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النائب نايف املرداس متوسطا ابناء الدائرة اخلامسة

)احمد علي( النائب نايف املرداس محتفال بالفوز وسط ابناء دائرته 

عدد كبير من ابناء الدائرة اخلامسة في املقر االنتخابي للنائب نايف املرداس

ناخبو الدائرة اخلامسة يحتفلون بفوز النائب نايف املرداس

فرحة مؤيدي النائب نايف املرداس

عاشور: منر مبرحلة حتتاج منا جميعاً إلى التكاتف والتعاون

املرداس: سأعمل ما في وسعي للتعاون مع نواب املجلس خلدمة الكويت
نايــف  النائــب  احتفــى 
املرداس بفوزه في االنتخابات 
عــن الدائــرة اخلامســة بني 
مناصريه ومؤيديه من أبناء 

الدائرة. 
وشكر العجمي كل من وقف 
إلى جانبه وســانده ومنحه 

صوته وثقته.
وتعهــد العجمــي بالعمل 
على حتقيق ما يخدمهم ويلبي 
طموحاتهم، مؤكدا انه سيعمل 
كل ما في وسعه بالتعاون مع 
نواب املجلس خلدمة الكويت 
واملواطنــني ومعاجلة أوجه 
القصــور التــي يعانــي منها 
املواطنون في شتى املجاالت.
وقال: إنني سأكون صوتا 
للجميع في قبة عبداهلل السالم 

وليس فقط أبناء دائرتي.

النائــب  صالــح  أعــرب 
عاشور عن اعتزازه وتقديره 
للثقــة التي منحها لــه أبناء 
دائرته واختيــاره لتمثيلهم 
فــي قبــة عبــداهلل الســالم. 
وتوجــه بالشــكر إلى كل من 
منحه صوته وثقته، مؤكدا انه 
سيكون صوتا للجميع وليس 

من منحوه أصواتهم فقط.
وشــدد عاشــور علــى أن 
إلــى  الكويــت حتتــاج منــا 
التعاون والتكاتف خاصة في 
هذه املرحلة الدقيقة التي متر 
بهــا، وما يحيط باملنطقة من 
حولنا، ما يستدعي منا جميعا 
التمســك بالوحــدة الوطنية 

النائب صالح عاشور وتهنئة من أحد الناخبنيونبذ اخلالفات.

)محمد هاشم( النائب صالح عاشور يحتفل بالفوز مع مناصريه 

ابناء الدائرة االولى يهنئون النائب صالح عاشور

مؤيدو النائب صالح عاشور في مقره االنتخابي

النائب صالح عاشور يتلقى التهاني بالفوز

عدد من مناصري النائب صالح عاشور يحتفلون بفوزهاحد الناخبني يبارك للنائب صالح عاشور
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