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قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة بشأن: ان تلتزم احلكومة بتوفير 20
وظيفة للمواطنني بعد تخرجهم، وفي حالة عدم التزامها بتوفير هذه الوظائف 
خالل سنة من تاريخ تس���جيلهم في ديوان اخلدمة املدنية يتم صرف مكافأة 

شهرية وتكون قيمتها 250 دينارا شهريا.
وقدم النمالن اقتراحا برغبة أخرى بشأن: نقل محطة تنقية الصرف الصحي 
القريب���ة من مناطق »الرقة وهدية وجاب���ر العلي« الى اي مكان آخر غير آهل 

بالسكان.

النمالن إللزام الحكومة بتوفير وظيفة للمواطنين بعد تخرجهم

أكد خالل افتتاحه ديوانه في الجهراء أن الوضع السياسي غير مستقر ومثير للجدل

الوعالن: نطالب بميثاق أخالقي يدعو إلى الوحدة الوطنية لردع الفتنة

نتمنى أن تلتقي الس�لطات من أجل مصالح الكويت والش�عب الكويتي الدستور الكويتي الركيزة األساسية والمرجع الذي نلوذ به وقت األزمات
ترحيب بالضيوف

 محمد عبدالوهاب وبدر احلجرف وأحد املواطنني ضمن احلضور

حوار مع أحد املواطنني

جانب من احلضور مواطنون في ديوان الوعالن

مبارك الوعالن في حديث مع ناخبيه  الوعالن يتلقى التحية من مواطن

الوعالن في حديث مع أحد املعاقني

مبارك الوعالن مرحبا بضيوفه في ديوانه

أك����د النائب مبارك الوعالن ان الكوي����ت تتميز بتجربة دميوقراطية لها 
جذورها التاريخية، وهي جتربة تس����تحق االشادة فالدستور الكويتي كان 
الركيزة االساس����ية واملرجع الذي نلوذ به وقت االزمات، ولكن بالرغم من 
متيز التجربة الكويتية فانها باتت الفتة لالنتباه بسبب خطر االنحراف الذي 
يتهددها نتيجة الوضع السياسي غير املستقر في اآلونة األخيرة، معربا عن 

أمله ان تلقي السلطات من أجل مصالح الكويت والشعب الكويتي.
واش����ار النائب مبارك الوعالن في تصريح����ات صحافية خالل افتتاحه 
ديوانه باجلهراء مساء اول من امس )األحد( الى حرصه الشديد على افتتاح 
ديوانية في اجلهراء، نظرا ألهمية التواجد بني ابناء اجلهراء واحلرص على 

االلتقاء بهم للبحث والتشاور في كل ما يخص اجلهراء.
وقال النائب الوعالن ان االوضاع السائدة في البالد مقلقة ومثيرة للجدل، 
فالبع����ض لم يعد يعنيهم تطور الدولة بقدر م����ا حتولت جهودهم لإلثراء 
الشخصي وحتقيق مكاسب ش����عبية على حساب املصلحة العامة، مشيرا 
الى ان القوى السياسية لديها دور في اعادة الدميوقراطية الى مسارها، فال 
يعقل ان تتخلف هذه القوى عن دورها الريادي، ومؤكدا ان الفشل في ترسيخ 
قيم الدميوقراطية تتحمله جميع األطراف فجميع املشاكل التي حتصل في 
الكويت واضحة ومعروفة للجميع، مما يحتم علينا ان نضع تلك املش����اكل 
على جدول اولوياتنا للتخلص منها بش����كل جذري. واشار النائب الوعالن 
الى ان اول خطوة للتنمية البش����رية تبدأ من وج����ود خطة لبناء املواطن 
الصالح، ونعن����ي بذلك انتماء الفرد للدولة ولي����س للقبيلة او الطائفة او 
العائل����ة، اذ ان املواطن الصالح هو الذي ي����ؤدي دوره للدولة، اال اننا نرى 
الي����وم ظواهر دخيلة على مجتمعنا من تناحر وعدم والء للدولة، مؤكدا ان 
الفشل تتحمله احلكومات املتعاقبة بسبب سياسات التناقض غير الواضحة، 
حيث ان االحتقان السياس����ي الذي متر به البالد ما هو اال بسبب احلكومة 
لعدم وجود رؤية واضحة وأهداف محددة لديها وكذلك ضعفها وترددها في 
كثير من القرارات، مؤكدا ان مشهد التأزمي بني السلطتني سيظل حاضرا ان 
لم تتم معاجلة القضايا األساسية وان الدولة مازالت ينقصها اسس العمل 

السياسي وان القضية االساسية التي لم تعالج حتى اآلن.


