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قضايا اليوم الثالث ضمن لقاءات رئيس الوزراء: تعزيز احلريات 
ومواجهة الفساد والتحول احلكومي الرقمي وتطوير االقتصاد

سامح عبد احلفيظ
سلطان العبدان

الثالــث علــى  لليــوم 
التوالــي وضمن سلســلة 
اللقــاءات مــع املجاميــع 
التــي يجريهــا  النيابيــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح، في إطار 
املشاورات بشأن التشكيلة 
الوزاريــة املرتقبة، التقى 
سموه أمس كال على حدة 
النواب د.جنان بوشــهري 
وعالية اخلالد وعبدالوهاب 

العيسى.
وقالــت النائب د.جنان 
بوشــهري «التقيت اليوم 
(أمــس) رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح في 
إطــار لقــاءات ســموه مع 

أعضاء مجلس األمة».

التعاون بني السلطتني هدف 
نسعى له ونؤكد عليه ملا فيه 
من استقرار سياسي مطلوب 
لتحقيق اإلصالحات وتنفيذ 
املشاريع التنموية، شريطة 
أال يتحــول هذا التعاون إلى 

تهاون».
مواجهة الفساد

وأضافت «ذكرت لسموه 
أن التحول احلكومي الرقمي 
إحدى أدوات مواجهة الفساد 
اإلداري واملالي، واخلطوات 
احلاليــة ال حتقــق األهداف 
املرجــوة، وهــي بعيدة عما 

عبــر خلــق فــرص وظيفية 
وجتارية واستثمارية لهم».

تطلعات املواطنني

وذكرت «نقلت لســموه 
تطلعــات املواطنني وآمالهم 
للمرحلــة القادمة في جميع 
شــك  ال  وهــي  املناحــي، 
مسؤولية مشتركة تبدأ من 
احلكومة بتقدمي القوانني التي 
تخدم املواطنني وتنتهي لدى 

مجلس األمة إلقرارها».
احلريات العامة واخلاصة

وتابعــت «شــددت على 

التي تسعى للعمل وخدمات 
الوطــن واملواطنــني، وأؤكد 
أن طريــق التعاون أساســه 
اإلصالحات ومواجهة الفساد، 
وحتقيق تطلعات املواطنني، 
وهــي املســطرة التي حتدد 

العالقة بني السلطتني».
مــن جانبه، قــال النائب 
عبدالوهــاب العيســى إنــه 
«التقى رئيس مجلس الوزراء 
ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصبــاح، ومت خالل 
اللقاء التأكيد على أن استقرار 
الدولــة باســتقرار املواطن، 
وذلــك من خالل وظيفة لكل 

وصلت له دول العالم».
البناء االقتصادي

وقالت بوشهري «أوضحت 
لسموه ضرورة إحياء مشروع 
ميناء مبارك الكبير، السيما 
أنــه كان في مراحله األخيرة 
لتوقيــع مذكــرة تشــغيله، 
ليكون نــواة مدينة احلرير 
التي ستشكل نهضة جديدة 
للدولة، وتعــزز من الوضع 
االقتصادي من حيث تنويع 
مصــادر الدخــل، وحتســني 
املستوى االجتماعي للمواطنني 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 

دور احلكومة الرئيســي في 
حمايــة حريــات املواطنــني 
املسؤولة، بكل أشكالها، وعدم 
التنازل عنها حتت أي ظرف 
سياســي، وضرورة تعديل 
بعض التشريعات ملزيد من 
احلريــات مبــا يتوافــق مع 

التوجيه الدستوري».
واختتمت بوشهري قائلة 
«أتوجه بالشكر لسمو رئيس 
مجلس الوزراء على تأكيده 
على أهميــة املواضيع التي 
طرحت خالل اللقاء، متمنية 
له التوفيق في تشكيل فريقه 
الــوزاري واختيار الكفاءات 

شاب بعد تعليمه وبيت لكل 
رب أسرة مبستوى معيشي 
عال في وطن آمن واقتصاد 
مســتدام متنــوع املصــادر 
واإلنفــاق في إطــار احترام 
الدستور وتفسيراته، و بفريق 
حكومــي جديــد ميلك رؤية 
وبرنامجــا محددا، وأشــكر 

سموه على استضافته».
من جانبهــا، قالت النائب 
عالية اخلالد «تشرفت صباح 
هذا اليوم (أمس) بلقاء رئيس 
مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح، 
ومت التأكيــد علــى ضــرورة 
وجود برنامــج عمل حكومي 
فاعل مبؤشرات قياس لألداء، 
وأهمية إنشاء هيئة للجنسية 
تنظر بقضايا اجلنسية وتعمل 
علــى معاجلتهــا بــكل مهنية 
واحترافية، وأشكر سموه على 
وقته وحسن استماعه وحرصه 

على التواصل الشفاف».

سموه التقى جنان بوشهري وعالية اخلالد وعبدالوهاب العيسى

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل اجتماعه مع عبدالوهاب العيسى  سمو رئيس الوزراء مع عالية اخلالدسمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مع د.جنان بوشهري

الوضع السياسي

وقالت بوشهري في بيان 
«أكدت لسموه أن إجراءات 
تأجيــل انعقــاد جلســات 
مجلــس األمة خالفت نص 
الدســتور، وبينت لسموه 
أن عددا من وزراء حكومة 
تصريف العاجل من األمور 
ال علــم لهم بهذا املرســوم 
ولم يعــرض عليهم، وهو 
ما يشكل سابقة تتعارض 
مع توجهات إصالح مؤسسة 

مجلس الوزراء».
وتابعت «أبلغت سموه أن 

جنان بوشهري: أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بأن التعاون بني السلطتني يؤدي إلى االستقرار السياسي املطلوب لتحقيق اإلجنازات

عاليـة اخلالـد: أكدت خـالل لقائـي برئيس الـوزراء ضرورة وجـود برنامج عمـل حكومي فاعل مبؤشـرات قيـاس لألداء

محـددًا وبرنامجـًا  رؤيـة  ميلـك  جديـد  حكومـي  بفريـق  الـوزراء  رئيـس  سـمو  طالبـت  العيسـى:  عبدالوهـاب 

«الدستورية» تتلقى ١٨ طعنًا انتخابيًا جديدًا.. والعدد يرتفع إلى ٢٧
عبدالكرمي أحمد

تلقـــــــت احملكمــــــة 
الدستورية أمس ١٨ طعنا 
انتخابيــا جديــدا، رفعت 
املقيدة  الطعــون  إجمالي 
انتخابــات  ضــد نتائــج 
مجلس األمة التي أجريت 
فــي ٢٩ ســبتمبر املاضي 
واملراســيم اخلاصة بها، 

إلى ٢٧ طعنا.
وأقام الطعون اجلديدة 
الدائــرة األولــى  ناخــب 
احملامي مصطفى عيســى 
مــال يوســف، ومرشــح 
علــي  األولــى  الدائــرة 
منصــور  عبدالرســول 
القطان، ومرشحو الدائرة 
الثانية فهد صياح شايع 
أبو شيبة وفهد عبدالعزيز 
فهد املسعود ومحمد مفرج 
املطيري وخالد عايد جاسم 
العنــزي وأحمــد محمــد 
أحمــد احلمــد، ومرشــح 
الدائرة الثالثة مبارك زيد 
مبارك العرو، ومرشحـــو 
الداـــئرة الرابعة ضيـــف 
اهللا فضيــل ضيــف أبــو 
رمية ومبارك بنيه خلــــف 

اخلامســــــة  الدائــرة 
مبــــــارك عبــداهللا فهاد 
العجمــي وحمــود محمد 

وحمــود مبــرك بــــــراك 
العازمي.

ويطعــن احملامــي مال 

الطاعنون بإعالن فوزهم 
في دوائرهم وببطالن إعالن 
من حصلوا على مراكزهم، 

ناصر احلمــدان وفيصل 
طلق محمد العازمي وأحمد 
محمــد مطلــق العتيبــي 

يوســف بنتائــج الدائرة 
األولى بصفته ناخبا فيها، 
فيمــا يطالب املرشــحون 

بقول منهم إن عملية الفرز 
والتجميع شابها خطأ أدى 
إلى عدم احتساب أصوات 

لصاحلهم.
كما قدم النائب السابق 
الثانية  الدائرة  ومرشــح 
أحمد محمــد احلمد طعنا 
بخالف طعنه املشار إليه، 
يطالب فيه بالقضاء بعدم 
دســتورية املرســوم ١٣٦

لسنة ٢٠٢٢ بحل مجلس 
األمة واملرسومني بقانون 
٥ و٦ لسنـــة ٢٠٢٢ بشأن 
التصويـــت بتعديل قانون 
«التصويــت  االنتخــاب 
املدنيــــــة»  بالبطاقــــــة 
وبإعــادة حتديــد الدوائر 
املناطق  االنتخابية «ضم 
اجلديدة»، ومــــا يترتب 
على ذلــــــك مــن بطالن 
عمليــة االنتخــاب التــي 
متت في تاريخ ٢٩ سبتمبر 

املاضي.
ويتوقــع أن تســتقبل 
احملكمة مزيدا من الطعون 
اليـــــــوم  االنتخابيـــــة 
إغلـــــاق  اخلميــس ومع 
باب تلقي الطعـون األحد 

املقبـــل.

قدمها القطان ومال يوسف وأبوشيبة واملسعود واملطيري واحلمد وعايد والعرو والعرف وأبورمية وعسكر وفرز واخلجمة واحلمدان والعازمي والعتيبي وحمود العازمي

العرف وفــــرز محمد فرز 
الديحاني وعســكر عويد 
عسكر العنزي، ومرشحو 

عسكر العنزي

حمود احلمداند.ضيف اهللا بورمية

مبارك العرو

د. حمود مبرك

د.خالد عايدد. علي القطان فرز الديحاني 

فهد املسعود

م. أحمد احلمد

فهد صياح بوشيبهمبارك اخلجمه


