
أع����رب رئ��ي��س م��ج��ل��س إارة احت���اد 
املزارعني الكويتيني عن رضاه ملا سارت 
عليه العملية االنتخابية التي جرت أول 

أمس الختيار مجلس اإلدارة اجلديد.
وقال في تصريح صحافي: لقد سارت 
عملية االن��ت��خ��اب��ات على حسب النظم 
والقوانني وحتت اشراف رجال الداخليه 
وجمعية املهندسني ولله احلمد ب��دأت 
الساعة الرابعه والربع وحتى مت اغالق 
ب��اب التصويت في الثامنة والربع ومت 

الفرز دون وجود اي مشاكل تذكر.
وأض��اف: وس��ارت عملية االنتخابات 
كما توقعناها بهدوء واطمئنان والكل كان 
هدفه االصالح والتطوير وبالفعل وجدنا 
اهتمام عدد كبير من املزارعني يسعي ان 
تكون الزراعه الكويتيه ذات اهتمام عالي 
وان تكون  باملستقبل لألفضل واألحسن 
وه��ذا دليل ب��أن امل���زارع يريد ان يعمل 
ويريد ان يطور عملية الزارعة حتى يبعد 
ع��ن املشاكل وال��ض��وض��اء وم��ان��راه من 
مشاكل امتدت إلى ثماني سنوات أو أكثر  
واملزارع يريد أن يرتاح ويجد هناك منافذ 

تسويقيه لتسويق منتجه احمللي. 
وت��اب��ع: ال��ي��وم ي��ع��د م���ؤش���راً  ج��ي��داً  
للحضور واالل��ت��زام وال��ت��واج��د بالرغم 
ان��ه هناك البعض لم ي��أت ونعذر من له 
أشغال وارتباطات في مواعيد أخرى، لكن 
ندعو اجلميع للتواصل معنا ومع االحتاد 

ونستقبله برحابة صدر. 
وق��ال سنلبي ك��ل متطلبات إخواننا 
املزارعني ،وان شاء الله سوف يتم تنفيذها  
ونحن معا نحقق التطوير الذي نسعى له 

بإذن الله، وهو االصالح والتطوير.
وقد مت انعقاد االجتماع األول ملجلس 
اإلدارة وتوزيع أدوار  أعضاء املجلس، 
فالرئيس ه��و ص��ال��ح األن��ب��ع��ي، ونائب 
رئيس نادية العثمان، وأمني سر مجلس 
اإلدارة ح��م��ود مناحي ال��دم��اك، وأم��ني 
ال��ص��ن��دوق ه��و فهد فالح عبيد ال��ب��راك، 

وعضوية كل من 
 عيد سالم م���رزوق العازمي وأحمد 

عبدالله ف��راج ال��ع��رادة ومنصور أحمد 
األن��ب��ع��ي وي��ع��ق��وب عبد ال��ه��ادي وعبد 

الوهاب فيصل القطامي.
وق���ال: سنكون عند حسن ال��ظ��ن  و 
نلتزم في قراراتنا ومبدأنا وهو اإلصالح 
والتطوير  ونعمل معا وايدينا وابوابنا 
مفتوحة الخواننا املزارعني وهذا مؤشر 
لسعينا لتطوير ال��زارع��ة ف��ي الكويت 
ونحافظ على الزارعة في الكويت ونضع 
لها شأن واحترام وقوائم تسعى للتطوير 

ومزارع والتنوع في اإلنتاج. 

وأض���اف: معا سنحقق مايسعى له 
امل���زارع وت��ك��ون هناك منافذ تسويقية 
عاملية عالية اجلودة وتكون بعدها مناطق 
حتى ي��س��وق منتجه ل��ألف��ض��ل، ونحن 
متفقون جميعا كمجلس إدارة و بيننا 
تعاون مسبق، واآلن هذا األمر حتقق على 

أرض الواقع .
وأض��اف األنبعي: نحن نأمل ايضا أن 
يتم مساندتنا من إخواننا املزارعني بأن 
يزودونا بكل مالحظاتهم ومقترحاتهم 
وبكل ما يسعون اليه حتى يكون التطوير 

معا  ونحن م��ا اتينا لهذا امل��ك��ان ولهذا 
املنصب اال لنحقق معا والنريد ان نعمل 
بشكل فردي، ونريد العمل بصفة جماعية.
وق��ال علينا أن ننسى ك��ل اخلالفات 
السابقة ونفتح صفحة جديدة، واليوم 
إخواننا املزارعني ينتظرون منا التطوير 
والسعي لالفضل  فلنعمل معا من اجل 
الكويت  فهي حتتاجنا وحتتاج وقفتنا 
ولنحقق رغبة صاحب السمو أمير البالد 
على أرض الواقع وأن تكون الكويت أيضاً 

األولى زراعيا سواء في إنتاج احملاصيل.
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تشكيل مجلس إدارة جديد 

صالح األنبعي: انتخابات احتاد املزارعني سارت حسب النظم والقوانني 

مجلس إدارة احتاد املزارعني
»املنابر القرآنية«  تكرم لورد شيخ

الفليج: العمل اإلنساني الكويتي 
يشهد اهتمامًا في بريطانيا

قام د.عصام الفليج أمني سر جمعية املنابر 
القرآنية )الكويتية( بتكرمي اللورد محمد ألطاف 
شيخ عضو مجلس اللوردات البريطاني، وذلك 
خالل احلفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية 
لندن، تكرمياً لرموز ومؤسسات العمل اإلنساني 

الكويتي.
وشكر الفليج اللورد شيخ على ه��ذه اللفتة 
اجلميلة بإقامة حفل خاص في بريطانيا تقديراً 
للعمل اإلنساني ف��ي الكويت ال��ذي انتشر في 
العالم كله، مؤكدا أن لهذا التكرمي داللة كبيرة في 

نفوسنا، ودعماً ألعمالنا اخليرية واإلنسانية.
من جانبه أكد اللورد شيخ أن الكويت تستحق 
ذلك، وأنه سعيد وفخور مبا تقوم به املؤسسات 
والرموز اإلنسانية الكويتية ملساعدة الناس في 

العالم.
كما ثمن اللورد شيخ بادرة د.الفليج بتكرميه، 
ال��ذي تفاجأ به في نهاية احلفل، حيث ك��ان من 
امل��ف��ت��رض أن ي��ك��ون ال��ت��ك��رمي م��ن قبله لرموز 
ومؤسسات العمل اخل��ي��ري الكويتي، وأب��دى 

سعادته بهذه اللوحة التي حتمل سورة الفاحتة، 
ووعد بتعليقها في مكتبه اعتزازا بهذه الهدية.

وبني د.الفليج أن للكويت عشرات املشاريع 
اخليرية في بريطانيا؛ ما بني مساهمات حكومية 
ملشاريع تنموية وإنسانية، ومشاركات مبشاريع 
إنسانية من قبل املؤسسات الكويتية، مثل “دور 
اإليواء” ووالئم اإلفطار للمحتاجني في رمضان، 
 ،)Homeless( ووجبات الفقراء واملشردين
وتعليم األطفال في املراكز اإلسالمية األخ��الق 
والقيم والوسطية، وتوفير البيئة املناسبة للثقافة 
وتربية الشباب حلفظهم من التطّرف واالنحراف، 
وهذا ما أشادت به كثيراً السلطات البريطانية، 
وقد شارك ممثلو الشرطة والبلدية ومؤسسات 

املجتمع املدني في فعاليات هذه املراكز.
وقدر د.الفليج دور أ.بدر العدواني السكرتير 
األول بالسفارة الكويتية في لندن في ترتيب 
وتسهيل كافة إجراءات املكرمني وضيوف احلفل 
من الكويت، والذي كان قريبا منهم منذ اللحظة 

األولى لوصولهم، حتى مغادرتهم بريطانيا.

الفليج يكرم اللورد محمد ألطاف شيخ

أك��د نائب رئيس جمعية التحكيم الكويتية 
الشيخ أمير الفهد الصباح أمس األربعاء مواكبة 
الكويت للتوجيهات الدولية في مجال التحكيم 
ووج���ود تشريعات ام��ن��ة جلميع املستثمرين 

االجانب الراغبني في االستثمار فيها.
وقال الصباح ل )كونا( على هامش مشاركته 
في املؤمتر الدولي الثالث للتحكيم الذي تستضيفه 
ال��دوح��ة ان دول��ة الكويت مبا متلكه من ري��ادة 
قانونية ومؤسسات قانونية رصينة وتشريعات 
متميزة مؤهلة للقيام ب��دور ري��ادي تنافسي في 
جذب االستثمارات االجنبية وان تكون بلدا امنا 

للتحكيمات التجارية الكبيرة.
واوضح ان دولة الكويت عرفت التحكيم منذ 
بداية نشأتها فيما يعرف بنظام »راعي السالفة« 
كما ورد التحكيم فيها في جميع القوانني ذات 
العالقة كما انها من الدول السباقة في االنضمام 
لالتفاقيات الدولية في التحكيم حيث انضمت 
الى اتفاقية جنيف 1961 والى اتفاقية نيويورك 

.1958
واض���اف ان وج���ود ال��ك��وي��ت كمركز متميز 
للتحكيم الدولي يتسق مع رؤية سمو امير البالد 
الشيخ صباح األحمد في جعل الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا في املنطقة.
وأع��رب الصباح عن امله في ان يعي املشرع 
الكويتي الدور الريادي للكويت في التحكيم وان 
يرفد ه��ذه املكانة من خ��الل استعجاله مناقشة 
قوانني التحكيم املدرجة على جدول اعماله السيما 

قانون التحكيم القضائي وقانون املرافعات )باب 
التحكيم( ليتماشى مع التوجهات الدولية في هذا 

املجال.
وقال ان انعقاد املؤمتر الدولي الثالث للتحكيم 
في الدوحة يتزامن مع االحتفال مبرور 60 عاما 
على ص��دور اتفاقية االمم املتحدة لالعتراف 
بقرارات التحكيم االجنبية املعروفة ايضا باسم 

)اتفاقية نيويورك(.
واوض��ح ان ه��ذه االتفاقية ساهمت في جعل 
قواعد تنفيذ احكام التحكيم اكثر وضوحا ومرونة 
برغم اختالف االنظمة القانونية التي تتبناها 

دول العالم.
ويشارك في املؤمتر الذي افتتح امس الثالثاء 
ويستمر يومني عدد من اخلبراء واساتذة القانون 
واحمل��ك��م��ني ال��ع��امل��ني ميثلون 15 دول���ة عربية 
واوروبية الى جانب كوكبة من اساتذة التحكيم 
والعقود الدولية واملشروعات الكبرى ومديري 
مراكز التحكيم في العالم واحملامني ومستشاري 
االدارات احلكومية واملنظمات الدولية وممارسي 

التحكيم ومكاتب احملاماة.
ويبحث املؤمتر الذي ينظمه مركز قطر الدولي 
للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر حتت 
عنوان )التحكيم بني القانون القطري واالتفاقيات 
الدولية( مجموعة من املوضوعات واحملاور ذات 
الصلة مبسائل التحكيم والتطورات احلديثة التي 
ساهمت في بلورة عدد من املبادئ الرئيسية في 

التحكيم في العالم.

»التحكيم« تؤكد مواكبة الكويت 
للتوجيهات الدولية

تزامنًا مع اليوم العاملي للمياه

»النجاة« تطلق حملة »تخيل« لتوفير املياه وحفر اآلبار 
ب��ح��ض��ور ل��ف��ي��ف م��ن رواد العمل 
اخليري واإلنساني وكبار الشخصيات، 
بجانب مشاركة فعالة من شباب الكويت 
ومشاهير التواصل االجتماعي، وتزامنا 
م��ع ال��ي��وم العاملي للمياه امل��واف��ق 22 
م��ارس، تطلق جمعية النجاة اخليرية 
حملة “تخيل” لتوفير املياه وحفر اآلبار 
بالقارة األفريقية وذلك مبجمع 360 ، 
حيث تنطلق فعالياتها اليوم اخلميس 
من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساًء.

فيما أعلن املدير العام بجمعية النجاة 
اخل��ي��ري��ة ال��دك��ت��ور محمد األن��ص��اري 
- أن اجلمعية تفتح اب��واب��ه��ا ط��وال 
اليوم الستقبال املتبرعني واحملسنني 
مبقر احلملة مبجمع 360 وف��ي مقرها 
الرئيسي مبنطقة ص��ب��اح السالم أو 

بالروضة ، وكذلك عبر جلانها املنتشرة 
ف��ي ك��اف��ة مناطق الكويت منها جلنة 
زك���اة س��ل��وى وجل��ن��ة زك���اة العثمان 
وجلنة التعريف باإلسالم وجلنة زكاة 
الفحيحيل وجلنة زكاة الرميثية وجلنة 
زكاة األندلس وجلنة زكاة كيفان، أو من 
خالل االتصال هاتفياً. الفتا أن روابط 
التبرعات االلكترونية س��وف تكون 
متاحة منذ انطالقة احلملة صباحا بإذن 

الله .
وأك���د د. األن��ص��اري أن اجلمعية : 
تهدف من ه��ذه احلملة حلفر 50 بئراً 
ارتوازيا ) مرحلة أولى ( ، حيث يستفيد 
من البئر الواحد يومياً أكثر من ألفي 
نسمة بجانب املاشية والطيور وتبلغ 
قيمة البئر 6 آالف دينار، هذا وحرصت 

النجاة اخليرية أن يتم تصميم اآلبار 
بطريقة هندسية مميزة مع وصولها 
إل��ى االع��م��اق لضمان استخراج املياه 
ال��ص��احل��ة ل��ل��ش��رب ب��ج��ان��ب تركيب 

محطات تنقية وحتلية للمياه .
واستشهد األنصاري بحديث الرسول 
ص��ل الله عليه وس��ل��م: “ ليس صدقة 
أعظم أجراً من ماء “ مؤكداً أن املاء هو سر 
احلياة ، وأن توفير هذه اآلبار سيعمل 
على حماية أالف البشر من األم��راض 
واملوت عطشاً جراء نوبات اجلفاف التي 
يتعرضون لها وكذلك يحميهم من تلك 
التي تصيبهم ج��راء شرب املياه الغير 
ص��احل��ة ل��الس��ت��خ��دام االدم���ي بجانب 
توفير فرص كبيرة  لالستقرار والتعليم 

د. محمد األنصاريوالتنمية لهذه الشعوب املستفيدة.

»زكاة سلوى« افتتحت بئرًا 
عمالقة في بنغالديش

 قام رئيس جلنة زك��اة سلوى التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
فضيلة الشيخ بدر العقيل بزيارة ميدانية للمشاريع املتعددة التي 
تقوم اللجنة بتنفيذها بالتعاون مع اجلمعيات الرسمية وبالتنسيق 

مع وزارة اخلارجية وسفارة دولة الكويت ببنغالديش.
  وقال العقيل: خالل هذه الرحلة قمت بافتتاح بئراً عمالقاً يستفيد 
منه يومياً أكثر من 1000 إنسان عالوة على احليوانات والطيور، 
ومت إنشاء هذا البئر على نفقة فاعلي خير من أهل الكويت أملني أجره 

وثوابه لوالديهما يرحمهما الله .
  وتابع العقيل: يعد مشروع حفر اآلبار من املشاريع الرائدة التي 
تساعد على االستقرار والتعليم والتنمية، فاملاء هو احلياة ،وبلغت 
تكلفة البئر حوالي 13800 دينار كويتي مت من خاللها حفر البئر 
وكذلك تركيب محطة تنقية وحتلية للمياه بجانب املولدات الكهربائية 
الضخمة التي تعمل على ضخ املياه من أعماق األرض وغيرها من 
االحتياجات األخرى مثال تشييد مبنى خاص بالبئر وتركيب سور 

حديدي.
  واستشهد العقيل بحديث رسولنا صل الله عليه وسلم الذي قال 
فيه “ أفضل الصدقة سقي املاء” الفتا أن الكثير من األمراض اخلطيرة 
كالفشل الكلوي تكون املياه امللوثة غير النظيفة سببه الرئيسي، لذا 
فإن املساهمة في هذا املشروع حتمي مئات البشر من خطر هذا املرض 
وغيره من األم��راض األخ��رى التي بدورها حتتاج إلى مبالغ مالية 
كبيرة للعالج ومتابعة ومراجعة وهذا ما ال يتوفر في الكثير من الدول 
ذات الدخل احملدود. كما تساهم هذه اآلبار في الزراعة وتربية املاشية 

وغيرها من أوجه اخلير املتعددة.
  واختتم العقيل بشكر  املتبرعني سائالً احلق جل وعال أن يبدل 
والديهما نهراً في اجلنة فإنه واس��ع عليم وح��ث أه��ل اخلير على 
املشاركة في مثل هذه املشاريع التي تساعد األف املستفيدين وتوفر 

لهم املياه النظيفة وتقيهم من األمراض.

العقيل يشرف على تنفيذ البئر

بحث رئيس األرك��ان العامة للجيش الكويتي 
الفريق الركن محمد اخلضر أم��س األرب��ع��اء مع 
رئيس مكتب التعاون العسكري األمريكي العميد 

طيار سانت كلمنتي موضوعات مشتركة.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 

العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي إن اللقاء 
بني اجلانبني تطرق الى مناقشة األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك السيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين 

الصديقني.

رئيس األركان يبحث مع رئيس مكتب التعاون 
العسكري األميركي موضوعات مشتركة

الفريق الركن محمد اخلضر أثناء استقباله العميد طيار سانت كلمنتي


