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الفهد: مهرجانات 
وعروض خاصة 

وتخفيضات على 
مدار السنة

»VIVA« ترعى رحلة العمرة السنوية جلمعية الصحافيني
أعلنت ش��ركة االتصاالت الكويتية »VIVA«، مشغل االتصاالت 
األس��رع منوا في الكويت، عن رعايتها لرحلة العمرة التي تنظمها 
جمعية الصحافيني الكويتية كل عام ألداء مناس��ك العمرة في مكة 
املكرمة وزيارة املدينة املنورة.  وقد غادر وفد جمعية الصحافيني 
الكويتية إلى األراضي املقدس��ة ألداء مناسك العمرة، وكان فريق 
عمل إدارة اتصاالت الشركات في »VIVA« في وداع وفد املعتمرين، 
الذي يرأس��ه نائب رئيس حترير»األنباء« الزميل عدنان الراش��د.  
وإذ تتمنى »VIVA« أن يصل املعتمرون إلى األراضي املقدس��ة في 
اململكة العربية الس��عودية ساملني، تسأل املولى عز وجل أن يتقبل 
طاعتهم وعمرتهم. وتسعى VIVA التباع نهج متكامل وعصري في 
تنفيذ نشاطات املسؤولية االجتماعية، مبشاركة أفراد عائلة الشركة 
وكل أطي��اف املجتمع، مما يخلق جوا م��ن الود واأللفة والتعاون، 
ويساعد على تطوير وإمناء الكويت وتستثمر الشركة في العالقة 
التكافلي��ة ضمن مفهوم العطاء بينه��ا وبني عمالئها وبني مختلف 

ش��رائح املجتمع، إلميانها أن العطاء ه��و جوهر النجاح.  وتعتبر 
VIVA أحدث مشغل خلدمات تكنولوجيا االتصال في الكويت، حيث 
تق��دم مجموعة متكاملة من حلول االتصال املتنقلة، ومنذ دخولها 
السوق الكويتي في ديسمبر 2008، اكتسبت الشركة مركزا مرموقا 
في سوق االتصاالت، وتسعى VIVA الى أن جتعل التواصل أسهل 
عن طريق توفير تكنولوجيا االتصاالت ونقل املعلومات والترفيه 
في إطار يهدف للتأثير اإليجابي على حياة العميل، كنهج أساسي 
لنجاحها، وأن تكون العالمة التجارية األولى في الكويت من خالل 
توخي الشفافية واحليوية واإلرضاء والتفاعل. وهي تستحوذ على 
نس��بة متزايدة من العمالء عن طريق توفير مجموعة مبتكرة من 
اخلدمات ذات القيمة املضافة. وتقدم VIVA خدمة اإلنترنت املتنقل 
بس��رعة تصل إلى 100 ميغابايت في الثاني��ة، والفضل كله يعود 
المتالكها أفضل وأحدث ش��بكة اتص��ال من تقنيات اجليل الرابع  

صورة جماعية لوفد جمعية الصحافيني في مطار الكويت قبيل توجههم ألداء مناسك العمرة 4GLTE املتطورة في الكويت.

»تعاونية القيروان« نظمت »املهرجان الثقافي«
محمد راتب

الكويت  مبناسبة اختيار 
عاصمة للثقافة اإلس����امية 
2016، نظمت جمعية القيروان 
التعاونية »املهرجان الثقافي 
2016«، مبش����اركة م����دارس 
القي����روان وجاب����ر األحمد 
الوطن����ي للثقافة  واملجلس 
الكويت  والفن����ون ومرك����ز 
للفنون اإلسامية، وبحضور 
ورعاية األمني العام لشؤون 
فن����ون املس����رح باملجل����س 
الوطني للثقافة والفنون د.بدر 
الدويش ورئيس مجلس إدارة 
جمعية القيروان وليد يعقوب 
ومخت����ار منطق����ة القيروان 
العنت����ري وعضو  صب����اح 
اللجنة ملتابعة مهرجان براك 
الهندال واعضاء مجلس اإلدارة 
ومديري ومدي����رات مدارس 
القي����روان وجاب����ر االحمد 

واولياء االمور.

احتاد التعاونيات عقد جمعيته العمومية: 
الشبو رئيساً والنصار نائباً واألستاذ للسر

محمد راتب

صادقت اجلمعية العمومية 
التعاونية  الحتاد اجلمعيات 
والتي انعقدت مساء أمس األول 
على التقريرين اإلداري واملالي، 
تبعها تش���كيل جديد ملجلس 
اإلدارة أسفر عن انتخاب د.سعد 
الشبو رئيس���ا للمرة الثانية 
على التوالي، في حني ش���غل 
باقي املناصب بالتزكية سعود 
النصار نائب رئيس مجلس 
االدارة، وفه���د العجمي أمينا 
للصندوق، وعادل االس���تاذ 
امينا للس���ر وولي���د امللعبي 
رئيس جلنة االستيراد وفهيد 
احلتيتة رئيس اللجنة املالية 
واالدارية وسامي املنيخ رئيس 
جلنة االعام والعاقات العامة 
ورئيس جلنة االسعار وعضوية 
كل من رشيد الرشيدي، د.محمد 

اجلبري مبجلس االدارة.
وقال مدير إدارة ش���ؤون 

د.بدر الدويش ووليد يعقوب خالل جولة لالطالع على اللوحات املعروضة في املهرجان

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد التعاونيات

االحتاد سدد مليوناً و270 ألف دينار من مديونية وزارة املالية

افتتاح مهرجان جنوب أفريقيا في »تعاونية مشرف«

تعاونية مشرف من اجلمعيات 
املهم����ة بالنس����بة ملوقعها بني 
منطقة آهلة بالسفارات واجلالية 
االفريقية واألجانب فنحن أيضا 
من رواده����ا، مش����يرا إلى أن 
هناك مهرجانات الحقة تخص 
املنتجات اجلنوب افريقية، الفتا 
إلى وجود معارض ومهرجانات 
ستنظم قريبا بش����كل واسع 
وبالتأكيد سيكون لنا تعاون 

محمد راتب

أكد س����فير جنوب أفريقيا 
لدى الباد زوليسا بونا وجود 
قف����زة في التع����اون التجاري 
واالستثماري بني جنوب افريقيا 
والكويت ف����ي الفترة األخيرة 
مبا يعود بالنفع على البلدين، 
التي  العاقات  مش����يدا بعمق 
تشهدها كل املجاالت والتطلع 
إلى االستثمار التجاري بشكل 
اكبر. جاء ذلك في تصريح له 
على هامش رعايته واطاعه على 
املنتجات اجلنوب أفريقية في 
التعاونية في  جمعية مشرف 
املول التجاري وإطاق مهرجان 
جنوب افريقيا بحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة علي الفهد وناصر 
ومعرف����ي واملدير العام محمد 
التجاري، حيث  طاهر واملدير 
يضم أصنافا غذائية واستهاكية 
بأسعار مخفضة وجودة عالية. 
وقال بونا: إنني حريص على 
زيارة دواوين الكويت ومتابعة 
وحضور كل ما يتعلق مبشاريع 
وبأنشطة اجلالية ومهرجانات 
املنتج����ات اجلن����وب افريقية 
ودعمها، مشيرا إلى أن املنتجات 
متنوعة وذات جودة وأسعارها 
منخفضة بشكل كبير وتنافسية، 
معربا عن شكره لرئيس وأعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية على حسن 
اإلعداد والتنظيم، واالستقبال 
الرائع الذي احتفونا به فهي من 
اجلمعيات املميزة ومت ترشيحها 
لنا من قب����ل احتاد اجلمعيات 
باعتباره����ا اجلمعي����ة األولى 
في الكوي����ت. وأضاف، تعتبر 

سفير جنوب أفريقيا ومجلس إدارة اجلمعية خالل جولة في املهرجان 

سفير جنوب أفريقيا خالل افتتاح مهرجان منتجات بالده في جمعية مشرف التعاونية 

العضوية في وزارة الشؤون 
االجتماعية حمد املطيري انه 
العمومية  مت عقد اجلمعي���ة 
العادي���ة الحت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهاكية بحضور 
أعضاء اجلمعية العمومية ومت 
التصديق على التقرير اإلداري 
والتصديق على التقرير املالي 
مبجلس اإلدارة وتقرير مراقب 

احلس���ابات وتقري���ر املراقب 
اإلداري واملراقب املالي لوزارة 
الشؤون، كما مت اختيار مكتب 
تدقي���ق للقيام بأعمال تدقيق 
حسابات االحتاد وللسنة املالية 

التي تنتهي في 2016/12/31.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
مجلس إدارة احتاد اجلمعيات 
التعاونية د.سعد الشبو انه مت 

خال االجتماع املصادقة على 
التقريرين املالي واإلداري بكل 
ساس���ة ووجدنا جتاوبا من 
الغالبية العظمى من التعاونيني، 
ورض���اء تاما عل���ى إجنازات 
االحتاد خال العام املاضي. وبني 
الشبو انه كانت بعض املعوقات 
تتعلق مبديونية االحتاد لوزارة 
املالية البالغة 2.5 مليون دينار، 
الذي  وكذلك مشروع املخازن 
وجدنا نس���بة اإلجناز فيه ما 
يقارب 20% علم���ا بأن بداية 
املشروع كانت من عام 2013، 
مشيرا إلى أن االحتاد استطاع 
تسديد مليون و270 ألف دينار 
م���ن مديوني���ة وزارة املالية 
بجهود أعضاء مجلس اإلدارة 
إل���ى إجناز جتاوز  باإلضافة 
التي  92% في مخازن االحتاد 
س���تعود بالفائدة على جميع 
اجلمعيات التعاونية، وسيكون 
هناك تسليم مبدئي خال شهر 

من اآلن.

وق����ال رئي����س جمعية 
القيروان ولي����د يعقوب إن 
الكوي����ت عاصمة  اختي����ار 
للثقافة اإلسامية لعام 2016 
يأتي تتويجا مستحقا ملكانة 
الكويت الثقافية في العاملني 
العربي واإلسامي. وأضاف 
يعقوب حرص مجلس إدارة 

القيروان أن يحتفل  جمعية 
العزيزة على  املناسبة  بهذه 
قلوبنا جميعا ككويتيني ان 
نحظى بهذه املكانة املرموقة 
حرصنا على أن نشارك الكويت 
املناس����بة من  افراحها بهذه 
خال مشاركة أبنائنا الطلبة 
والطالبات من جميع املراحل 

الدراس����ية حتى يس����اهموا 
الفنية، مش����يرا  بإبداعاتهم 
إلى أن الكويت رعت على مر 
السنوات السابقة العديد من 
الثقافية والدينية  املشاريع 
الكبرى التي مازالت حتى وقتنا 
هذا وهي تقدم خدمات نفيسة 
لإلنسان العربي واملسلم مثل 
الفقهية، وجائزة  املوسوعة 
الكويت الدولية حلفظ القرآن 
الكرمي وجتويده، وساسل 
الت����راث واحلضارة  كت����ب 
اإلسامية وغيرها. وتوجه 
بالشكر لألمني العام املساعد 
لقطاع الفنون مبجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب د.بدر 
الدويش واملركز اإلس����امي 
الكويت����ي وعض����و جلن����ة 
لتخطيط واإلشراف والتنسيق 
لاحتف����ال بالكويت عاصمة 
للثقاف����ة اإلس����امية 2016، 
براك الهندال على املش����اركة 

في املهرجان.

اخلبيزي: »اخلارجية« لم تتوقف عن طلب املزيد 
من التسهيالت ملواطنينا فيما يخص »الشنغن«

السفير وليد اخلبيزي والسفير الهولندي فرانز بوتايت يقطعان كعكة احلفل

خالل االحتفال بالعيد الوطني الهولندي

املواضي���ع ذاتها على جدول 
األعم���ال إضافة الى التعاون 
الذي سيحضر في  القضائي 
النقاشات بعد توقيع عدد من 
االتفاقيات بني اجلانبني وبحث 

الصيغ النهائية لها.
ومن جهته، أشاد السفير 
الهولندي ل���دى الباد فرانز 
بوتايت في كلمة له اثناء احلفل 
بالعاقات املتميزة التي جتمع 

بني هولندا والكويت.
وقال بوتايت: »يس���عدنا 
ان نحتفل بذكرى مياد ملكنا 
فيلي���م الكس���اندر واعتائه 
العرش قبل ثاث س���نوات 
وفي نفس الوقت نحتفل مع 
اصدقائنا الكويتيني بالذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 

مقاليد احلكم«.
واستذكر دور هولندا الكبير 
في حترير الكويت من براثن 
االحتال الغاشم قبل 25 عاما، 
الفتا الى ان باده اليوم »تقدم 

الدعم الكامل للموقف الكويتي 
احلكي���م العامل ب���ا هوادة 
على حل مختلف الصراعات 
باملنطقة من خال املفاوضات 

والوساطات«.
»الش���ركات  ان  وذك���ر 
الهولندي���ة جتد الدخول الى 
الكويت في غاية السهولة حيث 
ال يقتص���ر االمر على تواجد 
املنتجات الهولندية في جميع 
الكويت فمهندسونا  أسواق 
ومستش���ارونا يعملون في 
مجاالت اقتصادية متعددة«.

وأضاف: ان االحصائيات 
انه في عام  احلديثة أظهرت 
2015 حافظ���ت هولندا على 
صدارتها لقائمة شركاء الكويت 
التجاريني في الدول األوروبية، 
الفتا الى ان العدد الكبير لرعاة 
هذا حف���ل الليلة يعكس هذا 

األمر.

هالة عمران

وص���ف مس���اعد وزي���ر 
اخلارجية لش���ؤون أوروبا 
الس���فير ولي���د اخلبي���زي 
العاقات الثنائية بني الكويت 
ومملكة هولندا التي تعود إلى 
نحو 50 عام���ا بأنها »قدمية 

وتاريخية«.
وقال اخلبيزي في تصريح 
للصحافي���ني عل���ى هامش 
حض���وره حف���ل الس���فارة 
الهولندية بالعي���د الوطني 
ان البلدي���ن تربطهما العديد 
من االتفاقيات وهو ما يجسد 
الش���راكة احلقيقية بينهما، 
مشيرا إلى ان هولندا اكثر بلد 
أوروبي يستورد من الكويت 

السيما في القطاع النفطي.
وثمن اخلطوة التي اتخذتها 
السفارة الهولندية بتدشينها 
مركزا قنصليا جديدا لتسهيل 
عملية اصدار تأشيرات الدخول 
للمواطن���ني واملقيم���ني في 
الكويت الى أراضيها، الفتا إلى 
انها تصدر ما بني سبعة آالف 

و8 آالف تأشيرة سنويا.
ولفت الى أن النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش���يخ صباح  اخلارجي���ة 
اخلالد زار هولندا قبل عامني 
مبناسبة مرور 50 عاما على 
اقامة العاقات الديبلوماسية 
بني اجلانبني. وحول تطورات 
اعفاء الكويتيني من تأشيرة 
الدخول األوروبية )شنغن(، 
أوض���ح اخلبي���زي ان دول 
مجموعة )ش���نغن( تتريث 
الهجرة  حاليا بسبب احداث 
التي تعصف بدولهم حتى يتم 
االنتهاء من تنظيم آليات العمل 
بهذا الشأن لديهم، مضيفا ان 
وزارة الداخلي���ة تعم���ل في 
الوقت احلال���ي على اصدار 
اجلواز االلكتروني للمواطنني، 
معربا عن األمل في ان يصدر 
القليلة  اجلواز في األش���هر 

املقبلة.
واكد ان وزارة اخلارجية 
لم تتوق���ف على االطاق في 
جميع مقاباتها مع املسؤولني 
والسفارات املعنية عن الطلب 
منها تقدمي املزيد من التسهيات 
للمواطنني الكويتيني، الفتا الى 
تعاون السفارات األوروبية في 
هذا الصدد وتدشينها مراكز 
جديدة وقواعد بيانات لتسريع 
الوقت في عملية اس���تخراج 
تأشيرات الدخول. وعن جولة 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ صب���اح اخلالد الى 
أوروب���ا، أوض���ح ان االعداد 
قائم لهذه اجلولة والتي ستبدأ 
من النمس���ا، مشيرا إلى انها 
ستشمل العديد من الزيارات 
املستحقة مبناسبات مختلفة 
ومنها بلجيكا وسويسرا إلى 

جانب النمسا.
وفيما يتعل���ق باجتماع 
مجموعة التوجيه الكويتية- 
البريطانية الذي سوف يعقد 
في نهاية الش���هر القادم في 
لندن، قال: »االجتماع سيبحث 

السفيران األميركي دوغالس سيليمان واالسترالي وارن هاوك

العيسى: اتفاقية تعليمية مع كوريا.. وأوقفنا ملف 
مدرستني مخالفتني بشأن الرسوم الدراسية

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى عن 
تأجيل زيارته الى القدس وذلك الرتباطات لديه، وكشف 

العيسى في تصريح صحافي على هامش مشاركته السفارة 
الهولندية احتفالها بالعيد الوطني مساء امس األول انه 

سيرافق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك في 
اجلولة التي سيقوم بها في آسيا الشهر املقبل، مشيرا إلى انه 

سيبرم اتفاقية تعليمية مع اجلانب الكوري لتبادل اخلبرات 
والطلبة، مشيرا الى وجود جامعات ذات كفاءة عالية في 

كوريا اجلنوبية وتدرس اللغة االجنليزية.
وحول استعداد الوزارة المتحانات آخر السنة وخصوصا 
امتحانات الثانوية العامة، قال العيسى: »نحن مستعدون«.

وحول ما أشيع عن وجود لبس لالستعانة باألساتذة 
الفلسطينيني احلاملني الوثائق الفلسطينية، قال: نحن نتحدث 

عمن لهم خبرات في مجال التدريس او انهم اساتذة أصال 
ميكن االستعانة بهم من داخل الكويت اي انهم مقيمون داخل 

البالد ويطبق عليهم القانون.
وعن زيادة الرسوم في املدارس اخلاصة التي لم تلتزم 

بقرارات الوزارة، قال العيسى سوف يطبق عليها القانون 
وذلك بإيقاف ملفها، وحث العيسى أولياء األمور على تقدمي 

إيصال الرسوم الدراسية إلى الوزارة والذي يثبت رفع 
الرسوم التخاذ اإلجراء الالزم، الفتا الى ان الوزارة أوقفت 
ملفي مدرستني خالفتا القرار، مشددا على ضرورة تقدمي 

الوصل وليس من خالل الشكاوى الشفوية.

اكبر مع مجلس إدارة جمعية 
انتشار  مش����رف. وعلل بونا 
املنتجات اجلنوب افريقية في 
دول مجلس التعاون ومن بينها 
الكويت بأن هذه املنتجات شأنها 
الفن والثقافة ومعظم  ش����أن 
اخلليجيني تذوقوا هذه املنتجات 
وهي تتميز ببساطتها وجودتها 
وأس����عارها التنافسية، مؤكدا 
أننا »نعمل على قدم وس����اق 

والفترة املقبلة ستشهد نشاطا 
جتاريا واقتصاديا كبيرا ومكثفا 
بهدف دعم التب����ادل التجاري 
واالس����تثماري ب����ني جن����وب 
افريقيا والكويت«. من جهته، 
أشاد رئيس جلنة املشتريات 
واالستثمار في جمعية مشرف 
علي الفهد باملنتجات اجلنوب 
افريقية ومتيزها بجودة عالية 
وطبيعية اإلنتاج وبأس����عار 
روعي فيها مصلحة املساهمني 
وعموم املستهلكني في جمعية 
مش����رف التعاونية. مؤكدا أن 
زيارة الس����فير بونا هي بداية 
للتع����اون مس����تقبا لتنظيم 
مهرجانات يستفيد منها املساهم 
والزائ����ر وفي الفت����رة املقبلة 
ستش����هد اجلمعية العديد من 
املهرجان����ات املتنوع����ة وجار 
حالي����ا االس����تعداد ملهرجان 
الرمضانية والعروض  السلع 
األسبوعية. من جانبه، أعرب 
رئيس اللجنة اإلدارية واملالية 
ناصر معرفي عن شكره للسفير 
بونا لرعايته وحضوره لاطاع 
على املنتجات اجلنوب افريقية، 
مشيرا إلى أن املنتجات تتميز 
بني اجلودة والسعر واألصناف 
احلديثة والفاخ����رة من املواد 
الغذائية في الكويت، مش����يرا 
إلى أن األصناف تصل إلى 200 
صنفا تقريبا، وقال: سنسعى 
بكل جهودنا للتطوير اإلداري 
واملال����ي والعم����ل واإلنت����اج 
ومواصل����ة النجاح والتطوير 
الذات����ي للموظ����ف والتحفيز 
هو أس����اس الريادة التعاونية 

جلمعية مشرف.


