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Friday & Saturday

ّلبوا دعوة ناصر الدواجنة لحضور حفل عشاء على شرفهم

البراك والحربش والوعالن :شكرًا صاحب السمو

د .جمعان :نحن ال نملك قرار النواب لكننا سنضع رؤيتنا أمامهم
الوعالن :لتعيد املعارضة تنظيم صفوفها للمساهمة في محاربة الفساد

تكريم النائب السابق د .جمعان الحربش

تكريم مسلم البراك في حفل عشاء ناصر الدواجنة
لبى النواب السابقون مسلم البراك ود .جمعان
الحربش وم�ب��ارك ال��وع��الن دع��وة ناصر صباح
ال��دواج�ن��ة الفضلي إل��ى حفل ع�ش��اء أق�ي��م مساء
أول م��ن أم��س ف��ي دي��وان��ه ب��األن��دل��س ،بمناسبة
عودتهم للبالد من تركيا بعد شمولهم بالعفو
األميري.
وح� �ض ��ر ال �ح �ف ��ل ع � ��دد م� ��ن ال � �ن � ��واب ال �ح��ال �ي��ن
والسابقن باإلضافة إلى حضور شعبي.
وتوجه النواب السابقون بالشكر إلى سمو أمير
ال �ب��الد الشيخ ن ��واف األح �م��د الص� ��داره مرسوم
العفو ،داعن إلى فتح صفحة جديدة من العمل
وال� �ت� �ع ��اون مل�ص�ل�ح��ة ال� �ب ��الد ،م �ش �ي��ري��ن إل� ��ى أن

الشعب الكويتي حملهم امل��زي��د م��ن املسؤولية
عبر ما وجدوه منه من حب واستقبال ،مؤكدين
ان م�ث��ل ه��ذه امل�ش��اع��ر العظيمة ال ت�ق��در بثمن.
وأع� ��رب ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ج�م�ع��ان ال�ح��رب��ش عن
شكره لصاحب ال��دع��وة ناصر ال��دواج�ن��ة وق��ال:
«الشعور الذي عبر عنه األخ ناصر وجدناه عند
الجميع وهو شعور عظيم يحملنا مسؤولية..
أبوتركي دائم صاحب مواقف واحتفل وكأنه هو
العائد من الخارج» .ودعا الحربش الله سبحانه
أن يبارك في سمو أمير البالد الذي كان صاحب
اليد الطولى والقرار املفصلي في العفو وعودة
أب �ن��اء ال�ك��وي��ت م��ن ال �خ��ارج ،متمنيًا أن تستمر

النائب السابق عبدالله فهاد وموسى العنزي وصباح الظفيري

االحتفاالت حتى عودة آخر مهجر وخروج آخر
سجن رأي .وأكد الحربش دعمه لدعوة النائب
السابق مسلم ال �ب��راك ل��وح��دة امل�ع��ارض��ة .وق��ال:
«ال ي�م�ك��ن ألي م�ج�م��وع��ة إص��الح �ي��ة أن تنجح
ف��ي ع�م�ل�ه��ا دون ت�ن�س�ي��ق» ،وأض � ��اف« :ن �ح��ن ال
نملك ق��رار النواب لكننا نملك أن نضع رؤيتنا
أمامهم ..واالت�ف��اق وارد واالخ�ت��الف كذلك وارد،
وه ��ذه ه��ي طبيعة ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي» ،متمنيًا
أن يكون املسار العام لصالح البلد .من جانبه،
أك��د النائب السابق مبارك ال��وع��الن اع�ت��زاز أهل
الكويت جميعًا بأننا دولة قانون ودولة دستور،
مبينًا أن العفو الكريم من سمو األمير ال��ذي له
كل الشكر وكل املحبة وكل التقدير وكل الوفاء،
وك��ذل��ك سمو ول��ي ال�ع�ه��د ،ه��ذا العفو ه��و محل
تقدير واح �ت��رام ل��دى الجميع .ودع��ا املعارضة
إلى أن تعيد تنظيم صفوفها لتسهم في محاربة
ال �ف �س��اد ،م ��ؤك �دًا أن ال�ج�م�ي��ع ه��دف �ه��م مصلحة
الكويت.
وع ��ن دع� ��وة ن��اص��ر ال��دواج �ن��ة أك ��د ال ��وع ��الن أن
ه��ذا ه��و معدن أه��ل الكويت األص�ي��ل ،والجميع
ف��رح بالعفو السامي ،معربًا ع��ن أمله أن تتوج
االح�ت�ف��االت واألف ��راح ب�ع��ودة جميع األخ��وة من
ال � �خ ��ارج .م ��ن ج��ان �ب��ه ،ت�م�ن��ى ال �ن��ائ��ب الصيفي
الصيفي على سمو رئيس ال ��وزراء أن يصحح
أخ �ط ��اء ال �ح �ك��وم��ة ال �س��اب �ق��ة ،م��وض �ح��ًا أن ذل��ك
سيتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة.

النائب صيفي الصيفي مع نصار الفضلي ومشعل الفضلي وليث الفضلي ومحمد عبدالعزيز الفضلي ومحمدمنصور الفضلي

النائب فارس العتيبي مع مناحي وعبدالعزيز الدواجنة

«اإلطفاء» حذرت من استخدام الفحم
وأجهزة التدفئة باألماكن املغلقة

دعللت إدارة العاقات العامة واالعللام
بقوة اإلطفاء العام املواطنني واملقيمني
إل ل للى ت للوخ للي ال لح لي لطللة وال ل لحل للذر علنللد
استخدام الفحم أو الخشب أو مدفأة
الغاز أو الكيروسني للتدفئة باملنازل
واملل لخل ليل لم للات وامل ل ل ل ل للزارع وامل لن لت للزه للات
شركة خدمات الكمبيوتر الكويتية
إعـــالن

سيتم عق ـ ـ ـ ـ ــد اجتم ـ ـ ــاع الجمعي ـ ــة
العادي ــة لش ــركة خدم ــات الكمبيوت ــر
الكويتي ــة الس ــاعة  11:30صب ــاح ي ــوم
األربعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  2021/12/15لمناقش ــة
بن ــد انتخـ ـ ـ ــاب أعضـ ـ ـ ــاء مجل ــس إدارة
الش ــركة.
يرج ــى م ــن المس ــاهمين مراجع ــة
الشركة الخليجية لحفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ األوراق
المالي ــة الس ــتالم دع ــوات الحض ــور.
وفــي حــال عــدم توافــر النصــاب لعقــد
االجتمــاع فــي الموعــد أعــاله ســيكون
موعــد االجتمــاع المؤجــل يــوم األحــد
 2021/12/26الســاعة  11:30صباحــا.

باألماكن املغلقة .وأوضحت اإلدارة أن
انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام
الناتج عن االحتراق في املكان املغلق
يتسبب في حصول حاالت االختناق
والتسمم أو اإلصابة أو الوفاة.
وقل للال مللديللر إدارة ال لعللاقللات اللعللامللة
واإلع للام العقيد محمد بللدر إبراهيم
«ف ل للي ك للل ع ل للام ن لت لعللامللل م للع ح للاالت
إص ل للاب ل للات أو وفل ل لي ل للات ت لس لب للب بلهللا
اسلتلخللدام الفحم أو الخشب أو الغاز
نلتليلجللة ل لعللدم اللتلقليللد بللال لطللرق اآلملنللة
الستخدام هذه الوسائل بعد اشعالها
ووضعها في األماكن املغلقة بل وما
يللزيللد م للن اح لت لمللال ليللة ال لت لعللرض للهللذه
النوعية من الحوادث استخدامها أثناء
فترة النوم».
وطللالللب العقيد محمد بللدر املواطنني
ب لتللوع ليللة الل لعل لم للال امل ل لت للواج للدي للن فللي

مبارك الوعالن متسلمًا هدية تذكارية من ناصر الدواجنة ويبدو مناحي الفضلي

امللخليلمللات واملل ل للزارع وامل لن لتللزهللات من
خطر استخدام الفحم ومللدفللأة الغاز
وال لك لي للروس للني ف للي األمل للاكل للن امللغلللقللة
واالستعاضة عنها بأجهزة التدفئة
املعتمدة األخللرى مللع ضللرورة التقيد
بإرشادات األمن والسامة الازمة.
وأكد أن ادارة العاقات العامة واالعام
تشدد على أهمية اتخاذ تدابير الوقاية
الازمة عند إشعال الفحم والحرص
على اقتناء مطفأة حللريللق مللع تهوية
املكان للسماح بدخول الهواء املتجدد
لعدم التعرض إلى االختناق بالغازات
السامة .كما نوه العقيد محمد بدر من
خطر استخدام الغاز للتدفئة وطالب
بفحص التمديدات والوصات للتأكد
مللن ع للدم وج للود أي ت لسللرب وإغ للاق
ملصللدر ال لغللاز قلبللل ال لنللوم مللن املفتاح
الرئيس وفصله عن االسطوانة.

بلدية الجهراء :رفع  4عربات متنقلة
وإرسالها للحجز
ن�ف��ذت ادارة النظافة ال�ع��ام��ة واش �غ��االت الطرق
في فرع بلدية محافظة الجهراء جولة ميدانية
ف��ي منطقة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه ل��رف��ع ك��ل م��ا يعمل
على إعاقة الطريق ويشوه املنظر العام في إطار
الحملة اإلعالمية التي أطلقتها إدارة العالقات
ال �ع��ام��ة ل ��الرت �ق ��اء ب �م �س �ت��وى ال �ن �ظ��اف��ة بجميع
املحافظات «شارك بنظافتها».
واك� ��د م��دي��ر إدارة ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة واش �غ��االت
ال� �ط ��رق ف �ه��د ال �ق��ري �ف��ه أن ال� �ج ��والت ت �ه��دف ال��ى
االرت �ق��اء بمستوى ال�ن�ظ��اف��ة ف��ي جميع مناطق
املحافظة ،الفتا إلى أن الجولة امليدانية أسفرت
عن رفع  4عربات متنقلة وسيارة جلسات وقد
تم إرسالها ملوقع حجز السيارات في البلدية.

