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غير مخصص للبيع «الدستورية» ترفض الطعن.. واالنتخابات غدًا 
عبدالكرمي أحمد

أكدت احملكمة الدستورية موعد االنتخابات غدا 
اخلميس، وذلك بعد رفض الطعن املقدم في التصويت 
بالبطاقة املدنيــة وضم املناطق اجلديدة. وتوقعت 
مصادر مطلعة أن تكون نســبة التصويت في هذه 
االنتخابات مرتفعة بالنظــر إلى احملددات اجلديدة 
التي رسختها القيادة السياسية في خطابي صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد.  وكانت «الدســتورية» قد 
قضت بجلســتها املنعقدة أمس في غرفة املشورة، 
بعدم قبول الطعن املباشــر بدســتورية املرسومني 
بقانونني ٥و٦ لســنة ٢٠٢٢ بشــأن إقرار التصويت 

بالبطاقــة املدنية وضم مناطق ســكنية جديدة إلى 
الدوائر االنتخابية، وبرفض طلبه املستعجل بوقف 
االنتخابــات مؤقتــا. وذكرت احملكمة فــي حيثيات 
حكمها أن الواضح مــن صحيفة الطعن أن الطاعن 
لــم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به 
جراء تطبيــق هذين املرســومني، بحيث يكون من 
شــأن القضاء بعدم دســتوريتهما إزالة هذا الضرر 
وحتقيــق فائدة له. وبينت أنه ال يكفي لذلك مجرد 
أن يكون الطاعن مقيدا بجداول الناخبني أو مرشحا 
النتخابــات مجلس األمة. إلــى ذلك، رأى قانونيون 
أن حكم احملكمة لم يحصن املرســومني على اعتبار 
انه لم ينظر الى مدى دســتوريتهما وبالتالي ميكن 

مستقبال الطعن بهما مجددا.
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خادم احلرمني يعّني محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء 
امللك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أوامر ملكية تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيني خالد بن سلمان وزيراً للدفاع 

أصدر خــادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز ثالثــة أوامر 
ملكيــة بإعــادة تشــكيل 
مجلس الوزراء برئاســة 
صاحــب الســمو امللكــي 
األمير محمد بن ســلمان 
ولــي العهد اســتثناء من 
حكــم املــادة (السادســة 
واخلمســني) مــن النظام 

ونص األمر امللكي على 
تعيــني صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر خالــد بن 
بــن عبدالعزيز  ســلمان 
آل ســعود وزيرا للدفاع، 
وتعيني أ.طالل بن عبداهللا 
بن تركي العتيبي مساعدا 
لوزيــر الدفــاع باملرتبــة 

املمتازة. 

األساســي للحكــم، ومن 
الصلــة  ذوات  األحــكام 
الواردة في نظام مجلس 
الــوزراء، ونصت األوامر 

امللكية على أن جلســات 
التــي  الــوزراء  مجلــس 
يحضرهــا خادم احلرمني 
الشريفني تكون برئاسته.

جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها 
خادم احلرمني الشريفني تكون برئاسته 
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