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ومضات

أأرحل قبلِك
َأم ترحلني؟!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

فن التخاطب ذوق ليس يدركه إال 
كرمي..

والشعر وسيلة الشاعر والكلمات 
مشاعر وأحاسيس قلبه.

الشــاعر واألديب  اليوم  ضيفنا 
الســعودي عبداهللا بــن عبدالعزيز 
بن إدريس، شــغل مناصب عديدة، 
ومنها األمني العام جلامعة اإلمام محمد 
بن ســعود، وهو واحد من املفكرين 

السعوديني األفذاذ.
ولد عام ١٩٢٩م وتوفي في ٦ أكتوبر 
٢٠٢١ عن ٩٢ عاما وله كتب ومؤلفات 
عديدة، منها «إبحار بال ماء - شعراء 
جند املعاصــرون» ومؤلفات أخرى، 
وله قصائد جميلة ومنها يناجي ربه 

في رائعته «في زورقي».
اليــوم أعرض عليكــم قصيدته 

«أأرحل قبلك أم ترحلني»؟!
قصيــدة يخاطــب بهــا زوجته 
وبأسلوب شــعري مباشر رغم أنه 
بيئة  التســعني) وفي  في (مشارف 
(جندية) محافظة، إال أنه طوَّع الشعر 
في قصيدة خاطــب بها زوجته (أُم 
التي  القصيدة  عبدالعزيز)، في هذه 
حفظها التاريخ شاهدة في نظم غير 
مسبوق ان من الشعر حلكمة، ولتخلد 

في التاريخ.
أرجو من القارئ الكرمي قراءة هذه 
القصيدة بروية وتذوق قوافي شاعر 
من أهل جند الكرام وناســه وزمانه 

ووقته!
يقول ابن إدريس:

أم ترحلني أأرحل قبلــك 
وتغرب شمسي أم تغربني؟

وينبت ما بيننا من وجود
ونسلك درب الفراق احلزين

ويذبل ما شاقنا من ربيع
الياســمني تؤرجه نفحة 

وتسكب سحب األسى وابال
على مرقد في الثرى مستكني

فإن كنت بادئ هذا الرحيل
فيا حزن روح براها احلنني

وإن كنِت من قد طواها املدى
الطعني لفؤادي  فيا فجعة 

لقد كنِت لي سعد هذا الوجود
البنني ويا سعدنا بصالح 

هُم الذخر دوماً بهذي احلياة
وهم كنزنا بامتداد السنني

سلكنا سوياً طريق احلياة
وإن شابها كدر بعض حني

لقد كنُت نعم الرفيق الوفّي
الرفيق األمني وأنِت كذاك 

لك احلمد يا رب أن صغتها
خدينة ديــٍن وعقٍل رزين

تسابقني في اصطناع اجلميل
وتغبطني في انثيال اليمني

ة من سحاب رهيف فيا زخَّ
املتقني ويا نفحة من سنا 

َحرٌّ وقرٌّ حياتي بدونــك 
وأنت على صدق ذا تشهدين

وينفض ســامرنا موغال
أكرم األكرمني إلى  رحيالً 

األبيات جعلتني أرجو  هذه  ٭ ومضة: 
من الشاعر واألديب واملؤرخ د.يعقوب 
يوســف الغنيم (أبوأوس) أســتاذنا 
ومعلمنا وشــاعرنا الــرد على هذه 
الذي  الفحل  الشاعر  القصيدة، وهو 
ميلك ناصية الكلمة والشعر، وله في 
أهله وأصحابه قصائد كثيرة (سيف 

مجرب في هذا امليدان)!

٭ آخر الكالم: تقرأ القصيدة املرة تلو 
املرة، وتزداد إعجابا بها، ونقول عمار 

يا جند!

كثيرون هم األوفياء  زبدة احلچي:  ٭ 
لزوجاتهم في هذه احلياة، بعضهم أهدوا 
زوجاتهم عقارا أو ماال أو غيرهما، وهذه 
املخاطبة  القصيدة أمنوذج طيب في 

الشعرية وإهداء الشعر والكلمات!
رحم اهللا شــاعرنا الكبير عبداهللا بن 

إدريس وزوجته وأسكنهما اجلنة!
في أمان اهللا.

العثمان: خدمات «التأمينات» تقدم بنسبة ١٠٠٪ إلكترونيًا
وجتربتها في «التحول الرقمي» أحلقتها بركب التطور اإلداري

دبي ـ عبدالهادي العجمي

حتت رعاية ولي عهد دبي 
التنفيذي  ورئيس املجلــس 
سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم، وبتنظيم 
من نادي كلية هارفارد لألعمال 
في مجلــس التعــاون لدول 
العربية، شــاركت  اخلليــج 
املؤسســة العامة للتأمينات 
منتــدى  فــي  االجتماعيــة 
«التحــوالت االســتراتيجية 
والتأثيــر املســتقبلي لدول 
اخلليــج» املنعقد في متحف 
املســتقبل فــي دبــي خــالل 
يومي ١٤ و١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، 
بحضور نخبة من قادة األعمال 
والشــخصيات األكادمييــة 
احلكوميــني  واملســؤولني 
فــي املنطقة، وجــاءت دعوة 
التأمينــات بوصفها منوذجا 
رائدا للمؤسسات احلكومية 
التــي أدركــت بتميــز ركــب 
الرقمــي، وأحدثت  التحــول 
تطورا جليا في مجال اخلدمة 
العامة يلمسه كل من يتعامل 

معها.
وفي كلمته، أكد األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة د.نايــف احلجرف 
اإلجنــازات والنجاحات التي 
حققتها دول اخلليج في اآلونة 
األخيرة، لتعزيز استقرارها 
واحلفاظ علــى معدالت منو 
مرتفعــة فضال عن تعزيزها 
لالستدامة والتنوع االقتصادي 
والتـنميــــة املجــتمعــــية 
واالســتثمار فــي اإلنســان، 
مشيرا إلى دور دول اخلليج 
العربي الرئيسي على الساحة 
العامليــة ودعمها الســتقرار 
أســواق الطاقــة العاملية إلى 
جانب مساهمتها في االقتصاد 
العاملي عبر إمدادات الطاقة.

التأمينات  وفي مشــاركة 
بعنــوان  نقاشــية  بحلقــة 

خدماتهــا بنســبة ١٠٠٪ فــي 
تطبيق التأمينات ذخر احلائز  
جائزة ســمو الشــيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية 
لعــام ٢٠٢٠ بوصفــه أفضل 
التقنيــة بالقطاع  املشــاريع 
احلكومي، وكانت املؤسســة 
قــد أطلقــت التطبيــق بداية 
عــام ٢٠١٩ بعــدد ٨ خدمــات 
من أصل ١٧٨ خدمة وشهادة، 
وتشهد اخلدمات اإللكترونية 
اليــوم إقباال متزايــدا يصل 

بعد إمتام دراسة شاملة للهيكل 
التنظيمــي، وإرســاء قواعد 
احلوكمــة وااللتــزام بحيث 
تكــون جزءا من ثقافة العمل 
في املؤسسة، ويأتي كل ذلك 
في إطار تعزيز قدرة التأمينات 
على االستدامة في تقدمي أفضل 
اخلدمات للمواطنني مبا يضمن 

معيشة كرمية.
وقد أكد العثمان أهمية دور 
موظفــي التأمينات، وعملهم 
احملوري في النهوض بأعمال 
املؤسسة وتطويرها، مستذكرا 
مواصلتهــم العمل طوال عام 
٢٠٢٠ حتــى خــالل مرحلــة 
احلظر الكلي، حيث استمروا 
بالعمل مــن منازلهم ونقلت 
لهم جميع أجهزة الكمبيوتر 
التي تساعدهم على مساعدة 
التأمينات، مشــددا  مراجعي 
على أن التطوير الذي تعيشه 
التأمينات اليوم لم يكن ممكنا 
لوال وجود الفريق املناســب 
في جميع قطاعات املؤسسة 

وإداراتها.
أن  بــــالذكر  اجلـديــــر 
التأمينات قطعت شوطا كبيرا 
فــي التطور االســتراتيجي، 
التحــول  «تفعيــل  ويعــد 
الرقمي» اخلاص برفع كفاءة 
عمليات املؤسســة الداخلية 
واخلدمية، أحد أعمدة خطة 
التأمينــات االســتراتيجية، 
وكان أحد اإلجنازات املرحلية 
الرقمــي  التحــول  خلطــة 
هــو التطويــر الســريع في 
اخلدمــات اإللكترونية التي 
تقدمهــا التأمينات من خالل 
موقعها اإللكتروني وتطبيق 
«التأمينــات ذخر»، الســيما 
أثنــاء اجلائحــة وحتدياتها 
مبســاهمة  تــوج  والــذي 
التطبيــق  التأمينــات فــي 
احلكومــي املوحــد «ســهل» 
والعمل جار على توفير جميع 

خدمات املؤسسة به.

إلى ٥٠٪ من حجم املعامالت 
املنجزة، باإلضافة الى وصول 
عدد الشــهادات الصادرة في 
التطبيق الهاتفي الى مليون 
شــهادة وهــو ما ميثــل أكثر 
من ٦٠٪ من مجمل الشهادات 
التي أصدرتها املؤسسة. ومن 
الناحيــة الهيكليــة فقد متت 
إعادة بناء الهيكل التنظيمي 
للمؤسســة بصــورة تواكب 
النمو في أعداد املســتفيدين 
من نظام التأمينات االجتماعية 

خالل مشاركة املؤسسة في منتدى التحوالت اإلستراتيجية بدعوة من نادي كلية هارفارد لألعمال

مشعل العثمان واملشاركون في حلقة «القيادة في عصر التحول» خالل املنتدى

جانب من مشاركة مشعل العثمان في فعاليات املنتدى

«القيادة في عصر التحول»، 
عــرض املدير العام مشــعل 
العثمان جتربة  عبدالعزيــز 
التطوير الذي مت في السنوات 
املاضيــة، وحتديدا  القليلــة 
جتربة التأمينات في التحول 
الرقمي والهيكلي والذي أحلق 
املؤسســة بركب املؤسسات 
املتطورة إداريا تبعا ألحدث 
أساليب العمل وأكثر املعايير 
صرامة، حيث تقدم التأمينات 
جميــع  إلكترونيــا  اليــوم 

متت إعادة بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسة ملواكبة النمو في أعداد املستفيدين بعد دراسة شاملة 

إرساء قواعد احلوكمة وااللتزام لتكون جزءًا من ثقافة العمل وتعزيز قدرة املؤسسة على االستدامة

ملشاهدة الڤيديو


