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أعلن رئيس االحتــاد الكويتي 
لــلــمــزارعــن صــالــح األنــبــعــي عن 
ــوى العاملة  ــق ـــرار ال اســتــالمــه ق
ــاد املزارعن  بصفته رئيسا الحت
رسميا مؤكدا أن االحتاد املزارعن 
يحتاج الــيــوم الــى نفضة كبيرة 
ــادة ترتيب أوراق عظيمة من  واع
ــى الوجهة  ــل اعـــادة مــســاره ال أج
الصحيحة التي يجب أن يكون 
عليها مثنيا على احلكم القضائي 
ــاد  ــة احت ــاس ـــذي اعــــاده الـــى رئ ال
ــا اجـــراء  ــض ــدا أي ــؤك املـــزارعـــن م
انــتــخــابــات اجلمعية العمومية 
ورئاسة واعضاء االحتاد والباب 
مفتوح جلميع املقيدة اسماؤهم في 
العضوية للمنافسة الشريفة على 

مناصب االحتاد.
وجــاء في قــرار القوى العاملة 
معتمد بــاســم مــديــر عــام الهيئة 
العامة للقوى عبدالله املطوطح » 
تشهد الهيئة العامة للقوى العاملة 
ان االحتاد الكويتي للمزارعن هو 
احد احتادات اصحاب االعمال وان 
رئيس مجلس ادارة االحتــاد هو 
صالح االنبعي رئيسا منفردا في 
ادارة شــؤون االحتــاد وهو املمثل 
القانوني لالحتاد امام الغير وقد 
اعطيت هــذه الــشــهــادة بناء على 
حكم احملكمة في الدعوى 1035 
و 1036 جتــــاري ومــدنــي كلي 
وحكومي واملؤيد استئنافيا بحكم 
واجب النفاذ رقم 2334 و 2163 / 
2017 جتاري مدني وكتاب ادارة 
التنفيذ 464 / 2018 العاصمة 
ويجب على رئيس مجلس ادارة 
االحتــاد خالل 60 يوما تنتهي في 
22 مــارس املقبل دعــوة اجلمعية 
العمومية غير العادية لالحتاد 
لالنعقاد النتخاب مجلس ادارة 

جديد«
وقــــال االنــبــعــي فــي تصريح 
لوسائل اإلعـــالم ستتبن األمــور 
فــي األيــــام القليلة الــقــادمــة عن 
كافة احتياجات االحتــاد وطلبات 
املــزارعــن عموما وسندعو كافة 
اعضاء االحتاد الى اجتماع موسع 
بعد ايام لبحث كافة سبل التعاون 
معهم ووضع النقاط على احلروف 

لنبدأ مسيرة جــديــدة الحتــادنــا 
ــن  ــن ــواط ــة وامل ــول ــك وخلـــدمـــة ال

واملستهلكن عامة.
ووجه االنبعي عدة رسائل الى 
ــاد الكويتي  زمالئه اعضاء االحت

للمزارعن اهممها عــودة الرعيل 
االول الــى املشاركة الفعلية في 
فعالياته وانشطته ونقل خبراتهم 
السابقة الــى اجليل اجلديد حتى 

نصل الى الهدف املنشود.

من جهته قــال محامي مجلس 
إدارة االحتــاد الكويتي للمزارعن 
دومي املويزري إن القضاء الكويتي 
تفهم موضوع املشكلة الكبيرة في 
ــاد الكويتي للمزارعن وها  االحت
نحن اليوم نقطف ثمرة هذا النفهم 
الــذي أعــاد احلــق ألصحابه مهنئا 
رئيس االحتاد الكويتي للمزارعن 
صــالــح االنبعي باستالمه قــرار 
القوى العاملة كرئيس لالحتاد 
مؤكدا فتح صفحة جديدة بيضاء 
ــاء  ــض ـــن واع ـــزارع مــع جــمــيــع امل
االحتـــاد لبناء عهد جــديــد يخدم 

اجلميع
من جهتها عبرت عضو االحتاد 
الكويتي للمزارعن نادية العثمان 
عن اعتزازها بالقضاء الكويتي 
الــذي اصــدر حكمه بعودة صالح 
االنبعي رئيسا لالحتاد الكويتي 
للمزارعن مثنية على استجابة 
القوى العاملة وتنفيذها احلكم 
ــن جميع  الــقــضــائــي ومتمنية م
املزارعن التعاون مع االنبعي من 
اجل اعادة عجلة الزراعة الكويتية 
الى الدوران من جديد والدخول في 
عالم زراعي جديد يخلو من املشاكل 
ويعمل على التنمية والتطوير 

واالجناز لصالح اجلميع

صالح األنبعي يتسلم قرار القوى العاملة

استلم قرار القوى العاملة بصفته رئيسا لالحتاد

األنبعي: احتاد املزارعني يحتاج
إلى إعادة ترتيب األوراق

قال مدير قرية صباح األحمد التراثية سيف 
الشالحي أن املــوســم اخلــامــس مــن مهرجان 
ـــوروث الشعبي فــي القرية التراثية هذا  امل
العام سجل كثافة الفتة من املشاركات في 
األنشطة احلرفية والــتــراثــيــة والرياضية 
والتطوعية فاقت املواسم السابقة للمهرجان، 
مثمنا الرعاية الكرمية السامية التي يحظى بها 
املهرجان سنويا من حضرة صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد. 
وتطرق الشالحي في تصريح صحفي إلى 
بــوم قائد العمل اإلنساني الــذي مت تدشينه 
مبــحــاذاة البحيرة املائية فــي قــريــة صباح 
األحمد التراثية، والــذي مت بناؤه في املركز 
احلرفي الشبابي التراثي التابع للهيئة العامة 
للشباب، وقـــام فيه مجموعة مــن الشباب 
الــكــويــتــي عــبــر فــريــق متخصص واملــكــون 
من إبراهيم الفيلكاوي، عبدالله السميري، 
عبدالله الكندري، دخيل حياوي، عباس صفر، 
محمد الــكــنــدري، غــامن احلــســاوي، املسؤول 
املالي عبدالعزيز اخلباز، إشــراف غازي علي 

اجلالوي، نوال الشمري. 
وأشــار الشالحي إلى أن مهرجان املوروث 
الشعبي اخلليجي شهد مشاركات للكثير من 
الفرق التطوعية الشبابية في مختلف مجاالت 
العمل التطوعي اإلنساني والبيئي والثقافي 
والرياضي، إضافة وجــود املــواقــع احلرفية 
والتراثية بينها دكــان اجلمعية الكويتية 
لهواة الطوابع والعمالت، أوائــل اإلصــدارات 

الكويتية، متحف مقتنيات الفنان الراحل 
عبداحلسن عبدالرضا، إلــى جانب معرض 
السيارات الكالسيكية القدمية ومدينة تراث 
البادية ومدينة الكويت القدمية وغيرها من 

املواقع التراثية املتعددة في القرية. 
وأضــاف أن املهرجان شهد أيضا حضورا 

الفتا من الــزوار للمشاركة في فعاليات نادي 
الرماية الكويتي سواء من الرماة الصغار أو 
الكبار وفي مختلف الفئات، والتي ترصد لها 
جوائز قيمة أسبوعيا، إضافة لألنشطة املتعددة 
من عروض الفرق الشعبية الكويتية والفرقة 

املصرية، والفعاليات اخلاصة باألطفال.

املستشار محمد ضيف الله شرار مع أحد الفرق التطوعية املشاركة

الفتا إلى حجم املشاركات الذي فاق املواسم السابقة 

الشالحي: أنشطة حرفية وتراثية وتطوعية 
في مهرجان املوروث الشعبي اخلليجي 

صورة من قرار القوى العاملة

سيف الشالحي

بوم قائد العمل اإلنساني


