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أتدرون من البطل احلقيقي في املعارك؟
البطل احلقيقي (الصچي) املعلوم عنه في 
صفحات التاريخ من يقص احلق من نفسه 
ويستقيل.. يعتذر ويغادر دون ضجيج.

برأيي هذا هو من ينتصر على نفسه 
وقبل ان يركبه شيطانه!

االنتصار احلقيقي اليوم في كل الدول 
املتقدمة (ســلمي) عبر الكاميرات وليس 

الدبابات ومختلف صنوف األسلحة!
االنتصــار احلقيقي أيضا.. هو الذي 

يعلو دون إراقة قطرة دم.
لقد مارست في حياتي محطات بطولية 
في تغطية املعــارك احلربية واالنتخابية 
والصحافية أصعبها مع النفس واآلخرين 
فــي إقناعهم بالعــدول عن الترشــح 

لالنتخابات!
من نعــم اهللا علينا فــي الكويت أن 
خالفات احلكومــة ومجلس األمة إما أن 
تؤدي الى انتصار احلكومة كما فازت في 
كثير من االستجوابات، أو فوز املعارضة 
في بعض من استجواباتهم، أو الى انتظار 
النواب كما هو حادث اليوم بعد اخلطاب 
التاريخي لصاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو ولي عهدنا األمني 
الشيخ مشعل األحمد، والكاسب في هذه 
املرحلة كما هو واضح في املشهد هؤالء 
الشباب في حراكهم السلمي بعد ان تعلموا 
فن االنتصار باالعتصام وحدث االنفراج 

بعد طول انتظار.
برأيي املتواضع أن االنتصار ال يكون 
انتصارا ما لــم جند كويتنا تعود الى ما 

كانت عليه عروس اخلليج!
وواضح أن احلكومة أدركت أن معركتها 
احلقيقية ليست مع هؤالء الشباب املخلصني 
لشــيوخهم ودولتهم وإمنا مع أعدائهم 
الفاســدين، ولهذا هم يعرفون أنفسهم 
شبابا واعدا يأملون بدولة عصرية، احلكم 
فيها مستقر منذ أربعة قرون، مما يعطيها 
تفردا خاصة أن لها (دستورا) عظيما وضعه 
األجداد واآلباء واملخلصون من أبناء هذا 

الوطن.

٭ ومضة: أنا وجيلي املخضرم تعلمنا في 
حياتنا ومعاركنا (فن االنتظار)!

اجليل العزيز احلالي (مستعجل)، لكن 
النصيحة يا عيالي ان الزمن يفتح األبواب 

ملن يحسن االنتظار!
أعرف متاما أن االنتظار صعب خاصة 
مع احلراك السياســي للشــباب، لكنهم 

مدعوون الى املقولة الشهيرة:
انتظر وانظر اآلتي!

تذكروا أن الزمن يفتح أبوابه ملن يتقن 
فن االنتظار وال أقصــد هنا ما تعلمناه 
ونحن أطفال «افتح أبوابك يا سمسم»؟ 

املوضوع أعمق شوية في رسالته!

٭ آخر الكالم: علينا تدبر كالم اهللا عز وجل في 
القرآن الكرمي ولننظر ونتدبر هذه اآليات:

- (.. واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن في 
ذلك لعبرة ألولي األبصار) آل عمران: ١٣.
- (ومــا جعله اهللا إال بشــرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إال من 
عند اهللا العزيز احلكيم) آل عمران: ١٢٦.

٭ زبدة احلچي: اإلعالم والكتابة مسؤولية 
في هذه املرحلة وعلينا جميعا أال نسيء 
للكويت من حيث ال نقصد لنظهر محاسن 
هذه الدولة العصرية ألن دورنا أن نضع 
مصلحة وطننا فوق أي اعتبار ودون أي 
تصنيف، ألن هذه املرحلة فيها انتصار 
وأيضا انتظار، والعبرة ملن ميلك احلكمة 
والرأي واألناة وحتمل القرارات والتي 
أراها في ضوء اخلطاب األميري األخير 
فيها كل اخلير لوطننا وشعبنا احلر األبي!

خطاب أولي األمر فيه (أبوة أب) وعلينا 
جميعا أن نحسن الظن.

يقول الشاعر املتنبي:
ألستســهلن الصعب أو أدرك املنى

فمــا انقــادت اآلمــال إال لصابر
علينا أن ننظر الى الكويت بعني الرضا 
والتفاؤل، ألن كل اختبار مررنا به هو 
جســرنا للبناء القادم، خاصة مع بروز 
شباب من األسرة احلاكمة يعطينا املزيد 

من االطمئنان نحو التنمية السياسية!
الشــعب الكويتي حسن اخللق غني 
بعقله وكبر جتربته، وثروته احلقيقية 
في هذا الشــباب القادم الواعد والذي 
تعلم في البيــت الكويتي: ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا ويوّقر كبيرنا.. قول 

كرمي لرسولنا ژ.

الوصية: يا شبابنا واهللا نعتز ونفخر بكم ويبقى 
األسلوب هو لباس الفكر والتغيير، باختصار 
التواضع في احلوار والتسامي بالطرح.. توصل 

رسالتك، بارك اهللا فيكم جميعا.
وأعرف يقينا أن الغالبية من شعبي 
العاشــق للدميوقراطية مع هذا الطرح 

العاقل املتزن، واهللا ولي التوفيق.

٭ همسة شكر
أبا  الدعي -  إبراهيم  د.علي  شــكراً 
إبراهيــم الذي ذهبت لــه باألمس في 
مستشفى «رويال حياة» وبيده «ماجك 
هاند» أعطاني إبرة أزالت بعضا من آالمي 
ووجعي، فله الشــكر على التشخيص 
واملعاينة وبدء العالج، ربي يفرحك في 
ولدنــا إبراهيم وعضيدته لولوة، تفرح 
فيهم وتشوف ذريتهم، ما قّصرت بيّض 
اهللا ويهك، اخصائي األمراض الباطنية 

والروماتيزم.. ألف شكر أبا إبراهيم.
.. في أمان اهللا.

ومضات

ما بني االنتصار 
واالنتظار.. مرحلة!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

٢٣٥٠ تظلمًا من نتائج الثانوية.. و«التربية»: لن نظلم أحدًا
عبدالعزيز الفضلي

استقبلت وزارة التربية عبر موقعها اإللكتروني ما يقارب ٢٣٥٠ 
تظلما من قبل طلبة الثانوية العامة في القسمني العلمي واألدبي 

والتعليم الديني حتى ظهر امس.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» عن ان الوزارة قامت 
مبتابعة املوقع اإللكتروني من خالل فرق عمل وطباعة التظلمات 
متهيدا ملراجعتها والتأكد منها، مشيرة إلى أن التقدمي استمر أمس 
حتــى منتصف الليل والعدد قابل للزيادة. وأوضحت املصادر أن 
الكنترول ســيقوم بالتدقيــق على أوراق االختبــارات والدرجات 
وإبالغ الطالب بذلك، مشــيرة الى انه لن يظلم احد وســيأخذ كل 
ذي حق حقه. وكانت وزارة التربية بدأت باستقبال التظلمات منذ 
يــوم الثالثاء املاضي وملدة ٣ أيام وللمرة األولى عن طريق خدمة 
«أونالين»، ومت إغالق االستقبال في منتصف ليل اخلميس/اجلمعة.

الكنترول سيدقق على أوراق االختبارات والدرجات وإبالغ الطالب بذلك

امتحانات نهاية العام في الثانوية العامة

محمد العتيبي رئيسًا لـ «الدراسات العليا» واحلربي نائبًا
العتيبي ان اجلمعية مستمرة 
في نهجها بتقدمي كل أوجه 
الدعم واخلدمات ملنتســبي 
واحلاصلــني  اجلمعيــة 
والدكتــوراه.  املاجســتير 
وأشاد العتيبي باإلجنازات 
حققتهــا  التــي  العلميــة 
اجلمعيــة الــدورة املاضية 
من خالل برامجها وأنشطتها 
التي  املتنوعة  وفعالياتهــا 
حققت قفزة نوعية في العمل 
وجاءت مواكبة للمتغيرات 

العلمية احلديثة.

٥- سالم احلميدي - عضو.

٦- سهيلة الصباح - عضو.

٧- د.سعود العجمي - عضو.
٨- د.منى العنزي - عضو.
٩- د.ناصر العجمي - عضو.
رئيــس  وتقــدم  هــذا، 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
د.محمــد العتيبي بالشــكر 
والتقدير ألعضاء اجلمعية 
العمومية على جتديد الثقة 
مبجلس اإلدارة، سائال اهللا 
التوفيــق للجميع ملــا فيه 
خير ومصلحة الوطن. وقال 

على إجنازات مجلس اإلدارة 
وإجنازات اجلمعية املختلفة، 
وعرض نشــاطاتها، ومن ثم 
متــت تزكية مجلــس اإلدارة 
اجلديد ٢٠٢٢-٢٠٢٤ كاآلتي:

١- د.محمد زيــد العتيبي - 
رئيس مجلس اإلدارة.

٢- د.مشــاري سعد احلربي 
- نائب الرئيس.

٣- د.بدر علــي العضيلة - 
أمني السر.

٤- رائد متعب الفضلي - أمني 
الصندوق.

آالء خليفة

عقدت اجلمعية الكويتية 
للدراســات العليــا جمعيتها 
 ٢٠٢٢ للعــام  العموميــة 
بحضور ممثل وزارة الشؤون 
االجتماعية.   وخالل اجتماع 
اجلمعيــة العمومية العادية 
للجمعية، مت عرض ومناقشة 
التقريريــن اإلداري واملالــي 
لعامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، حيــث 
مت توزيعهمــا علــى أعضــاء 
اجلمعية العمومية، واشتمال 

ت مجلس اإلدارة اجلديد.. والعضيلة أميناً للسر والفضلي أميناً للصندوق عموميتها زكَّ

د.محمد العتيبي

انتخاب عضوين في «الضمان االجتماعي» من خارج «الصندوق»

تكرمي حفظة القرآن مبسجد الفي الدويخ

ثامر السليم

حقــق كل من ابــرار الفيلكاوي 
وحمد املطيري وعبدالرحمن الكندري 
ومحمد الظفيري فوزا في انتخابات 
صندوق الضمان االجتماعي بجامعة 
الكويت، وذلك بعد خسارة اثنني من 
قائمة الصندوق التي تدير مجلس 
اإلدارة الصندوق طوال الســنوات 

املاضية.
حيث حصلت ابــرار الفيلكاوي 
على ١٣٠ صوتا والكندري على ١١٩ 
والظفيري على ١١٧ واملطيري على 
١١٦ صوتا، وتبــوأ كل من املطيري 
والكندري مراكز متقدمة في نتائج 

االنتخابات، وبذلك يعتبر حضورهما 
له بصمــة في انتخابــات صندوق 
الضمــان االجتماعــي خاصة أنهما 

يترشحان لالنتخابات ألول مرة.
وحــل أفــراد قائمــة الصندوق 
االجتماعــي في بقيــة املراكز، وقد 

شارك منهم أربعة مرشحني.
يذكــر أن انتخابــات صنــدوق 
الضمان االجتماعي ٢٠٢٢ عقدت يوم 
االثنني املاضي في احلرم اجلامعي 
في الشــويخ مبشــاركة جيدة من 
موظفي اجلامعة في اختيار ممثليهم 
في مجلس إدارة الصندوق، ويقدم 
الصندوق خدمات متنوعة للعاملني 

باجلامعة.

دعمــا وتقديرا حلفظة كتــاب اهللا وحثهم 
علــى بذل املزيد من اجلهود في ســبيل إتقانه 
واالهتمــام بــه، مت تكرمي عدد من املتســابقني 
من حفاظ القرآن الكرمي مبســجد الفي الدويخ 
- رحمه اهللا - في األحمدي، وذلك مبشــاركة 

د.محمد العجمي، وإشراف الشيخ حسن عبداهللا 
العجمي ود.ســلطان الفقيــه وبرعاية مراقب 
اخلدمات املساندة في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية باألحمدي م.حمود العجمي، وحضور 

عدد من األهالي ورواد املسجد.

املطيري والكندري كسرا احتكار القائمة على مجلس اإلدارة

جانب من العملية االنتخابية

صورة جماعية للمكرمني واملشاركني في احلفل

احلضانة امللكية البريطانية لذوي االحتياجات اخلاصة
احتفلت بتخرج الدفعة الرابعة من براعمها في «الصديق»

امللكيــة  احلضانــة  احتفلــت 
البريطانية لذوي االحتياجات اخلاصة 
بتخرج الدفعة الرابعــة من براعمها 
في مقرها بالصديق، بحضور صادق 
املطوع ضيف الشرف واألب ملؤسس 
احلضانة د.حنان املطوع ومدير عام 
احلضانة سلطان الشــمالي وأولياء 
األمور واملعلمات، ومت تصميم مكان 
احلفل خصيصا ليتناسب مع األطفال 

ثم ألقى صــادق املطوع كلمة قال 
فيها: «لقد بــذل أبناؤنا جهودا طيبة 
خالل العام الدراســي فاستحقوا هذا 
التكرمي، رغم الظروف الصعبة، مشيرا 
إلــى أن أطفالنا يحتاجون الكثير من 
العناية واالهتمام الستكمال دراساتهم 

العليا خلدمة أوطانهم.
مــن جانبــه شــكر مديــر عــام 
احلضانة سلطان الشمالي، أولياء 

األمور على ثقتهم وشكر اجلميع على 
نتائج عملهم اجلماعي املميز ليجعل 
هذا احلفل رائعا للخريجني الصغار، 
واشار إلى أن السنوات الثالث التي 
قضاها اخلريجون هي مبنزلة اإلجناز 
األول لهم فــي رحلتهم التعليمية، 
قائال: لقد أحب بدر وزمالؤه التعلم 
وستساعدهم هذه املهارة كثيرا في 

تعليمهم الالحق.

صادق املطوع وسلطان الشمالي يكرمان عبد اللطيف نوال القالف .. ولقطة للذكرى خالل احلفل

ليشــعروا بالراحة والطمأنينة، كما 
ســاعد طاقم العاملني واملعلمات في 
احلضانة اخلريجني على ارتداء ثوب 

التخرج.
واستهل احلفل بالنشيد الوطني، 
تاله كلمة للمديرة أليسا اسحاق التي 
ســلطت الضوء على أبــرز األحداث 
والذكريــات اجلميلــة التــي قضاها 

اخلريجون في املدرسة.

«التواصل احلضاري» تسعى 
لتنفيذ مشروع األضاحي

ســعيها  إطــار  فــي 
احلثيــث نحــو اســتثمار 
املواسم اإلسالمية، ورسم 
البسمة على وجوه الفقراء 
واملساكني ومضاعفة أجور 
احملســنني، وحتت شعار 
النفقــة أضحيــة  «نعــم 
وصدقة» تطــرح جمعية 
التواصل احلضاري مشروع 
األضاحي والذي تنفذه في ١٠ 
دول، بالتعاون مع وزارتي 
الشؤون واخلارجية. وحول 
قيمة املساهمة في املشروع، 

قالت مديــر العالقات العامة واإلعالم باجلمعية العنود 
األنصاري: تتفاوت قيمة األضاحي تبعا لطبيعة الدول 
التي سينفذ بها املشروع، وتبدأ من ٢٠ دينارا، ونحرص 
على تنفيذ املشروع في الدول الفقيرة، ويكون للمشروع 
انعكاس كبير على شريحة املستفيدين، وبدورنا نقدم 

للمتبرعني تقريرا شامال عن املشروع.

العنود األنصاري


