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عبدالكرمي اخلليفي براك آل هيد

الخليفي: التأمينات استقبلت 70 ألف 
مراجع خالل األشهر الـ 3 الماضية

آل هيد: »المشروعات السياحية« تنظم مهرجانًا 
للجالية السورية في شاطئ العقيلة الجمعة

أكــد مديــر إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم باملؤسســة 
العامـــة للتأمينـــــات االجتماعيــة عبدالكريــم اخلليفــي 
حــرص املؤسســـــة الدائم على تقدمي نظام خدمة تأمينية 
متكامل يعمل وفقا لألســـاليب املتطـــورة خلدمة جمهور 

املراجعني.
وبيــن اخلليفي ان ادارة اخلدمة التأمينية باملؤسســـة 
استقبلت خالل األشهر الـ 3 املاضية قرابة 70 ألف مراجع، 
حيث بلغ عدد املراجعني باملبنى الرئيسي للمؤسسة 31.976 
مراجعـــا، كما بلغ عدد املراجعني لدى فروع املؤسســـة في 
غرناطـــة وضاحية مبارك العبداهلل وبرج التحرير 37009 

مراجعني.
وأوضح ان حاالت االستفسار الهاتفي لدى مركز اخلدمة 
الهاتفية بلغت 54744 استفســـارا، وبلغ إجمالي الشهادات 
التي مت إصدارها 70.460 شهادة منها 175 عن طريق خدمة 

التأمينات اإللكترونية.

ينظم شــــاطئ العقيلة، احد مرافق شركة 
املشروعات السياحية مهرجانا للجالية السورية 
اجلمعة 16 اجلاري، وذلك مبناسبة عيد اجلالء 
السوري، ويأتي تنظيم هذا املهرجان تأكيدا 
للدور الرائد الذي تلعبه شــــركة املشروعات 
الســــياحية في املجتمع الكويتي ومشــــاركة 
جميع اجلاليات الشقيقة والصديقة مناسباتهم 
االجتماعية والوطنية ورسم االبتسامة على 

وجوه اجلميع.
من جانبه، صرح مشرف شاطئ العقيلة 
براك آل هيد بأن املهرجان سيشمل العديد من 
العروض والفقــــرات الترفيهية والترويحية 
املمتعة للجميع، حيث ستقدم فرقة العراضة 
الســــورية إلحياء التراث الدمشقي عروضها 
الشــــيقة، كما ســــتقدم فرقة ســــيوف الشام 

عروضــــا خاصة للســــيف والتــــرس وهناك 
مســــابقات لألطفال، وذلك في متام الســــاعة 

الرابعة عصرا.
مــــن جهته، أكد آل هيد ان البرنامج الفني 
سيبدأ في متام الساعة السادسة والنصف مساء 
مبشاركة فرقة سمرالند الشرقية وسيكون هناك 
نخبة من مطربي شركة املشروعات السياحية 
منهم املطرب بهاء دالتي واملطربة روال عمران، 
وسيقوم الشاعر السوري ماجد سعدو بإلقاء 

القصائد الوطنية بهذه املناسبة.
ومتنى آل هيد ان يقضي جميع احلضور من 
أبناء اجلالية السورية وأبناء اجلاليات العربية 
الشقيقة األخرى أسعد األوقات مع فقرات احلفل، 
موجها للشعب السوري الشقيق أطيب التهاني 

بهذه املناسبة الوطنية اجلليلة.

175 منها عن طريق التأمينات اإللكترونية احتفااًل بعيد الجالء السوري

لجنة »الكويتية تستاهل« 
تطالب بسرعة إقرار 

حقوق المرأة الكويتية

رئيس اتحاد البلديات 
إلقرار كادر المفتشين 

والوظائف اإلشرافية

طالبت رئيس جلنة »الكويتية 
تستاهل« ابرار القناعي السلطتني 
التنفيذية والتشريعية بسرعة 
اقرار احلقوق االجتماعية واملدنية 
للمرأة الكويتية سواء املتزوجة 

من أجنبي أو غيرها.
وذكرت القناعي اعضاء مجلس 
االمــــة بآرائهم فترة االنتخابات 
الداعمة للمرأة الكويتية، مؤكدة 
ان جميع االقتراحات والتوصيات 
اخلاصة باملرأة الكويتية حبيسة 
االدراج، اننا نتابع أداء اعضاء 
مجلس االمة الكويتي، وسيكون 
لنــــا موقــــف فــــي االنتخابات 

املقبلة.
وأشارت القناعي الى ان جلنة 
»الكويتية تستاهل« أعدت في 
وقت سابق وثيقة لدعم حقوق 
الكويتيــــة االجتماعية  املــــرأة 
شارك في اعدادها مجموعة من 

القانونيني والسياسيني.
وأشــــارت القناعــــي الى ان 
وثيقة »الكويتية تســــتاهل«، 
سلطت الضوء على اهم مطالب 
املرأة الكويتية وابرز مشكالتها 
العالقة: كاملتزوجة من اجنبي أو 
مطلقة، وخلصت الوثيقة التي 
أعدها النــــادي القانوني الى ما 
يلي: توفير الرعاية السكنية من 
خالل تعديل القوانني والقرارات 
االسكانية لتغير مفهوم االسرة، 
وكذلك متليك من حصلت على 
الرعاية السكنية بصفة ايجار، 
اضافة الى زيــــادة الدعم املالي 
من قبل بنك التسليف واالدخار 
واخيرا السماح بانتقال املسكن 
الى أبنائها من زوجي اجنبي في 
حالة وفاتها وفق شروط محددة. 
منح اجلنسية الكويتية ألبنائها 
من خالل تعديل الفقرة الثانية 
من املادة اخلامســــة من قانون 
اجلنسية الكويتية بإلغاء شرط 
وفــــاة األب أو طالقها، على ان 
الكويتية  يكون منح اجلنسية 
لهم جوازيــــة للدولة من دون 
معقب عليها. منح االولوية في 
منح اجلنســــية الكويتية وفقا 
للبندين االول والثالث من املادة 
اخلامســــة من قانون اجلنسية 
الكويتية املتعلقتني باخلدمات 
اجلليلة ومن أقام منذ 1965، الى 
الكويتية  حني منحه اجلنسية 
ألبناء املرأة الكويتية وأزواجهن 
متى ما توافرت فيهم الشروط 
العامــــة: كالوالدة فــــي الكويت 
واالقامة والدراسة فيها، وعدم 
وجود قيود أمنية وتوافر احصاء 
65 آلبائهم على اعتبار ان اقامة 

االصول تكمل اقامة الفروع.

صرح رئيس االحتاد العربي 
لعمال البلديات والسياحة محمد 
العــــرادة بأن االحتــــاد العربي 
يتضامن ويقف مع نقابة العاملني 
في بلدية الكويــــت ويقدم لهم 
الدعم واملســــاندة من اجل  كل 
النظافة  اقــــرار كادر مفتشــــي 
واالعالنات ومفتشات الصالونات 
وصحة البيئة وكادر الوظائف 
االشــــرافية للعاملني في بلدية 
الكويت وهــــي مطالبة عمالية 
عادلة تشــــكل أولويات مجلس 
االدارة احلالي. وطالب العرادة 
املدنية بسرعة  مجلس اخلدمة 
اقرار تلــــك املطالــــب العمالية 
التــــي التزال حبيســــة االدراج 
منذ سنوات رغم استيفائها لكل 
الشروط واالجراءات القانونية 
التــــي قامت بها النقابة على كل 
املســــتويات بالدولة. وأشــــار 
العرادة الى ان التأخير في اقرار 
الكوادر والبدالت واملزايا املالية 
البلدية  واحلوافز للعاملني في 
يخالف النص الدستوري للكويت 

اخلاص بالعدل واملساواة.

وفد الصحافيين 
يغادر اليوم
ألداء العمرة

يغـــادر وفـــد جمعية 
املشـــارك  الصحافييــــن 
في رحلـــــة العمــرة التي 
تنظمهــا اجلمعية سنويا 
ألعضائهـــا وعائالتهم في 
الثانيــة مـــــن بعــد ظهر 
اليــوم متوجها الى املدينة 
ثـــــم يتوجــه  املنـــــورة 
الــى  عصـــــر اخلميـــس 
مكــة املكرمــة ألداء مناسك 
العمرة، ويتكون الوفد من 
عدد كبير من الصحافييــن 
اعضاء اجلمعية وعائالتهم، 
الوفد  وســـتكون عـــودة 
مبشيئة اهلل عصر السبت 

17 اجلاري.


