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في مراسم عسكرية تقدمها وزيرا الداخلية والدفاع

الكويت شيَّعت شهداءها
مصابو «كورونا» يشاركون
في االنتخابات
أحاط وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
مجلس ال���وزراء أم��س مبا انتهت إليه اللجنة ال��وزاري��ة
املشكلة لوضع آلية تنظيم عملية االنتخابات مبا يكفل
مم��ارس��ة الناخبني حلقهم االنتخابي بسهولة ويسر
ويضمن االل��ت��زام بجميع االشتراطات الصحية لتجنب
العدوى  ،وأوضح للمجلس أن اللجنة استطلعت رأي إدارة
الفتوى والتشريع في شأن مشاركة املصابني بفيروس
كوفيد  19 -في ظل قيود احلجر الصحي التي فرضها
قانون االحتياطات الطبية والذي انتهى إلى أن املشاركة
في عملية االنتخاب حق أصيل كفله الدستور على أن يتم
تنظيم عملية االنتخاب في إط��ار إج��راءات واشتراطات
واضحة يتم االلتزام اجلاد بها لسالمة اجلميع.

بني السطور

مراسم عسكرية لتشييع شهداء الكويت

في مقبرة الصليبيخات  ،وبعد
مضي ثالثني عاما من االستشهاد،
شيعت الكويت أمس  7من شهدائها
األب��رار الذين اعتقلوا أثناء الغزو
العراقي الغاشم.
وتقدم مراسم التشييع العسكرية
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ،وزير

ال��داخ��ل��ي��ة وزي����ر ش����ؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع أحمد
املنصور.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر الدفاع الشيخ أحمد املنصور
احلرص على مشاركة ذوي الشهداء

مراسم الدفن ملا بذلوه لبلدهم وأمنه،
شاكرا أهالي وذوي شهداء الكويت
لتقبلهم هذا األمر ونتمنى لهم الصبر،
ونتمنى كل مواطن كويتي شريف أن
يكون في منزلة هؤالء الشهداء.
وم��ن جانبه ش��دد ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير

شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
حرص حكومة الكويت على السعي
السترداد رفات آخر الشهداء.
وأش��ار الصالح إل��ى العمل على
مبادرة إط�لاق أسماء الشهداء على
املرافق تكرميا لتضحياتهم ،مشيرا
إلى أن هذا أقل واجب يقدم للشهداء.

شهداء الكويت رم��ز البطولة وال��ف��داء ،ومشاعل
من نور يهتدي بها أحباب الوطن ملزيد من العطاء،
اكتشاف رفات سبعة شهداء في العراق بعد إجراءات
الفحص اجليني من قبل اجلهات العراقية املختصة ،
ومبساعدة األجهزة الكويتية عملية شاقة ،حيث كان
نظام طاغية العراق يدفنهم بطرق عشوائية ،وخاصة
بعد هزميته من ق��وات التحالف ،فعمد إل��ى إعدامهم
ودفنهم في أماكن مجهولة .
لعن الله طاغية العراق وزبانيته وأورده��م النار
جزاء جرائمهم.

السعودية تنفي
لقاء بن سلمان
مسؤولني إسرائيليني
نفى وزير اخلارجية السعودي،
فيصل بن فرحان ،أنباء حول اجتماع
ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي محمد بن
سلمان ،مع مسؤولني إسرائيليني.
وأش��ار بن فرحان إل��ى أن��ه اطلع
ع��ل��ى ت��ق��اري��ر ص��ح��ف��ي��ة ع���ن ل��ق��اء
“مزعوم” بني ولي العهد ومسؤولني
إس��رائ��ي��ل��ي�ين ،خ�ل�ال زي����ارة وزي��ر
اخلارجية األمريكي ،مايك بومبيو،
السعودية في األيام املاضية.
وأك���د ب��ن ف��رح��ان ،عبر تغريدة
في “تويتر” ،أنه لم يحدث مثل هذا
االجتماع ،الفتا إل��ى أن املسؤولني
ال��وح��ي��دي��ن احل���اض���ري���ن ،ك��ان��وا
أمريكيني وسعوديني.

«األوقاف»
تنفي تعيني
مستشار غير كويتي
نفت وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون
اإلسالمية ،تعيني أي مستشار غير
كويتي في مكتب وكيل الوزارة.
وقالت وزارة األوقاف في تصريح
صحافي إن ما يتم تداوله في وسائل
التواصل االجتماعي بشأن تعيني
مستشار غير كويتي في مكتب وكيل
الوزارة عار عن الصحة.
ودع����ت ال������وزارة اجل��م��ي��ع إل��ى
ض����رورة حت���ري ال��دق��ة ف��ي��م��ا يتم
نشره ونقله في وسائل التواصل
االجتماعي واالبتعاد عن اإلشاعات
وع��دم املساهمة في نشر املعلومات
غير الصحيحة.
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