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 في الصـميم
ـــداد املــتــوفــن جـــراء تعاطي املــخــدرات ــدت أع ــزاي  ت
 و بسبب اجلرعات الــزائــدة.. هذه األرواح التي تهدر 
بسبب املجرمن من مروجي  املــخــدرات و جشعهم و 
جتنيدهم للشباب في توزيع املخدرات، فيتحولون من 
متعاطن إلى جتار.. من السهل محاربة جتار املخدرات، 
فلماذا تتقاعس احلكومة عن دورها في القضاء عليهم.. 

انتشر مؤخراً جتنيد خدم املنازل لبيع املخدرات..
حاربوا أعداء الله و الوطن !!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Dr_HananAl_Said@   د _حنان ال�صعيد
شوفو االستغالل وين وصل رحت الصيدليه بشتري كمامات اللي كنا 

نشتريه قبل ب 750 فلس لقيته  ب 5 دنانير  ملا قلت له اشدعوه قالي بكيفك 

احتمال بعد شوي يصير ب عشره !!!

Dr. Fatima M. Khajah  @doctorfatima
عندي اقتراح للي مو عاجبه اج��راءات الصحه الوقائيه ومجهوداتهم 

للحفاظ على سالمتنا ويهدد يطلع من احلجر الصحي ويصرخ ويهذي 

مبا اليعرف: اقول ارجع ايران مكان مايابتك الطياره ودّبر حالك هناك مع 

مستشفياتهم وطريقتهم واجراءاتهم عشان تعرف قدر الكويت عدل.

SaLeM_aLMoBaRaK@  مواطن
شلون سمحت وزارة الداخلية بتعليق االعالم على خلفية السيارات 

وهي باحلجم الكبير؟ اذا انشق العلم وطار عالسيارة اللي ورا وغطى 

جامتها شيصير ؟  لو انكسرت سارية العلم وطارت على السيارة اللي ورا 

ودشت عليها مثل الصيخ شيصير؟

Nawar N. Al-Kazemi @Nawar_NAlKazemi
“غياب جماعي للطلبة قبل عطلة األعياد بعض املدارس نسبة احلضور 

فيها صفر باملئة” اعتقد البد من دع��وة اولياء األم��ور للتحدث عن هذا 

املوضوع، وإيجاد حلول.

BoJaij@ بوجيج و كفى
وين يبيعون كمامات ماركات ف��اخ��رة؟   أخ��اف ألبس كمامة عادية 

باألماكن العامة و ما يعرفون إني كويتي قادر على الترشح و اإلنتخاب و 

من الدائرة الثانية بالتحديد

khaled a Ramadan @khaledaramadan2
من اآلخر لألخوة احملتجني على إيقاف الطيران مع إيران ، اإلجراءات 

ليست طائفية وهي إجراءات  صحية بحتة تتعلق باحملافظة على حياتكم 

كفى تأويال لكل إجراء أو قرار ميس العراق أو إيران ، لن جند مثل الكويت 

بالتسامح والتعايش، والله يحفظنا من كل شر
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منازل املواطنني تتوشح بأعالم الكويت 

والزينة ابتهاجًا باألعياد الوطنية

في ذكــرى أعياد الكويت الوطنية بــات مشهد منازل 
الكويتين واملناطق السكنية متوشحة باألعالم واإلنارات 
اجلميلة والتصاميم املضيئة أجمل لوحة معبرة عن الفرحة 
بعيدي )الوطني( و)التحرير( اللذين يصادفان اليوم وغداً 

على التوالي.  
 وتضفي تلك األعــالم املرفرقة على البيوت واملساكن 
واإلنــارات والتصاميم بألوان علم البالد جماالً أخــاذاً في 

الليل ابتهاجاً باألعياد الوطنية.

لوحات فنية حلكام الكويت وقطر تزين حفل سفارة الكويت لدى قطر
زينت لوحات تشكيلية رسمها 
فنانون من قطر والكويت لعدد 
من حكام البلدين الشقيقن حفل 
ــدى قطر  ســفــارة دولــة الكويت ل
مبناسبة األعياد الوطنية للكويت.

ورسمت الفنانتان القطريتان 
منى البدر ونور الشمري لوحات 
لسمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحــمــد وأخــيــه سمو أمــيــر قطر 
الشيخ متيم بــن حمد آل ثاني، 
ولألمير الــوالــد الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني، تعبيراً عن العالقة 
الــوطــيــدة الــتــي تــربــط البلدين 

والشعبن الشقيقن.
ــان الــكــويــتــي  ــن ــف ـــم ال كــمــا رس
إبراهيم العطية الــذي شــارك في 
حــفــل الــســفــارة ممــثــالً للمجلس 
الوطني للثقافة الفنون واآلداب 
لوحات مشابهة مبناسبة األعياد 
الوطنية تعبيراً عن الشكر لقيادتي 

البلدين الشقيقن.

علم دولة الكويت على واجهة أحد البيوت

صورة صاحب السمو أمير البالد وولي العهد تزين أحد البيوت

الفنان التشكيلي الكويتي إبراهيم العطية الفنانة التشكيلية القطرية منى البدر خالل فعالية الرسم


