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اجلمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

عبدالهادي العجمي

تواصل كلية علي الصباح 
العسكرية دورها املعهود في 
املساهمة بحماية ثرى الوطن 
وتعزيــز األمــن املجتمعــي 
عــن طريق رفد املؤسســات 
العسكرية بالعنصر الوطني 
املؤهل واملــدرب على العمل 
املجــاالت  مختلــف  فــي 
والتخصصات، ففي ٥ يوليو 
املاضــي فتحــت الكلية باب 
القبول للطلبة الضباط من 
الشــهادات اجلامعية  حملة 
والدبلوم والثانوية العامة، 
وذلك بالتسجيل عبر املوقع 
االلكتروني املخصص لذلك، 
وفــي ١٩من الشــهر ذاته مت 
اســتدعاء املســجلني علــى 
دفعــات وذلــك مــن خــالل 
بتاريــخ  رســائل  ارســال 
وموعد احلضــور للمقابلة 
األولية متهيدا لقبول الطلبة 
املتقدمــني، «األنباء» ورغبة 
منها في تسليط الضوء على 
ما يقوم به منتســبو الكلية 
من جهود يومية الســتقبال 
األفواج من أبناءنا املتقدمني 
لاللتحاق بالكلية العسكرية، 
التقت برئيس فرع التسجيل 
والقبول العميد الركن حجي 
فرج الراجحي، والعقيد الركن 
علي عبدالرحمن الفارســي، 
واملقــدم الركن عبداهللا عيد 
املخيــال ـ فــرع التســجيل 
بالتنســيق  والقبول، وذلك 
مع مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة في وزارة 
الدفــاع، حيــث كشــفوا عن 
طبيعة اإلجراءات التي تتم 
مع املتقدمني وآلية التسجيل 

والتدقيق.
وكشــفوا عن ان القبول 
بالــدورة يكون عــن طريق 
القرعــة لتحقيق املســاواة 

كانت باستقبال حملة الدبلوم 
والثانوية بتاريخ ١٩ يوليو 
املاضي وكنا مســتمرين في 
تلقــي الطلبــات حتى أمس 
اخلميس، مبينا ان االجراءات 
التي تتم مع املرشحني للقبول 
في الكلية تبدأ بأرسال رسالة 
للمتقدمني من خالل تطبيق 
«هويتي» واالمييالت اخلاصة 
حتدد تاريخ وموعد احلضور 
وعند حضور املتقدم يدخل 

تتــم وهللا احلمد بسالســة 
وال تستغرق الساعة الواحدة 
نظرا اللتزام اجلميع باملواعيد 
احملددة، مشــيرا الى ان عدد 
املتقدمني من حملة الشهادات 
اجلامعية والدبلوم والثانوية 
العامة نحو ٢٥ ألف متقدم، 
مبينــا ان املتقــدم اذا اجتاز 
ما ســبق والفحــص الطبي 
باملستشــفى للعسكري يتم 
نقله الى املرحلة الثانية وهي 

اللجنة فــي املقابلة األولية 
بعدة واجبــات وهي قياس 
الطول والوزن ومدى تطابق 
نســبة الوزن وكتلة الطول 
الظاهري وسالمة  والكشف 
النظر وعند اجتياز الطالب 
املقابلــة األولية بنجاح يتم 
حتويله الى الفحص الطبي 
العســكري  في املستشــفى 

للفحص الشامل.
جلنة التدقيق

بدوره، أشار املقدم الركن 
عبداهللا عيد املخيال الى ان 
جلنة التدقيق هي أول مرحلة 
للمتقدمــني ودورها يقتصر 
علــى التأكد مــن معلومات 
املتقدمــني والتدقيــق علــى 
التي  البيانات واملســتندات 
ادخلها املتقدم خالل تسجيله 
في املوقع االلكتروني ومدى 
صحتهــا ومطابقتها ســواء 
كانــت الشــهادة الدراســية 

الــى الصالــة املخصصــة 
الشــهادة  علــى  للتدقيــق 
الدراسية واألوراق الثبوتية 
ومن ثم التوجه الى املقابلة 

األولية.
ألف متقدم

الــى ان األعــداد  ولفــت 
التي يتم اســتقبالها يوميا 
تقارب األلف متقدم وعملية 
التدقيــق واملقابلــة األولية 

االختبارات العلمية والنظرية 
واللغة االجنليزية واللياقة 
البدنية وبعدها تكون املقابلة 

النهائية.
املقابلة األولية

مــن جانبه، قــال العقيد 
الركــن علــي عبدالرحمــن 
الفارسيـ  التسجيل والقبول، 
نستقبل الطالب بعد انتهائه 
من جلنــة التدقيــق وتقوم 

والنسبة املئوية واملستندات 
األصليــة مثــل اجلنســية 
امليــالد وشــهادة  وشــهادة 
العسكرية  الوطنية  اخلدمة 
ملن أمت سن ١٨ عاما، والتأكد 

من عمر املتقدم.
وذكــر املخيــال ان هناك 
تنســيقا دائما مــع التعليم 
اخلاص فــي وزارة التربية 
للتأكد من صحة الشــهادات 
وفــي حــال كانــت شــهادة 
الثانوية العامــة من خارج 
الكويــت يتــم التأكــد مــن 
صحتها واالخوة في التعليم 
اخلــاص متعاونون جدا في 
هذا اجلانب، مؤكدا ان عملية 
استقبال املتقدمني من حملة 
الدبلــوم والثانويــة العامة 
انتهت أمس اخلميس وبعدها 
بفتــرة قصيرة ســوف يتم 
استدعاء املتقدمني من حملة 
الشهادات اجلامعية من جميع 

التخصصات. 

املقدم الركن عبداهللا املخيال العقيد الركن علي الفارسي العميد الركن حجي الراجحي

وتكافؤ الفرص ألول مرة في 
تاريخ الكلية، الفتني الى تقدم 
٢٥ ألفا من حملة الشــهادات 
اجلامعية والدبلوم والثانوية 
العامة. وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، أكد رئيس فرع 
العميد  التســجيل والقبول 
الركــن حجي فرج الراجحي 
انــه مت فتــح بــاب القبــول 
لالنتساب بكلية علي الصباح 
العسكرية للطلبة الضباط 
في ٥ يوليو املاضي حتى ٨ 
أغسطس اجلاري، الفتا الى 
ان االقبــال على التســجيل 
يثلج الصدر من حيث األعداد 
الكبيرة خاصة ان القبول في 
هذه الدورة يكون عن طريق 
القرعة لتطبيق مبدأ املساواة 
وتكافؤ الفرص، مشيرا الى 
ان ذلك يحدث ألول مرة في 
تاريــخ كلية علــي الصباح 

العسكرية.
وقال الراجحي ان البداية 

املخيال: تنسيق دائم مع «التعليم اخلاص» في «التربية» للتأكد من صحة الشهادات الدراسية للمتقدمالفارسي: جلنة املقابلة األولية تقوم بقياس الطول والوزن والكشف الظاهري وفحص النظر وغيرها

شكر وتقدير  طلبة لـ «األنباء»: ُحسن استقبال 
كل الشــكر والتقدير الى مديــر التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة العميد الركن بحري محمد ابل العوضي 
ورئيس قطاع الصحافة واالعالم العقيد الركن فهد محمد 
املطيري، واملقدم الركن محمد الرئيس على تسهيلهم 
مهمة «األنباء» في نقل الصورة املباشرة لعملية تسجيل 

الطلبة الضباط في الكلية.

أشــاد عدد من املتقدمني لدورة الضباط بالتعاون وحسن 
التعامل واالستقبال اثناء عملية تقدمي اوراق القبول سواء من 
بوابة الدخول وفي صالتي التدقيق واملقابلة األولية حتى انتهاء 

مراجعتهم وخروجهم من املبنى.
وذكروا ان كل شيء كان متوافرا سواء من املشروبات أو 

الرد على استفساراتهم بكل رحابة صدر. 

قياس الطول للطلبة املتقدمني

(أحمد علي) تنظيم وسهولة في التقدمي  

سهولة وتنظيم في اإلجراءات داخل كلية علي الصباح العسكرية

كلية علي الصباح العسكرية.. مصنع الرجال

الزميل عبدالهادي العجمي مع املقدم الركن عبداهللا املخيال

٢٥ ألف متقدم لاللتحاق بكلية علي الصباح العسكرية
الراجحي لـ «األنباء»: من حملة الشهادات اجلامعية والدبلوم والثانوية العامة.. والقبول عن طريق القرعة للمرة األولى في تاريخ الكلية لتحقيق تكافؤ الفرص

ملشاهدة الڤيديو

من اختبارات القبول


