
مجلس األمة
االربعاء ٣٠ نوفمبر 2016

23

)زين عالم( عبداهلل الرومي مهنئا علي الدقباسي  )أحمد خليل( عسكر العنزي يتلقى التهاني 

الدقباسي: سأكون على موقفي ثابتًاأثناء استقباله أبناء الدائرة الرابعة
مدافعاً عن أموال ومصالح األمة عسكر ألهالي »الرابعة«: ثقتكم غالية

على قلبي وأمانة في عنقي
سعد الرشيدي

أقام النائب علي ســالم الدقباسي الذي حاز 
ثقة ناخبيه حفل عشــاء على شرفهم وحضره 
عــدد كبير من أبناء الدائــرة وتخلل هذا احلفل 
العديــد من املقتطفات التــي اثبتت دعم وتأييد 

الناخبني ملرشحهم الرابح.
وقال النائب علي الدقباسي للحاضرين: »انني 
كما عهدمتوني منذ عام 2٠٠٣ ثابت على مواقفي 
السياسية مدافعا عن أموال ومصالح األمة فأنا 
ال أبيــع الشــعب الكويتي مهما حدث وســاءت 
األوضاع في بلدنــا«. واضاف اننا منر مبرحلة 
خطيرة فالبلــد يحترق ونرى اقصاء اآلخرين، 
مشددا على ضرورة ان نصنع مجلسا قويا يحفظ 
للشعب حقوقه ويدفع للتطور والتنمية بجميع 

املجاالت التي تخدم الوطن واملواطن.
وختــم حديثه: »إنني ســأكون معكم في أي 
قضية تخدم الشــعب وتنصفــه فنحن قادرون 
على مواجهة الفساد والدفاع عن احلق في جميع 
مؤسسات الدولة وفي التشريعات التي ستكون 

داخل قبة البرملان«.

أعــرب النائب عســكر العنزي عن 
سعادته وشكره اجلزيل ألهالي الدائرة 
الرابعة وأبناء قبيلته على ثقتهم الغالية 
التي أولوه إياها، معتبرا أنها ثقة غالية 
على قلبه وأمانة كبيرة سيعمل على 

أن يكون على قدر املسؤولية.
وقال عســكر خالل حفل استقباله 
ألهالي الدائرة الرابعة بعد فوزه باملركز 
الثامن في الدائرة، متمنيا أن تتعاون 
الســلطتان من أجل حتقيق الرفاهية 
للشعب الكويتي واستكمال منظومة 
التشريعات التي تهم الوطن واملواطن.

وتعهد عسكر ألبناء دائرته بااللتزام 
مبا أعلنه خــالل برنامجه االنتخابي، 
متمنيا أن يكون عند حسن ظن الشعب 
الكويتــي كله وليــس الدائرة الرابعة 
فقط، وأنه سيحاول قدر جهده العمل 
على حل مشاكل مناطق الدائرة الرابعة 

د. بدر العيسى متجها لتهنئة الدقباسيوتلبية طموحات املواطنني. فرحة بالفوز

علي الدقباسي متوسطا ابناء الدائرة الرابعة

ابتهاج بالنجاحعسكر محاطا مبحبيه ومؤيديه

جانب من احلضور في مقر الدقباسي

الدقباسي محاطا مبؤيديه ومحبيه »سيلفي« فرحا بالنجاح

مباركة األجيال لعسكر

فرحة بالفوز

فرحة باالنتصار


