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ممثل صاحب السمو األمير، سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل لقائه وزير خارجية 
البحرين د. عبداللطيف الزياني 

ممثل األمير 
استقبل وزير 

خارجية البحرين 
وبحثا تعزيز 

العالقات الثنائية 
األخوية 

بني البلدين
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مهند الساير: على احلكومة وضع برنامج 
عمل لإلصالح وإجناز املشاريع التنموية

شعيب املويزري: لم نتصَد ألشخاص 
بل ألداء ونهج سيئ 

شعيب شعبان: خطاب القيادة السياسية 
تاريخي وعلى الشعب حسن االختيار

شعيب شعبان

أسامة الزيد: استدامة النمو االقتصادي 
مفتاح الوصول للتنمية االقتصادية واملجتمعية

أسامة الزيد

مهند الساير شعيب املويزري 

فيصل الكندري:  لم ولن أقبل املساس 
بجيب املواطن حتت أي مسمى

فيصل الكندري

فهد أبو شيبة: رسالتي للناخبات 
ُحسن االختيار من أجل تعديل املسار

فهد أبو شيبة

عالية اخلالد: ضرورة ترسيخ املبدأ 
الدستوري بفصل السلطات مع تعاونها

عالية اخلالد

فهد املهمل: ترشحت لعضوية البرملان 
للمشاركة في بناء مستقبل الكويت

فهد املهمل

محمد اجلوعان: أخوض االنتخابات 
بهدف التشريع واحملاسبة

محمد اجلوعان

محمد املطير: نكرر قسمنا «أن 
نحميك يا وطن  ويا شعب ويا دستور»

محمد املطير

صالح عاشور: خطاب القيادة السياسية 
فتح أبواب التغيير لألفضل

معاذ الدويلة: إصالح التركيبة السكانية 
وتعديل الالئحة الداخلية أهم األولويات

صالح عاشور

معاذ الدويلة
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دستورية «املسيء» صباح اليوم.. وطعون احلكومة عصرًا
عبدالكرمي أحمد

تعقــد احملكمــة الدســتورية برئاســة 
املستشــار محمــد بن ناجي صبــاح اليوم 
اخلميس جلستها لنظر الطعون في دستورية 
الفقرة الثانية املضافة بقانون رقم ٢٧ لسنة 
٢٠١٦ في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
«مــا يعرف بقانون حرمان املســيء»، بعد 
إحالتها أول من أمس من محكمة االستئناف. 

وذكر مصدر لـ «األنباء» أن دفاع الطاعنني 
ســيركزون في طعونهم علــى أن صياغة 
الفقرة املطعون فيها غير منضبطة، حيث 
يرون أنه إذا كانت توحي بأن النص ينطبق 
على الوقائع السابقة على صدور القانون 
فهذا يعني أنه غير دســتوري، أما إذا كان 
ال ينطبق على الوقائع الســابقة فهو نص 
دســتوري، بشــرط أال يكون احلرمان من 
الترشــح أبديــا وأن يخضــع لقواعــد رد 

االعتبــار. كمــا تنظر محكمــة التمييز في 
اخلامســة من مســاء اليوم، طعــون إدارة 
الفتوى والتشريع بأحكام محكمة االستئناف 
التي كسبها أول من أمس ثمانية مرشحني 
بإلغاء قــرارات وزارة الداخلية بشــطبهم 
من سجالت املرشحني، وهم: خالد شخير، 
عايض أبو خوصة، عبداهللا البرغش، نايف 
املرداس، أنور الفكر، هاني حســني، محمد 

اجلويهل، ومبارك العتيبي.

مصدر لـ «األنباء»: الطاعنون يعترضون على عدم انضباط الفقرة املطعون فيها بشأن انطباقها على «الوقائع السابقة»

د.خالد السعيد وعصام الصقر مع فريق عمل مستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال

«الوطني» دّشن 
مشروع توسعة 
مستشفى بنك 

الكويت الوطني 
لألطفال: التكلفة 

تقدر بنحو 
١٣ مليون دينار 

وسيقام على مساحة 
٨ آالف متر مربع
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ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 

ألول مرة في الكويت PDF الصفحة

شاهد  
بتقنية 
الواقع 
املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

بقية أخبار األولى 
على الصفحة
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