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ئين ديوان الجار الله الخرافي استقبل المهنِّ

رثاء

ما كنت أعلم أن النجوم
في التراب تغور

حجاج بوخضور

 عــلــى أخـــي حــمــد الــكــفــن، فــغــم الــــردى علينا 
ّ

لـــف
بلفائف األسى والشجن، لنتجّرع من كأس األسى 
الخدين  مــتــذارفــة على  واملــآقــي تفيض  والــوهــن، 
كــديــمــة املـــــزن، فــهــتــون عــيــنــي تــســتــهــل وتــنــضــح 
فلم  العليال،  واألســى  الوصب  تسلو  لعلها  خــدا، 
أر مثل الدمع ماء مواسيا إذا جرى تحدرا جليال، 
اال االحــتــســاب صــبــرا جــمــيــال، فــصــاحــب الــدمــع 
سرائره ال يخفيها سديال؛ فلسان الدمع يشرح 
ُينّول  دمعا  الدموع  تفصيال، وخير  العني  هتون 

صفاحا وقيل.
بــو عــبــداهللا كــم تحّمل االبــتــالء بالّصبر واألمـــل، 

جاعال قيمته بما يحسنه من فعل، عازم من إذا 
قال فعل، يجّمل منطقه ذكرا ويوافق جمال العلم 
بإصالح العمل، ويزين صمته فكرا فتجمعت فيه 
تقي صــدوق  القلب  مخموم  املــلــل،  خير  خصال 
كل، يسود 

ّ
اللسان نقي يترك املراء وعلى الحق يت

بحسن الــّســبــك مــا ابــتــذل، واســـع املــيــدان يعرف 
ويترك  الضيف  يقري  بــذل،  مــا  ويحقر  املطلوب 
الحيف والعذل، ويترفع حلما عن مجاراة السفل، 

جاعل دليل عقله تقصير األمل..
(بمناسبة مرور 3 سنوات على رحيل حمد 
عبداهللا الجوعان.)

«المهندسين»: ربط إلكتروني 
مع «القوى العاملة» قريبًا

توزيع السالل الرمضانية
على 4585 سجينًا

العتل  فــيــصــل  م.  املــهــنــدســني  رئــيــس جمعية  أعــلــن 
آالف مهندس من   4 اعــتــمــاد  الجمعية طلب  رفــض 
املتقدمني للحصول على طلبات لتجديد إذن العمل 

بمهنة مهندس لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وكــشــف الــعــتــل فــي تــصــريــح صــحــافــي عــلــى هامش 
غبقة جمعية املهندسني، أول من أمس، أن إجمالي 
العتماد  الجمعية  بها  قامت  التي  املــعــامــالت  عــدد 
املـــهـــنـــدســـني وغـــربـــلـــة ســـــوق الـــعـــمـــل والــــتــــأكــــد مــن 

الشهادات بلغ 34 ألف شهادة.
وعــــن أســـبـــاب رفــــض شــــهــــادات بــعــض املــهــنــدســني 
املتقدمني في طلبات االعتماد، بّني أن كثيرًا منهم 
لم يحصل على شهادات بكالوريوس أو غير مدرج 
الــصــادرة عن دولته، إضافة  ضمن قوائم االعتماد 
الـــى وجــــود كــثــيــر مـــن الـــشـــهـــادات أقـــل مـــن مستوى 
مـــهـــنـــدس، مــــؤكــــدًا أن األغـــلـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــــن تــلــك 

الشهادات لعمالة آسيوية.
وأشــــار إلـــى أن اعــتــمــاد الــشــهــادات الــهــنــدســيــة يتم 
وفق آلية وأنظمة هندسية نتأكد فيها من مستوى 
املدروسة وغيرها  الجامعة والتخصصات واملــواد 
من األمور، حيث تمكنا من تنظيف سوق العمل من 
الشوائب، ال سيما أن هناك دكاكني باسم جامعات، 
وأرقامًا مخيفة من التزوير. ولفت إلى أن الجمعية 
ستطلق قريبًا موضوع اعتماد شهادات املهندسني 
بشكل  إلكترونيًا  األمــر  تحويل  وسيتم  إلكترونيًا، 
تستغرق  ال  بحيث  العاملة،  القوى  هيئة  مع  كامل 

العملية أكثر من 7 ثوان بدًال من 15 دقيقة حاليًا.
وبــــــّني أن الـــنـــظـــام اإللـــكـــتـــرونـــي الـــجـــديـــد ســيــكــون 
يتم  ولــن  العاملة»،  «الــقــوى  مع  املباشر  بالتواصل 
منح صاحب الطلب شهادة إال في حال إذا كان هو 

يرغب بالحصول عليها واالحتفاظ بها.

انطالقا من احترام حقوق االنسان، وترسيخًا للقيم 
املؤسسة  في  االجتماعي  التكافل  اإلنسانية وروح 
األمــــنــــيــــة خــــــالل شـــهـــر رمــــــضــــــان، وزعــــــــت جــمــعــيــة 
املؤسسات  نــزالء  على  الرمضانية  السالل  الشرطة 
اإلصالحية، وذلك بناًء على مبادرة  شخصية من 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشيخ 

خالد الجراح، وعلى نفقته الشخصية.
وذكرت وزارة الداخلية أن هذه اللفتة شملت 4585 
والنساء»،  واملركزي  «العمومي  السجون  نــزالء  من 
مشيرة إلى استمرار الجهود لدمجهم في املجتمع 
واعادتهم كمواطنني صالحني يساهمون في البناء 

والتقدم.

استقبل ديوان الجار الله الخرافي المهنئين، بمناسبة 
شهر رمضان، في منطقة الشامية. حضر االستقبال 

عدد كبير من الشيوخ وكبار الشخصيات، والمواطنين.

«الصحة»:
خدمات مرضى 

السرطان لم تتوقف
نفت وزارة الصحة، أمس، املعلومات التي تحدثت عن 
إيقاف صرف بعض أنواع األدوية ملرضى السرطان، 

بداعي االنتقائية أو لتفضيل شركة على أخرى.
وأضافت «الصحة» في بيان لها «ان الوزارة مستمرة 
بــهــا، ال  املــنــوط  والــــدور  الطبية  تقديم خدماتها  فــي 
ســيــمــا فــي مــجــال عـــالج مــرضــى الــســرطــان واالطــبــاء 
الــقــائــمــني عــلــى هــــذا الــتــخــصــص، فــضــال عـــن صــرف 
االدوية الالزمة لعالج املرضى بحسب البروتوكوالت 
املــرضــى بنهاية  الــطــبــيــة، وبــمــا يــصــب فــي مصلحة 

املطاف».
وأشــــــارت الــــــوزارة إلـــى أن الـــعـــالج الــكــيــمــاوي يــدخــل 
ضمن خطط العالج واالدوية التي تهتم الوزارة بها، 
حيث إنها مستمرة في تقديمه دون اي توقف، كما ان 
هناك حاالت تستدعي تقديم العالج وفق مراحل يتم 
حالة  لكل  املشرفة  الطبية  الطواقم  قبل  من  وضعها 

على حدة.

ناصر المحمد يهنئ

محمد الخالد يتوسط د. عبدالمحسن وعادل الخرافي وعدداًً من الحضور

مرزوق الخرافي يبارك إبراهيم الدعيج وعادل الخرافيصالح الفضالة يهنِّئ

لبنانيو الكويت «يصّلون على راحة نفس صفير»

أيقونة الكرسي البطريركي..
ورمز وطني

مي السكري

أقامت الرعية املارونية في كنيسة العائلة املقدسة 
الرسولية في الكويت، قــداس وداع وصــالة على 
الراحل  اللبناني  املــارونــي  البطريرك  راحــة نفس 
الــكــارديــنــال مـــار نــصــر اهللا بــطــرس صفير ،الـــذي 
وافته املنية قبل أيام، وذلك بحضور حشد غفير 
العربية  والجاليات  اللبنانية  الجالية  أبناء  من 
ومــمــثــلــي الـــطـــوائـــف املــســيــحــيــة واالســـالمـــيـــة في 
البالد ولفيف من الشخصيات االجتماعية ممن 
تقاطروا لتقديم واجب العزاء في مقر الكاتدرائية. 
الخوري  املارونية  الرعية  الصالة خــادم  وتــرأس 
ريــــمــــون عـــيـــد، وخـــــــادم كــنــيــســة الـــــــروم املــلــكــيــني 
وخــادم  غريب  بطرس  االرشــمــنــدريــت  الكاثوليك 

رعية الالتني العربية األب كارلوس. 
وِفـــــي عــظــتــه، تـــحـــدث الــــخــــوري ريـــمـــون عــيــد عن 
مــنــاقــب الــبــطــريــرك الـــراحـــل ومــــزايــــاه اإليــمــانــّيــة 
«أيـــقـــونـــة الــكــرســي  واإلنـــســـانـــيـــة، واصـــفـــا إيـــــاه بــــ
املــارونــيــة وعــمــاد  الــبــطــريــركــي وعــمــيــد الكنيسة 

الوطن».
ولفت إلى أن الراحل خدم الكنيسة والوطن وكان 
مدافعا عن الحق والعدل ومناشدا للمحبة، الفتا 
إلى أنه انطلق إلى بيت الرّب شاهًدا ملجد القيامة، 

تــاريــخ لبنان، ستبقى  فــي  تــاركــًا صفحة مشرقة 
حية في ضمائر الذين عرفوه وعاصروه، وهداية 

لألجيال التي ستقرأ تاريخ لبنان الحديث.
وأضـــــاف «كـــمـــا أنــــه تــحــلــى بــالــصــالبــة والــقــيــادة 
والثبات والشجاعة في وقت صعب مر به لبنان، 

مـــا يــجــعــل مــنــه رمـــــزًا وطـــنـــيـــًا، ومـــثـــال لــالعــتــدال 
املشترك  والعيش  والــحــوار  والحكمة  واالنــفــتــاح 
بــــني املــســلــمــني واملـــســـيـــحـــيـــني، وتــــــرك فــــي ذاكـــــرة 
الــلــبــنــانــيــني وقـــفـــات مـــشـــهـــودا لــهــا خــــالل تــولــيــه 

مسؤولياته الدينية».

الخوري ريمون عيد متحدثاً.. وبدا االرشمندريت بطرس غريب  | تصوير مصطفى نجم


