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وحضور نسائي في افتتاح مقر عبداهلل جنيب املال

جانب من احلضور في افتتاح مقر املال

..حتت عنوان »بإرادة املواطن يرتقي الوطن« بحضور توكل كرمان

املجلس ومشاكل اإلسكان والتوظيف والصحة أصبحت مزمنة في حياة املواطن

عبداهلل املال متوسطا والدته وزوجته والزميلة فوزية اإلبراهيم د.ابتهال اخلطيب متحدثة للحضور

عبداهلل املال في استقبال الناخبني الزميل حسني عبدالرحمن مقدما توكل كرمان للمرشح عبداهلل املال

سواء في الصحة او التعليم او 
البدون، مبينا ان الرعاية الصحية 
سيئة ويلجأ املواطن في كثير من 
االحيان الى القطاع الصحي وفي 
اجلهراء يقطن 350 الف س���اكن 

ولديهم مستشفى واحد.
وب����ني ان قضية البدون مع 
كل احترامنا وتعاونا مع صالح 
الفضالة ودعمنا له ولكن يجب 
ان نتعامل مع امللف بكل شفافية 
حتى نعرف من يستحق ممن ال 

يستحق حتى نغلق امللف.
وذك����ر ان املتقاعدي����ن ل����م 
امام حكومة  اليهم احد  يلتفت 
ال تس����ير اال بالتهديد لتمرير 
كوادر وزيادات، مطالبا الدولة 
مبس����اواتهم وااللتفات لهم في 
ارتفاع االسعار ومستوى  ظل 
املعيش����ة، موضحا ان الدائرة 
الثانية دائرة فيه����ا ما يقارب 

السبعني مرشحا وان لم تشاركوا 
فقد اعطيتم وكالة عامة الخرين 
لديه����م اجندات في مس����تقبل 
الكويت ونريد منكم ان ترتقوا 

بالوطن عبر ارادة االمة.
واض����اف ان ظاهرة ش����راء 
االصوات تتحكم فيها ذمة االنسان 
وال اعتقد ان النائب يبدأ حياته 
النيابية بشراء االصوات ثم يقسم 
على احترام الدستور، مبينا ان 
جمعية الش����فافية ال تستطيع 
ان توقف شراء االصوات ما لم 

يتصد الناخبون لهم.
واعتبر ان الروتني احلكومي 
هو اكبر عائق رئيسي امام املواطن 
الكويتي قبل االجنبي في جذب 
االستثمارات، مؤكدا على اهمية ان 
تسهل احلكومة القادمة االجراءات 
امام الش���ركات اال ان مش���كلة 
الكويت تكمن ف���ي غياب هيبة 
القانون.من جانبها، قالت الناشطة 

السياسية اليمنية احلاصلة على تتمة المنشور ص 14
جائزة نوبل للسالم توكل كرمان 
»انني اعيش بني اهلي ودياري 
عرسا دميوقراطيا كبيرا تعيشه 
الكويت ونعيشه بينكم« موضحة 
انها جاءت للتعرف على التجربة 

الرائدة في الدميوقراطية.
س  وشددت على اهمية ان تدرَّ
جتربة الكويت ويحتذى بها في 
بعض الدول، متمنية ربيعا ال 
ينضب ملؤه الس����عادة وحكم 
القانون والس����يادة للش����عب 
املتس����اوية والعمل  واملواطنة 
املش����ترك بني الرجال والنساء 
وعلى رأسهم الشباب. وعبرت 
كرمان عن عميق اعتذارها عن 
موقف املخل����وع علي عبداهلل 
صالح جتاه الكويت ابان فترة 
انكم  العراقي، قائلة:  االحتالل 

تستحقون االعتذار.
محمد راتب  ٭




