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املجد من مفردات اللغة العربية الثرية 
باملعاني اجلزلة واملكارم املأثورة عن اآلباء 

واألجداد.
دولة تاريخها ما يقارب الـ ٤٠٠ سنة 
من النبل والشــرف واملجد، ولهذا يجب 
أن يحرص املواطن على ان يكون (عامال 
مجدا مجتهدا) ليصل إلى ذروة املجد في 
دولة املجد كويت العلياء واملجد الالمحدود!

عزيزي النائب: كي تصل إلى ذروة املجد 
عليك أن جتتهد في احلصول على الشهرة 
ونيل املجد والشرف، ولن يتحصل هذا 
إال إذا طبقــت تصريحاتك االنتخابية في 
الوصول إلى بلوغ املجد املنشود، ولعلي هنا 
أذكر إحدى قصائد أبوالعالء املعري القائل:

أال في ســبيل المجد مــا أنا فاعل
عفــاف وإقدام وحــزم ونائل

أعنــدي وقد مارســت كل خفية
يصدق واش أو يخيب ســائل

أقل صــدودي انني لــك مبغض 
راحل عنك  انني  وأيسرهجري 

فإن كنت تبغي العز فابغ توســطا
المتطاول يقصر  التناهي  فعند 

دروب املجد في احلياة كثيرة ال حصر 
لها، وفي ذاكرتــي فيلم مناهض للحرب 
صنع في اخلمسينيات في الواليات املتحدة 
اسمه «دروب املجد» مأخوذ عن قصة تدور 
أحداثها في فتــرة احلرب العاملية األولى 
أخذت عن روايــة الكاتب همفري كوب، 
وحتكي القصة عن قيام اجليش باالنتقام 

من جنوده!
يقول الشاعر األخطل الصغير:

أنا في شــمال الحــب قلب خافق
وعلى يمين الحق طير شــاد

غنيت للشــرق الجريح وفي يدي
ما في ســماء الشرق من أمجاد

عزيزي القارئ: نحن اآلن أمام رئاسة 
تاريخية ملجلس األمة يقودها العم أحمد 
عبدالعزيز السعدون بكل خبرة وحرفنة 
ولننتظر قليال اخليــر بقبال وال نحكم 
سريعا، فالعم أبوعبدالعزيز واخوانه النواب 

ينشدون املجد!

الكويــت اليــوم على مفتــرق طرق 
والكل يسعى بكل جدية في املرحلة لطي 
صفحات الفساد، فالكويت تستاهل اخلير 
كله واخواننا رئيس وأعضاء مجلس األمة 
يســعون الى نيل املجد من كل أطرافه، 
والناس هي احلكم في آخر الكالم واملشهد 
النهائي حملصلة الســنوات األربع املقبلة 
الزاهرة املنجزة إن شــاء اهللا وعلينا أن 

نتفاءل ونكون دائما إيجابيني.
قال الشاعر:

يا طالب المجد فــي علم تحصله
نافس سواك وكن خلوا من الحسِد

فتلك تلبس ثــوب الفخر صاحبها
وذاك يوســعه بالعار والنكِد

٭ ومضة: املجد شيء جميل لن تناله أيها 
النائب وأنت متثل األمة إال إذا كنت بالفعل 
نائبا يحقق ما قاله في برنامجه االنتخابي.

٭ آخر الكالم: ما أجمل أن ينال النائب صفة 
املجد من ناخبيه ليحقق طموحه، قال الشاعر 

املتنبي:
فكل مجد وإن طــال المخاض بِه

له مــع الليــل واآلالم ميالُد

٭ زبدة احلچي: أيها النائب العزيز احرص 
على وطنــك وناخبيك، الكويــت اليوم 
مستهدفة وآن األوان أن ترجع كما كانت 

عروس اخلليج:
لرحلة المجــد أعددنــا مراكبنا

فها هو المجد يرسو في موانينا
طريقنــا وعــٌر، لكنــه قــدٌر

بأيدينا أقدارنــا  نغيــر  وقد 
فلتكتب الشــمس تاريخا لحاضرنا

يستلهم النور من أحداث ماضينا

اللهم احفــظ الكويت وأميرها املفدى 
وولي عهده األمني وشعبها من كل مكروه.
أيها املواطنــون الكرام، كويتنا أمانة، 
فليحافظ كل كويتي على أمانته، واملجد كل 
املجد أن تكون الكويت مجدك احلقيقي، 

فاحرص على أمانتك!
.. في أمان اهللا.

ومضات

الكويت.. 
مجد النائب!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الدفاع»: إضافة ٦٩٨ متقدمًا إلى قرعة «الطلبة الضباط»
ليبلغ اإلجمالي ٢٢٠١ سيقبل منهم ٤٠٠ عبر القرعة

عبدالهادي العجمي

أكد آمر كلية علي الصباح 
العســكرية العميــد الركــن 
العتيبــي أن إجــراء  خالــد 
القرعــة للطلبــة الضبــاط 
الثانويــة  حملــة شــهادات 
العامة والدبلوم ستكون يوم 
السبت املقبل وستجرى على 
٢٢٠١ متقدم ممن اســتكملوا 
الشروط واجتازوا املقابالت 
واالختبارات، مرجحا ان العدد 
الذي سيتم قبوله في الكلية 
يقدر بنحو ٤٠٠ متقدم، الفتا 
إلى انه جــرى إعادة فحص 
ملفات ١٠٨٦ متقدما بعد رفع 
التحفظات األمنية واتضح أن 
٣٨٨ منهــم لم تنطبق عليهم 

الشروط.
العتيبي،  العميــد  واكــد 
في املؤمتــر الصحافي الذي 
عقد صباح أمس لشرح آلية 
التسجيل وإجراءات ومعايير 
القبول لدفعة الطلبة الضباط 
الدفعــة ٢٣ حلملة الشــهادة 
اجلامعية و٤٩ حلملة الدبلوم 
والثانويــة العامة، أن قبول 
الطلبــة الضباط اجلامعيني 
سيتم في األســبوع األخير 
مــن شــهر ديســمبر املقبل، 
موضحا أن عدد الذين سجلوا 
يقدر بنحــو ٨ آالف على أن 
يتم دخولهم الدورة في أول 

يناير املقبل.
وأوضح أنه مت فتح باب 
التسجيل بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٦
إلــى ٢٠٢٢/٧/٢٣، وحرصــا 
من القيادة العســكرية على 
دخــول أكبر عــدد مت متديد 
عملية التســجيل إلى تاريخ 
٢٠٠٢/٧/٣١، الفتــا إلــى أنــه 
بالنسبة للثانوية العامة مت 
تعديــل العمر املســموح به 
من ٢١ إلى ٢٣ سنة بالنسبة 
الثانوية،  الشــهادة  حلاملي 
ولشهادة الدبلوم مت التعديل 
من ٢٢ إلى ٢٤ سنة، وأيضا من 
باب حرص القيادة العسكرية 
مت فتــح جميع التخصصات 
للمتقدمــني احلاصلــني على 
الشهادة اجلامعية باإلضافة 
إلي متديد عملية التســجيل 
إلي تاريخ ٢٠٢٢/٨/٨ وتعديل 

العمر من ٢٦ إلى ٣٠ سنة.
معايير محددة

وقال: نتفهم رغبة اجلميع 
بااللتحاق بكلية علي الصباح 
والعمل علــى خدمة الوطن 
في هذا املجــال، ولكن هناك 
أســس ومعايير لهذا القبول 

مرحلــة التدقيــق وجدنا أن 
هنــاك ٢٣٥ حالــة ال تنطبق 
عليهــم شــروط التســجيل 
الصحيحة، وكذلك هناك ١٧٤٧

متقدما سجلوا في املوقع ولم 
يتقدموا الستكمال إجراءات 
التسجيل، وبذلك مت اجتياز 
١٤٢٨٥ متقدما ملرحلة التدقيق 
في املقابلة األولية ومت اعتماد 
امللفات اإللكترونية اخلاصة 
بهــم ومت إرســال ملفاتهــم 
الفتــا  األوليــة،  للمقابلــة 
الى انــه بالنســبة للفحص 
(الطــول،  األولــي  الطبــي 
الوزن، ســالمة النطق، عمى 
األلوان) مت اســتقبال ١٤٢٨٥

ملفــا إلجراء الفحص الطبي 
األولى للمتقدمني، وقد اجتاز 
١٠٣٩٦ متقدمــا هذا الفحص 
ومت اســتبعاد ٣٨٨٩ لعــدم 

اجتيازهم.
وأضــاف: ثانيا، الفحص 
الطبي بعد املرحلة األولى مت 
اســتقبال ١٠٣٩٦ ملفا لعمل 
إجراء الفحص الطبي الشامل 
حســب اإلجــراءات الطبيــة 
املعتمدة رسميا، وكانت نتائج 

إلكتروني ويشمل عدة معايير 
ولــكل معيار درجة محددة) 
مت اســتدعاء ٣٩٤٤ متقدمــا 
للمقابلة الشخصية، ووجدنا 
أن ٥١ متقدمــا لــم يحضروا 
املقابلة الشــخصية واجتاز 
املقابلة األولية ٢٢٠١ متقدم، 
بينما لم يجتزها ١٦٩٢، وهناك 
أيضا شرطني، وبعد مراسلة 
اجلهات املعنية بالدولة يتم 
استبعاد من لم ينطبق عليه 
الشرطان املسجالن بشروط 
التسجيل للكلية العسكرية، 
وبناء على ذلك كان عدد من 
اجتاز املقابلة ووصل للقرعة 

٢٢٠١ من إجمالي العدد.
شرف اخلدمة العسكرية

مــن جهتــه، قــال مديــر 
التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة في وزارة الدفاع العميد 
الركن بحري محمد العوضي: 
نرحب بكم باملؤمتر الصحافي 
اخلاص بكلية علي الصباح 
العسكرية لشرح وتوضيح 
التســجيل وإجــراءات  آلية 
ومعايير القبول لدفعة الطلبة 
الضباط ٢٣ حلملة الشهادة 
اجلامعيــة ودفعــة الطلبــة 
الضباط ٤٩ حلملة شــهادة 
العامة،  الدبلوم والثانويــة 
حيث يتم عقد هذا املؤمتر بناء 
على توجيهات وزير الدفاع 
الشيخ عبداهللا علي العبداهللا 
الصبــاح وتعليمات رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد صالح الصباح.

وأكد العوضي أن اجليش 
دائما يحفز ويدعم كل من 
يرغب من أبناء الكويت في 
االلتحــاق بشــرف اخلدمة 
العسكرية من خالل املعاهد 
والكليات العسكرية التابعة 

له.

الفحص الطبي كاآلتي: ٣٥٧
متقدما لم يحضروا للفحص 
الطبي على الرغم من إعطائهم 
أكثــر مــن فرصــة حســب 
التوجيهات، ٥٩٥٨ متقدما لم 
يجتازوا الفحص الطبي و٤٠٨١

متقدما مت اجتيازهم للفحص 
الطبي. وثالثــا، االختبارات 
(القــدرات) وتشــمل اللغــة 
اإلجنليزية، املعلومات العامة، 
والتربية البدنية، حيث إنه 
بعــد االنتهــاء مــن الفحص 
الطبــي الشــامل مت انتقــال 
عدد ٤٠٨١ متقدما إلى مرحلة 
االختبارات والقدرات وجدنا 
أن ١٣٧ متقدمــا لم يحضروا 
االختبارات علــى الرغم من 
إرسال دعوة لهم عبر تطبيق 
«هويتي» واإلمييل الشخصي 
اخلــاص بهم اكثــر من مرة، 
وبذلك انتقــل ٣٩٤٤ متقدما 

للمقابلة الشخصية.
وتابــع: رابعــا، املقابلــة 
اللجنة  الشخصية وتتكون 
من ٥ أعضاء من كبار ضباط 
اجليــش، ولكل عضو درجة 
في التقييم (علما أن التقييم 

متت إعادة فحص ملفات ١٠٨٦ متقدماً بعد رفع التحفظات األمنية واتضح أن ٣٨٨ منهم ال تنطبق عليهم الشروط

جانب من احلضور خالل املؤمتر الصحافي

(أحمد علي) العميد الركن خالد العتيبي والعميد الركن بحري محمد العوضي والعميد د.سعود الصايغ  

كما هــو حاصل فــي جميع 
املدنية والعسكرية  الكليات 
(اختبارات القبول) وبنسب 
محــددة للنجاح متت عملية 
التســجيل من خــالل املوقع 
اإللكتروني اخلاص بكلية علي 
الصباح العسكرية، وإتاحة 
حريــة االختيــار للمتقــدم 
باختيــار القــوة الراغب في 

االلتحاق بها.
واشــار العميــد العتيبي 
إلــى أن العــدد اإلجمالي ملن 
قاموا بعملية التســجيل من 
خالل املوقع وصل الى ١٦٢٦٧
متقدمــا، مشــيرا أن جميــع 
إجراءات التسجيل عن الطريق 
اإللكتروني من بداية التسجيل 
إلى االنتهاء من عملية القرعة، 
متــر مرحلة التســجيل بـ ٤

مراحل رئيسية، أوال: املقابلة 
األولية وتقســم إلى مرحلة 
التدقيــق (يتم التدقيق على 
الرسمية للمتقدم  اإلثباتات 
وكذلك على الشهادات حسب 
شروط وزارة التربية) ومن 
يتــم قبول أوراقــه يتم فتح 
امللــف اإللكترونــي له، وفي 

العميـد خالـد العتيبـي: إجمالي من قامـوا بعملية التسـجيل مـن خالل املوقـع اإللكترونـي بلـغ ١٦٢٦٧ متقدمًا
نتفهـم رغبـة اجلميـع فـي االلتحـاق بكليـة علـي الصبـاح خلدمـة الوطـن لكـن هنـاك أسسـًا ومعاييـر للقبول

د.الصايغ: فحص طبي شامل للمتقدمني بجميع التخصصات
قــال رئيس جلنــة الفحص الطبــي العميد 
د.سعود الصايغ: في البداية أود ان ارحب بكم 
جميعــا خالل هذا املؤمتر الذي يســمح لنا بأن 
نوضــح لكم إجــراءات الفحص الطبــي لطلبة 
الضبــاط الثانويــة وحملة الدبلــوم دفعة ٤٩

لسنة ٢٠٢٢.
وأضاف: نؤكد قبل شرحنا إلجراءات الفحص 
الطبــي أن صحــة البشــر وحالتهــم الصحية 
واحلفاظ على أرواحهم هي ما ننشده دائما من 
خالل عملنا في هذا املجال، وأن الفحص الطبي 
للمتقدمني للكلية العســكرية وضع للتأكد من 
لياقتهم الصحية وقدرتهم على القيام بأعمالهم 
خالل الدورة العسكرية، وأن هذا الفحص الطبي 
الدقيق وضع أيضا ملنع أي حوادث مستقبلية 

ال سمح اهللا.
وتابــع د.الصايــغ: وبناء على ذلــك فقد مت 
تشــكيل جلنة طبية بتكليــف من رئيس هيئة 
اخلدمــات الطبية التي تضــم أطباء أخصائيني 

في التخصصات التالية: طبيب باطنية وطبيب 
جراحة عامة وطبيب عظام وطبيب قلب وطبيب 
جراحة أذن وأنف وحنجرة وطبيب عيون وطبيب 
أســنان باإلضافة إلــى الفحوصــات املختبرية 
واألشعة والطب النفسي، ويتم فحص الطالب 
بفحص شامل مرورا بجميع التخصصات السابقة 
التي ذكرتها، ومن ثم ينتقل امللف الطبي إلى جلنة 
طبية أخرى يتم فيها االعتماد الطبي للمتقدم.

وزاد: تعتبر كراســة شروط اللياقة الطبية 
للمتقدمني للخدمة العسكرية في اجليش الكويتي 
التــي نعتمد عليها فــي فحوصاتنا الطبية هي 
النســخة احملدثة للكراس املوحد لدول مجلس 
التعاون الطبعة الثالثة (٢٠١٧) التي مت اعتمادها 
من قبل الرئاسة العامة ألركان اجليش، ويستخدم 
هذا الكراس للفحص الطبي خلريجي الثانوية 
والدبلوم واجلامعيني والدورات العسكرية كذلك 
للخدمة العســكرية (جتنيد) ولكن مبستويات 
فحص مختلفة، ويتم تقرير احلالة الطبية وقت 

الفحــص وعند وجود أي ســبب لعــدم اللياقة 
يعتبــر املتقدم غير الئق فــي حينه ولو كانت 

حالته قابلة للعالج.
وأشار إلى أن هناك فحصا للمتقدمني للقوة 
اجلوية فئة الطيارين، حيث إن هذا التخصص 
بحاجــة إلى فحــص يختلــف متاما عــن باقي 
الفحوصات الطبية ويصنف بفحص املستوى 
األول، ويجب على املتقدم أن يكون بدرجة متميزة 
من اللياقة الطبية super hero، خاليا من األمراض 
ومن العيــوب اخللقية الداخليــة واخلارجية، 
وكثيــر مــن املتقدمني غير الئــق بفحص العني 
(مثال على ذلك فحص النظر يختلف عن فحص 
ضغط العني)، وهذا الفحص شرط أساسي لقبول 
املتقدم كطيار في جميع الكليات اجلوية العاملية.
وجــدد الصايــغ التأكيد علــى أن الهدف من 
هذا الفحص الطبي هو سالمة أبنائنا املتقدمني 
والتأكد من اللياقة الطبية التي تتطلب كشرط 
لالنتساب للقوات املسلحة باجليش الكويتي.

ملشاهدة الڤيديو

حمد سنان لـ «األنباء»: نفخر بأن الفائز األول 
احلافظ لكتاب اهللا عامليًا كويتي

يتم التنافس فيها بل حتى في القراءات، واآلن 
يصل احلافظ في السنة الى عشر روايات، وهذا 
فخر بشباب الكويت الذين يحصدون اجلوائز 

العاملية اآلن وليست احمللية فقط.
وما اهم مخرجات املسابقة؟

٭ بعض الذين شــاركوا في املسابقة وتفوقوا 
اصبحوا اآلن اعضاء في اللجنة الدائمة، كما ان 
من مخرجاتها ان احلافظ األول في العالم كويتي، 

وهذا فخر لنا جميعا وللكويت.
كم عدد اجلهات املشاركة وعدد املتسابقني؟

٭ (٤٧) جهــة حكوميــة وأهلية مشــاركة في 
املسابقة، وبلغ عدد املتنافسني ٢١٩٠ من جميع 
الفئات العمرية من الذكور واإلناث، كما شملت 
املسابقة القراءات ومسابقة كبار السن ومسابقة 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة، وايضا مســابقة 
املؤسســات االصالحيــة ونــزالء دور الرعاية 
بوزارة الشؤون االجتماعية واألحداث، وأيضا 
مشاركة املبتعثني الكويتيني عن طريق وسائل 
التواصل، كما نستطيع الدخول الى السجون، 
ولدينا محكمــات كويتيات فــي اللجنة العليا 

وهذا فخر للكويت.

ليلى الشافعي

اللجنــة  رئيــس  أكــد 
الدائمــة ملســابقة الكويــت 
القــرآن  حلفــظ  الكبــرى 
الكرمي الشــيخ حمد سنان 
أن هدفنــا من املســابقة أن 
يتمكــن احلافــظ الكويتــي 
من حفــظ القرآن وجتويده 
جيدا، لذا بدأ مشروع إنشاء 
احلافظ في عام ١٩٩٦ وجنح 
جناحا كبيرا بسبب تضافر 
اجلهود املجتمعية لتحقيق 

هذا الهدف.
حول ما يقوم به الشــيخ حمد ســنان كان 

لنا هذا اللقاء:
ما اجلديد في املسابقة هذا العام عن األعوام 

السابقة؟
٭ اجلديد هذا العام وجود «األســرة القرآنية» 
التي تشترك جميعها في املسابقة وتتكون من 

األب واألم واألبناء.
وما الذي مييز املسابقة عن مسابقات القرآن 

األخرى؟
٭ الشفافية في فرز األسئلة وال تكون بالطريقة 
املتبعة التقليدية، ايضا املسابقة تعدت حدود 
الكويت، كما انها جمعت شرائح العمر املختلفة 
ومن املشاركني فوق الـ ٨٥ عاما، كما ان الدرجات 
حتسب الكترونيا وليس عن طريق القلم وهذا 

ادق.
وهل هناك تغير في تقييمكم للحافظ؟

٭ املسابقة في بدايتها كانت حتجب املراكز األولى 
أو الثانية، اما اليوم ومع مســتوياتها فوصلنا 
من جزء واحد الى ٣٠ جزءا، بل في فرع القراءات 
يصل بعد احلجب الى اعشار الدرجة، واالعشار 

رئيس اللجنة الدائمة أكد أن الهدف وجود حافظ كويتي في كل بيت

الشيخ حمد سنان يتحدث للزميلة ليلى الشافعي


