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الهذال باسم قبيلة »عنزة«: الطاعة لسمو األمير وولي عهده.. والثقة برئيس الوزراء
بدوره يش���ير إلى أن املرحلة املقبلة ستشهد 

اجنازا كبيرا.

تأييد نيابي كبير

وفي نفس السياق يقول سعود الغريب 
ان التأيي����د النيابي الكبير ملوقف احلكومة 
يعكس ردة أفعال الشارع الكويتي املتذمر 
من التأزمي املستمر ووقف اخلطط التنموية، 
مشيرا إلى أن تأييد النواب للحكومة يعكس 
رغبة الناس امللح����ة في رؤية اجنازات من 
خالل حتسن العالقة بني احلكومة واملجلس، 
ومن ناحية أخرى فإن بعض االستجوابات 
التي مت تقدميها للحكومة كانت ضعيفة في 
محاورها وكان من الواضح اتسامها بكثير 
من الشخصانية وتصفية احلسابات وأيضا 
كانت بعيدة كل البعد عن املوضوعية ولم 
جتد أي تعاطف من الش����ارع ومن النواب 
وعندما سقطت هذه االستجوابات كانت ردة 
فعل الناس ايجابية وصبت في صالح املوقف 
احلكومي إذ لم يكن هناك أي حراك شعبي 

رافض لسقوط هذه االستجوابات.
وأضاف أن املوقف الشعبي املؤيد لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ما 
هو إال رسالة من الشعب للبرملان وللحكومة 
معا مفادها أننا نريد اجنازات ونتطلع لرؤية 
تنمي����ة حقيقية في ش����تى املجاالت ونريد 
اللحاق بالدول املجاورة التي سبقتنا والتزال 
تتقدم بخطوات متسارعة تزيد من الفجوة 
بيننا وبينه����م رغم توافر اإلمكانات املادية 
والكفاءات واخلبرات في الكويت. وأشار إلى 
أن الشيخ ناصر احملمد وحكومته استطاعا 
أن يتلمسا هذه احلاجة الشعبية وتعطش 
الناس لالجناز ولهذا فاحلكومة تس����ير في 
الطريق الصحيح، مدعومة بتأييد ش����عبي 

ونيابي قوي.
وعبر الغريب عن رفضه للتغيير املستمر 
مؤكدا أن التغيير املس����تمر يخلق حالة من 
عدم االستقرار داخل الدولة، وأيضا داخل أي 
مؤسسة حكومية فاجلدية في العمل واحلماس 
ألجل االجناز قد يكون مفتقدا في هذه احلالة 
ذلك الن هناك شعورا لدى املسؤولني بعدم 
االستقرار، ومن ثم يجد املسؤول نفسه منشغال 
باملشاحنات السياسية، واالستجوابات فيقل 

العمل وتقل االجنازات.
وأملح إل����ى أن الدول اخلليجية املجاورة 
اس����تطاعت حتقيق اجن����ازات كبيرة، على 
املستوى اإلقليمي واملستوى القاري، وقاربت 
على العاملية لتمتعها باستقرار سياسي انعكس 
على جميع أوجه النشاط داخل هذه الدول 
سواء االقتصادية أو االجتماعية، والثقافية 
والعلمية، في حني جند الكويت افتقدت هذا 
العامل على مدار السنوات السابقة، وقد آن 
األوان لتنعم الكويت باستقرار سياسي يحقق 

ألبنائها طموحاتهم وأحالمهم.

إصالحية عندهم وكل همهم القفز على القانون 
والدستور، وتعطيل التنمية في البالد ألهداف 

ليست واضحة وال يعلمها احد.

إصالح وتنمية

بدوره قال إبراهيم الدهمشي ان مسيرة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
في اإلص����الح والتنمية على مدار الس����نوات 
السابقة لم تكن سهلة، فلقد اصطدمت بالعديد 
من العراقيل وأهمها االس����تجوابات املستمرة 
والتأزمي املس����تمر فكلما انطلق قطار التنمية 
تعطل بسبب هذه االستجوابات، ولكن اليوم 
الشارع الكويتي بجميع طوائفه وفئاته يقف 
خلف سمو الشيخ ناصر احملمد من أجل حتقيق 

التنمية للكويت.
وطالب إبراهيم الدهمشي بضرورة التعاون 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، من اجل 
مصلحة الكويت التي حتتاج إلى تكاتف اجلميع 
خصوصا في املرحلة الصعبة التي متر بها لعبور 
هذه املرحلة واالنطالق نحو آفاق املس����تقبل 

وحتسني األداء السياسي داخل البالد.
وأكد الدهمشي أن مواقف احلكومة تبدلت 
مقارن����ة باألعوام الس����ابقة وأصبحت تواجه 
االس����تجوابات بصدر رحب، حرصا منها على 
استمرار عجلة التنمية، وهذه خطوة شجاعة 
من حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد وتؤكد مدى قناعتها بالعمل وإميانها 
الدميوقراطي والدس����توري  احلقيقي بالعمل 
وكان هذا محل رضا من الشارع الكويتي، ولهذه 
األس����باب احلكومة تتقدم إلى األمام وأداؤها 
في حتسن مستمر، معربا عن تفاؤله باملرحلة 
املقبلة في ظل وج����ود خطة تنموية تتضمن 
الكثير من املشاريع التنموية، وفي ظل حتسن 
االقتصاد ال����ذي بدأنا نلمس بوادره، وفي ظل 
ممارسة احلكومة لسياستها بشكل أفضل، وهذا 

وبالتالي أصبح تأييدهم للحكومة بشكل كبير 
من اجل اجناز التنمية املنشودة التي ينتظرها 

املواطن الكويتي منذ زمن.

طاعة ولي األمر واجبة

 م����ن ناحيته قال خالد الهبالني ان الطاعة 
لولي األمر واجبة، خصوصا إذا كان ولي األمر 
كل هدفه هو مصلحة الكويت وحتقيق طموحات 
وتطلعات املواطنني، فالقيادة السياسية شغلها 
الش����اغل النهوض بالكويت والعودة بها إلى 
مكانتها السابقة، كمركز إشعاع وتقدم جلميع 

دول اخلليج.
وأضاف الهبالني أن احلكومة تسير اآلن في 
الطريق الصحيح بعد أن استفادت من أخطائها 
في الس����نوات السابقة. وأبدى تفاؤال ملحوظا 
باملرحلة املقبلة إن هي سارت على النهج الذي 
سلكته في الفترة األخيرة. مبينا أن مواجهتها 
لالس����تجوابات أكدت إميانها احلقيقي بالعمل 
الدميوقراطي والدستوري، مشيرا إلى أن هذه 
االستجوابات فشلت بسبب عدم وجود حراك 
ش����عبي داعم لها، إلميان الشعب الكويتي بأن 
س����مو رئيس مجلس الوزراء، ال يدخر جهدا 
لتحقيق التنمية املنشودة، والتطلع إلى رؤية 

اجنازات تنموية حقيقية. 
وأشار الهبالني الى أن بعض النواب ال برامج 

للتنمية، مؤكدا أن حكومة الشيخ ناصر احملمد 
تس����ير على الطريق الصحيح اآلن واملطلوب 
منها ف����ي املرحلة املقبلة أن ترد باألفعال على 

األقوال وباإلجناز.
وأضاف ف����راج العنزي أن أوضاع الكويت 
تدهورت بش����دة وس����بقتنا العديد من الدول 
املجاورة بس����بب الس����لوك التأزميي لبعض 
النواب، والذي أتى بنتائج وخيمة على البالد 
والعباد، وأفقد احلكومة في فترات سابقة اجلدية 
واحلماس في االرتقاء بالبالد لتربص النواب 
بالوزراء، وتعطيلهم أي مش����روعات تنموية 
يتم تنفيذها في البالد. مؤكدا أن بعض النواب 
يعتبرون الفشل في االستجواب هزمية شخصية 
ومن ثم يكابرون ويزداد العناد وهذه مشكلة 
تعاني منها الكويت منذ زمن، مش����يرا إلى أن 
االس����تجواب حتول من أداة دستورية ملراقبة 
املس����ؤولني إلى سيف مصلت على الرقاب في 
حالة رف����ض أي مطالب للنواب، وهذا ما افقد 
االستجوابات قيمتها احلقيقية، ومن ثم أصبح 

الشارع الكويتي ال يتفاعل معها.
وتابع فراج العن����زي أن حكومتنا فطنت 
اآلن إلى هذه األمور وأصبحت أكثر حنكة في 
العمل السياسي وأعضاؤها ازدادوا مناعة ضد 
االنتقادات، كما أن العديد من النواب أصبح همهم 
وشغلهم الشاغل التنمية ومصالح املواطنني، 

وأشار الهذال الى أن قبيلة عنزة لها تاريخ 
عريق وله����ا ثقل كبير، وماض نزيه ونظيف، 
وهي م����ن القبائل التي لها ثق����ل في اجلزيرة 
العربية، وهذا بفضل من رب العاملني وبفضل 
اآلباء واألجداد وبفضل اإلخالص والش����هامة 
والوف����اء وهي صفات أصيلة في هذه القبيلة، 
وه����ذا إمنا يدل على أنكم رجال أوفياء ورجال 

أهل عهد وأوفياء لوالة األمر.

استمرار التعاون

وعقب ختام اللقاء أك����د حمود العنزي أن 
غالبية املجتمع الكويتي ضد االستجواب الذي 
قدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، مش����يرا إلى أن هناك مصالح متحكمة 
في هذا االستجواب وطريقة تقدميه، مبينا أن 
القفز إلى طرح عدم التعاون مع س����مو رئيس 
الوزراء ليس له ما يبرره على اإلطالق األمر الذي 
يدعونا للتأكيد على أهمية استمرار التعاون معه 
في إطار الدستور والقوانني ومراعاة مصلحة 
الكويت وأمنها الوطني واستقرارها السياسي 

واالجتماعي والتنموي.
وأكد حمود العنزي أن سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد سيحوز األغلبية 
املطلوبة في جلسة )اليوم(، وهذا انطالقا من 
ثقة الش����عب الكويتي في س����موه، فهو مثال 
للرجل املتفاني في خدمة وطنه، وهو من اشد 
احلريصني على حتقيق طفرة للكويت في جميع 
املجاالت حتى يفخر بها جميع من يعيش على 

ارض الكويت.

تأييد نيابي وشعبي

 من جانبه قال علي فراج العنزي ان التأييد 
النيابي والش����عبي للحكومة ولس����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يعكس نبض 
الش����ارع الكويتي الرافض للتأزمي واملتعطش 

أكد شيخ مشايخ قبيلة عنزة الشيخ مسلط 
زبن الهذال في لقاء عقده بديوانه يوم االثنني 
املاضي في منطقة اليرموك، وضم حشدا كبيرا 
من مشايخ قبيلة عنزة، وأبناء القبيلة ووجهائها، 
على طاعة ولي األم����ر، معلنا مبايعة صاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح األحمد– حفظه 
اهلل ورعاه-، وسمو ولى العهد الشيخ نواف 
االحمد، ومؤكدا الثقة في رئيس مجلس الوزراء 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
وأضاف الهذال خالل اللقاء أن عدة اجتماعات 
عقدت، مت خاللها التباحث في التطورات الراهنة 
والظروف التي متر بها البالد، وجميعها أفضت 
إلى طاعة ولي األمر، وااللتزام بحكم أسرة آل 
الصباح الكرام، مؤكدا انه مبوجب الش����ريعة 
اإلسالمية السمحة فان طاعة ولي األمر واجبة 

التنفيذ.
وقال الهذال ان ما مت����ر به البالد من أزمة 
وفوضى سياسية خانقة يحتم علينا حتكيم 
العقل واحلكمة، وعدم االجنراف خلف التيارات 
الساعية ملصاحلها، فمن الواجب علينا التماسك 
والتوحد خلف قيادتنا الرشيدة، وإنني أوجه 
هذه الدعوة إلخواني ش����يوخ ووجهاء قبيلة 
عنزة إل����ى التكاتف والتزام بالوحدة الوطنية 
وطاعة ولي األمر صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه.
وتابع: »لقد جبلت قبيلة عنزة على مر السنني 
على التزامها بالوالء آلل الصباح الكرام، لذلك 
وفي ظل هذه األجواء املتأزمة، فإن أبناء قبيلة 
عنزة يؤكدون مجددا أنهم على العهد وامليثاق 
باقون ومبواد الدس����تور الكويتي متمسكون 
وبالوالء الكامل والسمع والطاعة حلضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل 

محافظون.
وق����ال إننا نرف����ض زج القبيلة في صراع 
ال يعك����س إال مصلحة البعض وال يس����تهدف 
مصلحة البالد والعباد، فما يجري على الساحة 
احمللية هو قفز على الدستور ومواده والقانون 
والتزامه في بث لروح الفرقة وإثارة للتعصب 
والنعرات القبلية والطائفية التي حذرنا منها 

رسولنا ژ.
ودعا الهذال أبناء القبيلة الى االمتثال إلى 
تعليمات حضرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه، حتى متر هذه 
األزمة بس����الم، واثقني بحكمة سموه إليصال 
السفينة إلى بر األمان، ونفخر بقيادتنا ونعلن 
والءنا لقيادتنا ممثلة بولي األمر صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل، وسمو 
ولي العهد األمني الش����يخ نواف األحمد حفظه 
اهلل وسمو  رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد حفظه اهلل.
وقال: من واقع اعتزازنا بشريعتنا وفخرنا 
والتزامنا مبؤسساتنا الدستورية والقانونية 
فإننا نعلن رفضنا لهذا االس����تجواب وما يراد 

به من حتقيقه خالفا لرغبة ولي األمر.

خالل لقاء عقده بديوانه في منطقة اليرموك وضم حشدًا كبيرًا من مشايخ القبيلة ووجهائها 

الشيخ مسلط الهذال مرحبا باحلضورجانب من حضور اللقاء

مستشفى السيف في زيارة إلى مدرسة 
الفضل بن العباس االبتدائية بنين

»بابك جريل هاوس« ألشهى المأكوالت اإليرانية 
اآلن في مجمع »البيرق«

أعلنت ش����ركة فود ماس����تر 
للمطاع����م واخلدم����ات الغذائية � 
الشركة الرائدة في تقدمي املطاعم 
اجلديدة الراقية واملبتكرة للسوق 
الكويتي منذ عام 1998، عن افتتاح 
الفرع اجلديد لسلسلة مطاعم بابك 
جريل هاوس ف����ي مجمع البيرق 

مبنطقة »العقيلة«.
ومبناسبة االفتتاح صرح املدير 
العام بشركة فود ماستر حمد معرفي 
بأن فرعنا اجلديد الذي مت افتتاحه 
هنا في مجم����ع البيرق التجاري 
هو الفرع السادس لنا منذ إطالق 
سلسلة مطاعم بابك جريل هاوس 
في الكوي����ت بعد اجلابرية وبنيد 
القار والس����املية وأسواق القرين 
واملنقف، ومما يدل على جناح بابك 
بالكويت هو الشهرة واالستحسان 
اللذان شهدهما منذ افتتاحه حتى 
اآلن، وهو السبب الرئيسي الذي من 
أجله سعت إدارة الشركة الفتتاح 
عدة فروع من����ه بالكويت ليكون 
قريبا من كل عشاقه ومحبيه من 
خالل وضع خطة متكاملة تهدف 
الى انتش����ار وتوسع فروع بابك 
جريل هاوس في جميع محافظات 
الكويت، كم����ا نعدهم بأن نفتتح 
املزيد من الفروع في املس����تقبل. 
وحول أسباب اختيار هذا املوقع 
يؤكد معرفي: تكمن أهمية هذا املوقع 
اجلديد في أنه يتيح لعمالء مطعم 
باب����ك جتربة أكثر حداثة وتنوعا 
كونه املوقع األول داخل مول في 
س����احة الفود كورت وهي جتربة 
جديدة لعش����اق مطعم بابك، بعد 
أن اعتادوا طلب بابك وتناوله في 
البيت أو املكتب. لقد جاءت فكرة 
افتتاح املطعم في هذا املوقع بعد 
دراسة مس����تفيضة وانطالقا من 
هدفن����ا الرامي إلى إتاحة الفرصة 
لرواد املطاعم الذواقني واملتعددي 
الثقافات في مجمع البيرق لتجربة 
أشهى األطباق املشوية املشهورة 
وأنواع األرز واملرق الغنية باملذاق 
والنكه����ة والت����ي نأم����ل أن تنال 

استحسان العمالء.

قائمة طعام جديدة وعروض عائلية

وتأكيدا إلستراتيجية الشركة 
في االلت����زام بالتغيير والتطوير 
العم����الء باختالف  إلرضاء ذوق 
ثقافاتهم، تقدم سلس����لة مطاعم 

بابك قائمة طعام بأصناف جديدة 
وعروض مدهشة تناسب العائالت 
وبنكهات متميزة املذاق. كما تدعو 
سلسلة مطاعم بابك جريل هاوس 
كل ضيوفها من محبي املش����اوي 
وأنواع األرز واملرق مبذاق تراثي 
متميز غني بالنكهات لن يجدوه 
إال في مطاعم بابك جريل هاوس، 
أكبر  كما نعدهم بطرح مجموعة 

من اخلي����ارات واألطباق اجلديدة 
لعشاق مطاعم جريل هاوس قريبا 
الش����ركة  التزام  التأكيد على  مع 
بأرقى معايي����ر اجلودة والصحة 

والنظافة.

التعبئة والتغليف وفق معايير عالمية

وفي هذا السياق يؤكد معرفي 
»ان ما مييز بابك جريل هاوس هو 

االلتزام باجلودة واخلدمة العالية 
وتقدمي أفض����ل املنتجات، حيث 
يتم استخدام أجود أنواع اللحوم 
الطازج����ة واملذبوحة في الكويت 
بشكل يومي، كما أن الوجبات تقدم 
بتغليف عالي اجلودة، متقن وأنيق 
ونظيف وبدوره يحافظ على أرقى 
التي  النظاف����ة واجلودة  معايير 

يستحقها عمالؤنا«.

انطالقا من اميانه بأن العقل السليم في اجلسم 
الس���ليم وتأكيدا ملسؤوليته االجتماعية، نظم 
فريق التس���ويق والعالقات العامة مبستشفى 
الس���يف زيارة الى مدرسة الفضل بن العباس 
االبتدائي���ة للبنني وذلك ضمن اط���ار حملته 
التوعوية بس���منة االطفال والتغذية السليمة 
حي���ث قامت د.مها فرحات - استش���اري طب 
االطفال في مستشفى السيف بإلقاء محاضرة 
عن أهمية التغذية السليمة والرياضة البدنية 
للتالميذ تخللها عدة أنشطة رياضية ومسابقات 

ترفيهية للطالب.
وأشارت رزان الروضان – مديرة التسويق 
والعالقات العامة – الى أن التزايد امللحوظ في 
نسبة سمنة االطفال وانتشار االمراض املصاحبة 

للسمنة مثل أمراض السكر وأمراض الضغط بني االطفال أدى الى 
أن يقوم مستشفى السيف بتأسيس برنامج صحي متكامل لسمنة 
االطفال حتت اشراف أمهر االستشاريني واالختصاصيني في هذا 
املجال حيث يش���مل خطة عالجية كاملة مكونة من فحوصات 
مخبرية ش���املة ونظام غذائي صحي باالضافة الى جلس���ات 
رياضية حتت اشراف مدربني متخصصني حيث جهز املستشفى 

قاعة رياضية خاصة لهذا الغرض.
 وأضافت الروضان أن املستشفى وضع من 
ضمن أولوياته نشر الوعي الصحي بني املجتمع 
الكويتي السيما بني الطلبة في جميع املراحل 
التعليمي���ة حيث حرص على تبني العديد من 
احلمالت واالنشطة الصحية لطلبة املدارس التي 
من شأنها نشر الوعي الكافي عن كيفية العناية 
بالصحة والوقاية من السمنة عن طريق التغذية 
الصحية السليمة وذلك خللق جيل صحي واعد 

من شباب الوطن.
يذكر أن مستشفى السيف هو أحد املستشفيات 
التابعة للشركة املتحدة للخدمات الطبية، ويضم 
الداخلية  العيادات  املستش���فى، مجموعة من 
واخلارجية، وميتاز بأن لديه أول مركز بالقطاع 
اخلاص جلراحة الوجه والفم والفكني، فضال عن جراحة االطفال 
واملناظير، كما يضم أقساما أخرى وهي جراحة العظام، واملسالك 
البولية، والنس���اء والوالدة، واالش���عة التشخيصية وغيرها، 
ويتميز بتقدميه خدمة عالج حاالت الطوارئ احلرجة للبالغني 
واالطفال، ويستقطب مجموعة منتقاة من االطباء احملترفني في 

مجاالتهم ويتوافر به أحدث االجهزة الطبية.

االحتجاج يعبر عن 
وجهة نظر شخصية 

وال يمثل رأي 
األغلبية في القبيلة

ما حدث خالل اللقاء من اعتراض واحتجاج من بعض 
احلضور، إمنا يعبر عن وجهة نظر شخصية، وال يعبر 
عن رأي األغلبية في القبيلة، وإمنا هو رأي شخصي ميثل 
صاحبه، وقد أكد اجلميع على أن وجهاء ومشايخ قبيلة 
عنزة، وأبناء القبيل���ة ووجهاءها، يجمعون على طاعة 
ولي األمر ورفض االس���تجواب وما يراد به من حتقيقه 

خالفا لرغبة ولي األمر.

د.مها فرحات


