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حوحو للبنانيين: فلنكن يدًا واحدة ممدودة إلى بعضنا البعض
النعماني: نتمنى ضبط األحداث في لبنان لننعم باالستقرار

خالل حفل اإلفطار الذي أقامه على شرف السفير النعماني

السفير العراقي محمد حسني بحر العلوم وأحد احلضوراحلاج حسان حوحو وحرمه يرحبان بالسفير د.بسام النعماني ووالدته هدى النعماني

الزميلة بشرى شعبان والزميلة دارين العلي وزوجها الزميل سهيل عبدول السفير اجلزائري احلسن تهامي والسفير األردني جمعة العبادي وأحد احلضور

)محمد ماهر(رجل األعمال اللبناني احلاج حسان حوحو وقرينته في استقبال املدعوين 

بيان عاكوم
»جامع للبنانيني«، هذا باختصار 
ما ينطبق على رجل االعمال اللبناني 
ورئيس جلنة دار الفتوى في الكويت 
احلاج حسان حوحو الذي استطاع ان 
يجمع اللبنانيني مبختلف طوائفهم، 
ال بل حت����ى مبختل����ف انتماءاتهم 
السياسية على طاولة واحدة لتكون 
هذه املرة »طاولة افطار رمضانية« 
على شرف الس����فير اللبناني لدى 
النعماني ووالدته  الكويت د.بسام 

هدى النعماني.
الثريا في فن����دق اجلي  قاع����ة 
دبليو ماري����وت امتألت بلفيف من 
الشخصيات اللبنانية وابناء اجلالية 
واعضاء من الس����لك الديبلوماسي 
الذين استقبلهم حوحو وحرمه في 
ظل اجواء س����ادتها االلفة وعمادها 

احملبة والتقدير.
القيادات  ال����ذي ش����كر  حوحو 
الكويتية خالل كلمته ومن ش����رفه 
باحلضور من السفراء والديبلوماسيني 
وابناء اجلالية اللبنانية اكد اهمية 
التواصل واحملبة بني اللبنانيني، داعيا 
اياهم ان يكونوا يدا واحدة ممدودة 
الى بعضهم بعضا، مش����يرا الى ان 
مصلحة اجلالية ولبنان وشعبه هي 

الهدف الرئيسي من امللتقى.
من جهته، اشاد السفير اللبناني 
د.بسام النعماني برجل االعمال حسان 
حوح����و على جهوده م����ع اجلالية 
اللبنانية في الكويت متمنيا للبنان 

االمن واالستقرار.
وتطرق د.النعماني الى الوضع في 
لبنان واصفا اياه بالدقيق، وقال »مر 
لبنان بحادثني خطيرين هما حادثة 
العديسة والذي حاولت فيه اسرائيل 
خرق السيادة اللبنانية«، مشيرا الى 

ان لبنان استطاع التغلب عليه.
كما تط����رق الى حادثة برج ابي 
حيدر التي حصلت مؤخرا، متأمال 
ان يت����م ضبط هذه االمور لتحقيق 

االمن واالستقرار.
وفي ختام كلمته متنى ان ينعم 
لبنان في الس����نوات املقبلة باملزيد 
الدولة  الت����ي تقدمها  من اخلدمات 

للمواطنني.

أكبر علم لبناني
اشار السفير اللبناني الى انه سيقام حفل في السفارة بخصوص 
ما يجهز له احد املواطنني من اقامة اكبر علم للبنان في العالم حيث 
سيتم رفعه في البيال في 10 اكتوبر املقبل حتى يدخل في موسوعة 

غينيس.

تواصل وتقارب مع أبناء الجالية
ش�ك�ر ح�وح�و الس�ف�ير ب�س�ام الن�عم��اني لت�شريفه في حفل االفطار، 
م�ع�تب�را ان حض�وره ي����دل ع��لى اهت�مامه بالتواصل والت�قارب دائما 
في ج�م���يع المناس������بات مع اب��ناء الجالية الل�نان��ية مع�تبرا ان ذلك 

يص��ب في اط��ار مصلحة الجالية في الكويت.
كما ش������كر الرعي��ة الماروني�ة في الك��ويت وجم��يع رجال الدين 
معتب����را تجمعهم مع بعضهم البعض بدل على التواصل والتفاهم بين 

االديان والطوائف اللبنانية.

البحر: استكمال تطبيق 
صرف بدالت العاملين 

بـ»التطبيقي«
أكدت نائب املدير العام للشؤون 
اإلداري���ة واملالية بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
البحر ان قطاع الشؤون  صباح 
االدارية واملالية اس���تطاع خالل 
الفترة املاضية ان يسرع في صرف 
بدالت العاملني في الهيئة والتي 
اقرها مجلس اخلدمة املدنية، حيث 
دأب العاملون في الشؤون اإلدارية 
على العمل املتواصل حتى خارج 
أوقات الدوام الرس���مي وبشكل 
مكثف لإلس���راع في صرف تلك 
البدالت موضحة ان املكلفني من 
قبل الهيئ���ة حلضور اجتماعات 
ديوان اخلدم���ة املدنية حرصوا 
كل احلرص عل���ى تذليل جميع 
العقبات التي قد تعرقل من عملية 
الصرف وإمتامها على أكمل وجه 

دون وجود اية اخطاء تذكر.
وأضافت البحر انه مت ادراج 
رموز الصرف اخلاصة بالعاملني 
وذلك يوم االربعاء 2010/8/4 ومت 
تفعيلها يوم االحد املوافق 2010/8/8 
علما بأنه مت االنتهاء من اعتماد 
البدالت على نظام اخلدمة املتكامل 
يوم اخلميس 2010/8/12 ومن ثم 
قامت ادارة الشؤون املالية باعتماد 
الروات���ب االحد 2010/8/15 إال ان 
هناك بعض املعوقات التي عرقلت 
عملية الصرف ومتت معاجلتها 
مع ديوان اخلدمة املدنية وسيتم 
صرفها مع راتب سبتمبر املقبل، 
كما ان هناك فئة من العاملني في 
الهيئة أبدوا اس���تياءهم من عدم 
تناسب البدالت التي صرفت لهم 
مع خبرتهم الوظيفية الطويلة.

 الهاجري: قانون المعاقين الجديد خطوة حضارية
تم انتقاصها باستبعاد الفئات العاملة في القطاع الخاص

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بشركة 
إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري أن عدم 
شمول املعاقني في القطاع اخلاص بالقانون اجلديد 
يعتبر بترا وقص����ورا وغيابا للرؤية وتناقضا 
واضحا حرم هذه الفئة من حقوقهم التي كفلها 
لهم القانون والدستور، وأشار الهاجري الى أن 
حرمان معاقي القطاع اخلاص هو مثال واضح 
على عدم املساواة خاصة بعدما استبشر اجلميع 
خيرا بعد أن مت إقراره لنفاجأ بأنه ال يشمل حتت 
مظلته موظفي القط����اع اخلاص املفترض أنهم 
يحظون بدعم من قبل الدولة التي تتجه للتوسع 

ف����ي عمليات اخلصخصة ودعم القطاع اخلاص 
والعاملني به. وأضاف: ان هذه اخلطوة احلضارية 
التي متت بإقرار قانون املعاقني اجلديد مت انتقاصها 
كثيرا بعد أن استبعدت موظفي القطاع اخلاص، 
عل����ى الرغم من أنه من املفترض أال يكون هناك 
متييز بني فئة وفئة وأن يكون ش����امال للجميع 
وليس مقتصرا على البعض ومستبعدا البعض 
اآلخر. ووجه الهاجري كالمه إلى وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وكذلك املدير 
العام لهيئة شؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم التمار، مبا 
هو معروف عنهما مساندتهما ودعمهما للمعاقني 

أن ينصفا هذه الفئة العاملة في القطاع اخلاص، 
وأن تكون املميزات التي يحظى بها زمالؤهم في 
القطاع العام ومؤسسات الدولة املختلفة تطبق 
عليهم، كما حث الهاجري د.التمار على أن يقف 
بقوة حتى ينال اجلميع حقوقهم، مذكرا له مبا 
قطعه على نفسه من عدم تقصيره في خدمة هذه 
الفئة سواء في القطاع اخلاص أو العام. وناشد 
الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء 
مجلس األمة مؤكدا أن املعاق مهما كانت نوعية 
إعاقته يستطيع العطاء سواء في القطاع العام 

أو القطاع اخلاص.

رئيس »إيكويت« استغرب عدم المساواة بين العاملين في الحكومة و»الخاص«

�إعـــــالن

عن فتح بـاب الرت�ضيـح لع�ضـويــة جملـ�س الإدارة
بناء على قر�ر جمل�س �لإد�رة يف جل�سته رقم 2010/10 بتاريخ 2010/8/22،

عن فتح باب �لرت�سيح لع�سوية جمل�س �لإد�رة : تعلن     

 )2011-2010( لعام  الإدارة  جمل�س  لع�ضوية  الرت�ضيح  باب  فتح   : �أوال 
�جلمعية  لدى  مللفاتهم  و�مل�ستكملني  ميالدية  �سنة  وع�سرون  �إحدى  �لبالغني  للم�ساهمني 

حتى 2010/8/31، وذلك ملدة �سهر �إعتبار�ً من 2010/9/5 وحتى 2010/10/4.

لن�س  طبقًا  ع�سويتهم  �نتهت  �لذين  من  بدًل  جدد  �أع�ساء  ثالث  لإنتخاب  وذلك 

�ل�سروط  عليهم  تنطبق  �لذين  �مل�ساهمني  �ل�سادة  فعلى  �لأ�سا�سي،  �لنظام  من   )17( �ملادة 

و�لر�غبني يف �لرت�سيح لع�سوية جمل�س �لإد�رة مر�جعة �إد�رة �جلمعية خالل �أوقات �لدو�م 

�لر�سمي م�سطحبني معهم �مل�ستند�ت �لتالية لتعبئة �لنموذج �خلا�س بالرت�سيح :

پ طبقًا للقرار الوزاري رقم 151 ل�ضنة 2000 مادة )20( على املر�ضح لع�ضوية جمل�س الإدارة 
اأن يكون قد اأم�ضى عامًا ميالديًا م�ضاهمًا باجلمعية حتى تاريخ اإنعقاد اجلمعية العمومية.

ثانيًا : فتح باب قبول طلبات مكاتب تدقيق ح�ضابات اجلمعية عن ال�ضنة املالية والتي تبداأ 
من 2010/9/1 وتنتهي يف 2011/8/31.

بطلباتهم  �لتقدم  لذلك  �ملوؤهلة  �حل�سابات  تدقيق  مكاتب  �أ�سحاب  من  �لر�غبني  فعلى 

باأظرف مغلقة �إىل �إد�رة �جلمعية خالل �لدو�م �لر�سمي مت�سمن قيمة �لأتعاب و�خلرب�ت 

�ل�سابقة لأ�سماء �جلهات �لتي �سبق �لتعامل معها وذلك ملدة �سهر من تاريخ هذ� �لإعالن.

ثالثًا : على �ل�سادة �أع�ساء �جلمعية �لعمومية �سرورة مر�جعة �إد�رة �جلمعية )ق�ضم امل�ضاهمني( 
�سهادة  �أو  �ملفعول  �سارية  �لأ�سلية  �ملدنية  �لبطاقة  �لر�سمي م�سطحبني معهم  �لدو�م  �أوقات  خالل 

�أ�سلية من �لهيئة �لعامة للمعلومات �ملدنية لإ�ستكمال ملفاتهم.

و�هلل ويل �لتوفيق

�أ( �لبطاقة �ملدنية �لأ�سلية و�سورة عنها  +  �سورة �جلن�سية .

ب( �إذن مو�فقة من جهة �لعمل لأفـر�د �جليـ�س �أو �ل�سرطـة.

ج ( �سورة �سخ�سية.

د( �سهادة ملن يهمه �لأمر من جهة �لعمل.

جمل�س �لإد�رة

�ملحامي/عبد�حلميد من�صور �ل�صر�ف و�أوالده

جميع �آل �ل�صهاب و�خلاجة و�لعو�صي �لكر�م

يتقدمون بخال�ص �لعز�ء  و�سادق �ملو��ساة �إىل

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته

وي�سكنـها ف�سيـح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لوفاة  فقيدتهم �لغالية �ملرحومة

�صـارة يعقــوب �خلاجـة


