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الومضات  أمس األربعاء كتبــت مقالة 
بعنوان: «أأرحل قبلك أم ترحلني؟!»، وذكرت 
قصيدة الشاعر واألديب السعودي عبداهللا 
بن إدريس: «أأرحل أم ترحلني» والتي القت 
انتشارا في منطقة اخلليج العربي واجلزيرة.
ورجوت في املقال من شــاعرنا القدير 
د.يعقوب يوسف الغنيم (أبو أوس) أن يرد 

على هذه القصيدة بقصيدة!
وقد جادت قريحة شاعرنا أبو أوس سريعا 
بقصيدة عصماء جميلــة املعاني، وعندما 
قرأت «رائعة الغنيم» أكثر من مرة شعرت 
مع اإلعادة أنني أقرأها ألول مرة، ألنها جزلة 
األلفاظ عميقة املعاني، كأنك تقرأها ألول مرة!

وقالها أمير الشعراء أحمد شوقي:
والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة

أو حكمة فهو تقطيع وأوزان
شاعرنا الكبير د.يعقوب يوسف الغنيم 
يرد بكلماته املضيئة وقافيته الرشــيقة 
ملاحة الداللة ينظمها مبلكته الشعرية في 
عقد متــوازن متناغم من خياله اخلصب 
الرحيــب ومصدرها العاطفــة ومعبرها 
الوجدان واملشاعر واألحاسيس، وأترككم 

مع قصيدة (أبو أوس) العذبة:
رد على شاعر

النائمـْني أيقـظ  أيـا هاتفـا 
َوأَْعلَـم َمْن َضّل ِعلْـَم اليقْني

مـن كان فـي غفلـةٍ َونَبّـهَ 
ولـم يتتبـع ُخطـى املتقـْني

لقد كنـت فيمـا أرَى صادقا
ر عـن مسـلك املهتديَْن تعبـِّ

تَُسـلُّم أمـرَك فـي كل حيــ
ـن، وتخضع هللا في كل ِحْني

علمـَت بـأن الـذي قـد َقَضا
ُه، علينـا اإللـه لـه نسـتكْني

الـَوَرى وأن احليـاة؛ حيـاة 
إلـى اهللا ُشـّدت بحبـٍل متْني

ً قـادرا أْنُفَسـنَا  ب  ُيَقلـِّ
َوَمْن ِمثلُـهُ كان في القاِدِريْن

لـي مـا يشـا تبـارك ربـي 
ء، له قد خضعنا مع اخلاِضعنيْ

َقَضـى مـا قضـاه بتدبيـره

َوَمـنَّ علـى خلقـه أجمعـني
لـه سـوف تصعـد أرواُحنـا

ولو جاوز العمر َمدَّ السـنني
نـرى ذاك دومـاً علـى حاِلـِه

كمـا هو فـي أهلنـا الغابرين
وليـس لنـا غيـر أن نرجتي

رضاه، ومنضي مع الشاكرين
فيـا شـاعراً قـد أتى ِشـْعُرُه

املؤمنـني ة  ِنيـَّ يضـيء بـه 
وقـدم مـا سـاق فـي نظمـه

بصحـٍو لهـا ُحلُـم احلاملـني
بشـدو الطريـق  أنـرت 

جميل أزاح العناء عن السالكني
غايـة إلـى  فيـه  وتابعـت 

رقيت بها ُمْرتََقى احملسـنني
جـزاك اإللـه مبـا قـد ذكـْر

ت، مبأوًى كرميٍ مع اخلالدين
د.يعقوب يوسف الغنيم

٭ ومضة: اهللا.. ما أروع الرد في عاطفة إميانية 
ورسائل عميقة في احلياة واملوت في قوالب 

شعرية موزونة الكالم والنغمة والقافية.

٭ آخر الكالم: أشعار د.يعقوب يوسف الغنيم، 
أطال اهللا في عمره، ذكرتني بشطر بيت من 

أشعار عمر أبو ريشة وهو يقول:
رب شـعر نُظـم اخللـُد بـه

ـهدا دحـرج املوت وأحيا الشُّ

٭ زبدة احلچي: شكراً كبيرة مني ألستاذي 
ومعلمــي د.يعقوب يوســف الغنيم على 
جتاوبه السريع واملشكور، وهكذا هو الشعر 
والشــاعر، ما أوحاه طبع يكاد لفرط رقته 
يذوب، وهكذا حقق لي شاعري ما متنيته، 
مثبتا أن الشعر مملكته وهو فارس الكلمة 
مغردا فوق السحاب وتبقى صحائفه للشعر 
ديوانا يرتضيه ضميره وإحساسه املرهف 
الورع.. ُقبلة على رأس شاعرنا والذي تفخر 
به الكويت على هذه «القصيدة الدرة» وما 
جاء به من قبل وبعد ونشر يا أستاذنا، ولك 

مني في ظهر الغيب دعاء وحب واحترام.
في أمان اهللا..

ومضات

جتاوب مشكور!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

أكثر من ٧٫٧ ماليني دينار مكافأة الصفوف األمامية 
لـ ١٠٨٠٠ موظف في «الكهرباء» وال تشمل القياديني

دارين العلي

بعــد الكثيــر مــن الشــد 
واجلذب، وافق ديوان اخلدمة 
املدنية أخيرا على كشــوف 
وزارة الكهرباء واملاء اخلاصة 
مبكافأة الصفــوف األمامية 
بعــد أن خضعــت للتدقيق 

واملراجعة ألكثر من مرة.
وتبلغ قيمة املكافأة أكثر 
من ٧٫٧ ماليني دينار، وتشمل 
١٠٨٠٠ موظف فــي الوزارة، 
وال تشمل القياديني الذين مت 
اســتبعادهم من املكافأة في 
مختلف اجلهــات احلكومية 

بقرار من مجلس الوزراء.
وأعلــن وزيــر األشــغال 
ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة م.علــي املوســى 
أمس صــدور موافقة ديوان 
اخلدمة املدنية لصرف مكافأة 
الصفــوف األمامية للعاملني 
في الوزارة، متوجها بالشكر 
الى القيادة السياســية على 
اهتمامهــا بأبنائهــا ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 

القياديني من كشوف مستحقي 
املكافــآت املاليــة للموظفني 
القطــاع  فــي  (العاملــني 
احلكومــي) املكلفني بالعمل 
ملواجهــة انتشــار ڤيــروس 
كورونا املســتجد باستثناء 
القياديني العاملني في وزارتي 

الصحة والداخلية.
وزارة  وتتحمــل  هــذا، 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة مســؤولية صحة 
أعداد املوظفني، وعدد األيام 
احملتســبة لكل موظف، كما 
علــى وزارة الكهربــاء واملاء 
والطاقــة املتجــددة مراعاة 
القيود الواردة على القانون 
رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ عند القيام 

بصرف املكافأة.
مــن جانب اخر، أعلن وزير 
األشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة م.علي 
املوسى عن موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية على إدراج بدل السهر في 
كشــف الراتب ملوظفي الوزارة 
وذلك بعد اســتيفاء املتطلبات 
السابقة والتنسيق مع «الديوان».

واملاء والطاقة املتجددة كتابا 
الــى وزارة املالية إلحاطتها 
باملوافقة من قبل الديوان على 
كشوف الوزارة واالنتهاء من 

التدقيق واملراجعة عليها.
بعــدم  الديــوان  وأفــاد 
وجود مالحظــات على هذه 
الكشــوف وفقــا للضوابــط 
واآللية احملددة بقرار مجلس 
الوزراء رقم ٦٨٦، وأن املبلغ 

اإلجمالــي املطلوب للصرف 
يبلــغ ٧٧٠٥٥٩١٫٢٦٢ دينارا 
(ســبعة ماليني وســبعمائة 
وخمســة آالف وخمســمائة 
وواحــدا وتســعني دينــارا 
ومائتــني واثنــني وســتني 
فلســا) مع مراعاة استبعاد 
التكلفة احملددة للقياديني من 
هذا املبلغ وفقا لقرار مجلس 
الوزراء واملتضمن استبعاد 

الوزارة خاطبت «املالية» لصرف املبلغ بعد موافقة اخلدمة املدنية

م. علي املوسى

أحمد نواف األحمد الصباح 
على دعمه الالمحدود.

تصريــح  فــي  وشــكر 
صحافــي كل العاملــني فــي 
الوزارة على ما قاموا به من 
جهود خالل جائحة كورونا، 
بانتظار ديوان اخلدمة املدنية 
ووزارة املالية إلنهاء اجراءات 

الصرف.
وقد وجهت وزارة الكهرباء 

الديوان يوافق على إدراج بدل السهر في كشف الراتب ملوظفي الكهرباء

مصادر لـ «األنباء»: «األشغال» 
حتصل على موافقة للتمديد 

الثالث لعقد طريق الشيخ جابر
عاطف رمضان 

علمت «األنبــاء» من مصادر مطلعة ان اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة وافق لوزارة االشغال العامة على طلب 
التمديد الزمني الثالث لعقد مناقصة الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري انشاء وإجناز وصيانة طرق وجسور وصرف 
مياه امطار وصحية وخدمات أخرى ألجزاء من طريق الشيخ 
جابر األحمد الصباح شــاملة قطاعــات مجاورة من طريق 
الدائري السادس وطريق امللك فهد بن عبدالعزيز، املبرم مع 
احدى الشــركات ملدة ١٦٠ يوما اعتبارا من ٧ ديسمبر ٢٠٢١
حتى ١٥ مايو ٢٠٢٢ دون أي تكاليف إضافية على قيمة العقد.
وذكرت املصادر ان الوزارة كانت أرســلت كتابا جلهاز 
املناقصات املؤرخ في ٢٨ يوليو ٢٠٢٢ املتضمن مبررات التمديد.

كما أرسلت الوزارة أيضا كتابا للجهاز املناقصات بتاريخ 
١٩ يونيو ٢٠٢٢ املتضمن بيانات العقد.


