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املويزري يتلقى التهاني

لقطة جماعية بعد فوز شعيب املويزري

ويتلقى التهنئة من أحد أبناء الدائرة الرابعة

سيلفي بعد الفوز

تهاني وتبريكات

شعيب املويزري محتفال بالفوز مع أبناء الدائرة الرابعة

لقطة جماعية بعد الفوزفرحة الفوز

ديوان سعدون حماد مليء باملهنئني

حماد مع أحد أبناء الدائرةحماد يتلقى التهاني بفوزه

سعدون حماد بني أهالي الدائرة الثالثة لتهنئتهسعدون حماد بني مؤيديه ومناصريه عقب إعالن النتائج

املويزري: نتمنى أن تكون املرحلة املقبلة مرحلة إجنازات

حماد: التعاون اجلاد من أجل إعادة الكويت درة اخلليج

النائــب شــعيب  متنــى 
املويــزري ان تكــون املرحلة 
القادمــة مرحلة اجنــازات ال 
مرحلة فتور خاصة ان الشعب 
الكويتي عاش مرحلة احباط 
جراء الثالث سنوات املاضية 
وهي عمر املجلس املنحل. وقال 
ان عودتنا اليوم سنضع من 
خاللهــا النقاط على احلروف 
مبعنــى اننــا ســنعيد اجناز 
املشاريع التي لم تر النور منذ 
وقت طويــل. ودعا املويزري 
اعضــاء مجلــس االمــة الــى 
التعاون فيما بينهم واالبتعاد 
عــن الظواهــر الســلبية وان 
يقفــوا صفا واحدا للمحافظة 
على مكتسبات املواطنني الننا 
اتينا اليوم للدفاع عن حقوقهم. 
وأخيرا، اشكر كل من أوالني 
الثقة من أبناء دائرتي وسأكون 

أمينا على هذه الثقة.

متنى النائب سعدون حماد 
ان تكون تركيبة مجلس ٢٠١٦ 
ناجحــة فــي احملافظــة على 
الكويــت ومســتقبلها، معربا 
عــن شــكره اجلزيــل الهالي 
الثالثــة،  الدائــرة  وناخبــي 
متعهــدا ان يكون عند حســن 
ظن الناخبني و»سأســتمر في 
خدمتكم من اي موقع وحتقيق 
آمالكم وتطلعاتكم من اجل حياة 
كرمية«. وقال: ينبغي ان يكون 
هنــاك تعاون جــاد وبناء بني 
الســلطتني من اجل استكمال 
بناء املنظومة التشريعية التي 
بدأت في املجلس السابق والتي 
اسفرت عن قوانني مهمة ومنها 
املنظومة االمنية واالجتماعية 
واالقتصادية. ومتنى حماد ان 
يوفق املجلس القادم في نهضة 
الكويت وتقدمهــا وازدهارها 
وعودتها كما كانت درة اخلليج.

التقاط الصور مع أهالي الدائرة

فرحة أهالي الدائرة الرابعة بفوز شعيب املويزري
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