 
إجنــازه خالل فتــرة عام منذ 
إطالقها، مشيرا إلى ان األهداف 
تتمثل في ٨ نقاط وهي «تطوير 

املســؤولية ليســت خاصــة 
فقط بالوزارة أو احلكومة بل 

مسؤولية املواطن.
أن  الســبيعي  وأضــاف 
الوســائل اإلعالميــة خاصــة 
النافــذة  هــي  اإللكترونيــة 
لتصحيح املسار ولذلك عليها 
حتري الدقة واملصداقية وعدم 
الضغط على الناخب حتى يتم 

صمــت انتخابــي «قبــل يوم 
االقتراع ويوم االقتراع»، فلن 
يسمح فيه ألي وسيلة إعالمية 
أن يتم اإلعالن أو التأثير على 
الناخب مــن حيث التصويت 
خاصة انــه خالل هذه الفترة 
التــي تضر  تكثر اإلشــاعات 

بحملة الناخب.
وأشــار إلــى أن الــوزارة 
شــكلت جلنة مــن خالل قرار 
وزاري مــن اختصاصهــا أن 
يكون هناك مراقبة للممارسة 
االنتخابية للوسائل اإلعالمية 
وهذا األمر يتطلب من اجلميع 

االلتزام بهذه القرارات.
ولفــت الســبيعي إلى أن 
وزيــر اإلعالم ال يحبذ توقيع 
املخالفات على وسائل اإلعالم 
بقدر ما أن تكون شــركاء مع 
الوزارة لتصحيح املسار وان 
الــوزارة حســب توجيهــات 
الوزير تفتح ابــواب مكاتبها 
للمواطنــني وتســعى ليكون 

إعالمنا مميزا.
وزاد: نرحب بالنقد البناء 
الــذي يضعنــا علــى املســار 

هوية بصرية موحدة جديدة 
للــوزارة وقطاعاتهــا وفــق 
أعلى املعايير الفنية، وتنمية 
وتطويــر  املاليــة  املــوارد 
التســويق  أســاليب وأدوات 
اإلعالمي واإلعالني، وتعزيز 
التحتيــة وتطويــر  البنيــة 
اإلمكانات الهندســية والفنية 
ومتابعة أحدث تقنيات البث 
واإلنتــاج، وتنفيذ الفعاليات 
واالحتفاليات وترسيخ التراث 
الثقافي والفكري والفني برؤية 
ابداعية، واستحداث  عصرية 
وتطوير التشريعات ومواكبة 
يتناســب  مبــا  املتغيــرات 
ورؤية كويــت جديدة، ودعم 
اإلنتاج للمسلسالت والفنون 
واملسرحية والسينمائية وفق 
رؤيــة ثقافيــة واجتماعيــة، 
وإنشاء مدينة لإلنتاج اإلعالمي 
وزيــادة القــدرة التنافســية 
خليجيــا وعربيــا، وهيكلــة 
القطاعــات وإنشــاء مجالس 
وهيئات وطنيــة تخصصية 

في مجاالت اإلعالم».
وتطرق املطيري إلى مهام 
اللجنة التي مت تشكيلها ملتابعة 
تنفيذ االستراتيجية، مشيرا 
إلى أن أولويات السنة األولى 
من االســتراتيجية تتمثل في 
ميكنــة اخلدمــات وحوكمــة 
املمارسات وهيكلة القطاعات.

وحتدث عن تعزيز املكانة 
عبر دعم مشاريع خطة التنمية 
فــي برامــج إعالميــة وإبراز 
اإلسهامات اخليرية واإلنسانية 
للكويت عبر برامج تلفزيونية 

وإذاعية.
كمــا تطرق إلــى احملتوى 
اإلعالمــي من خــالل تصميم 
ألهــم  الســنوية  الرزنامــة 
األحداث احملليــة واإلقليمية 
وتقدمي محتوى ومواد إعالمية 
للصحف اإللكترونية املرخصة.

د.فواز العجمي خالل مداخلة له

ولفــت إلى أن هــذا اللقاء 
سيعقد كل ٣ أشهر، ألن وسائل 
اإلعــالم شــركاء فــي تنفيذ 
االستراتيجية وتطوير اإلعالم.
وخالل اللقاء أكد ضرورة 
مشاركة اإلعالميني وإبراز دور 
املؤسسات بشكل عام وإبراز 
الــرأي والرأي اآلخــر وعدم 
االنحياز ألي طرف، وأن يكون 
اإلعالمي مهنيا وموضوعيا في 

طرح املواضيع.
وأشــار إلى أننــا مقبلون 
علــى انتخابات مصيرية في 
تاريخ الكويت وهناك مراسيم 
تصدر حاليا لتحديد مســار 
املرحلــة املقبلة مــن الكويت 
بشكل عام، مضيفا أنه ستكون 
هناك فرصة متســاوية لكل 
املرشــحني واملرشــحات من 
خالل تكفل الوزارة بالتصوير 
واملونتاج وكل شيء حتى يتم 
نقل احلــدث بصــورة تليق 

بالكويت.
وذكر انه خالل ديســمبر 
املقبل سيتم عرض ما مت إجنازه 
من االستراتيجية وانه قد مت 

مخاطبة «املالية» العتماد ميزانية خاصة
للدعم املالي لوسائل اإلعالم اإللكترونية

خــالل اللقــاء املفتوح مع وســائل اإلعالم، قال 
الوكيل املساعد لقطاع الصحافة والنشر واملطبوعات 
الفي السبيعي إننا نتطلع لتجربة اململكة العربية 

السعودية في تقنني وتنظيم اإلعالم.
وردا على ســؤال حول وجود تشــويه لإلعالم 
اإللكتروني الكويتي أو احلسابات اإلخبارية وأننا 
نحتــاج الى تنظيم لعملها، قال الســبيعي: أنا من 
اكثــر املدافعني عن اإلعالم اإللكتروني ألنه مبنزلة 
صورة للدولة. وعن الدعم املالي لوســائل اإلعالم 

اإللكترونية، قال السبيعي: لدى الوزارة ٩٠٠ طلب 
إلصدار ترخيص إلكتروني وان املرخص منها ٥٠٠

طلب، ووزارة اإلعالم خاطبت وزارة املالــية العتماد 
ميزانية خاصة للدعم املالي كما أن الدعم له شروط 

ستكون واضحة ونعمل على ذلك قريبا.
وأفــاد الســبيعي بــأن الــوزارة بصدد إنشــاء 
مركــز إعالمي ليتم من خالله نشــر جميع األخبار 
الرسمية لوزارات الدولة ويتم بثها لوسائل اإلعالم 

اإللكترونية.

ملشاهدة الڤيديو

 ممارسة لتوفير خدمات جرافيك
لتغطية االنتخابات

عاطف رمضان

طرحت وزارة اإلعالم ممارسة لتوفير خدمات جرافيك لتغطية انتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٢ وذلك طبقا لشروط ومواصفات فنية واردة في وثائق 
املمارســة، علما بأن آخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهر 
يوم اخلميس ١ ســبتمبر. ويشــترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة 
املمارســة أن يكون كويتيا فردا أو شــركة ومســجال لــدى غرفة جتارة 
وصناعــة الكويت ويقدم ما يثبت ذلك مبوجب شــهادة حديثة، ويتقدم 
بكتاب رسمي مرفق به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة التجارة.


