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االثنني ١٩ يوليو ٢٠٢١ محليات

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» من مصــادر مطلعة في 
اجلهــاز الوطني لالعتمــاد األكادميي وضمان 
جودة التعليم ان مدير اجلهاز د.حمد العدواني 
أصدر قرارا بإضافة بعض البرامج الدراســية 
والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم 
العالي في الواليات املتحدة األميركية املوصي 
بهــا لدى اجلهاز الوطنــي لالعتماد األكادميي 
وضمان جودة التعليم، مشيرة إلى انه يجب 

أن يتبع البرنامج الدراســي الذي ســيلتحق 
بــه الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون 
الدراسة بنظام احلضور املنتظم خالل األسبوع 
الدراسي. ولفتت الى انه يجب أن يكون البرنامج 
الدراسي الذي ســيلتحق به الطلبة قد اجتاز 
املدة الدراســية احملددة ملنح الدرجة العلمية 
وذلــك بتخريج الدفعة األولى من الكلية التي 
تطــرح هذا البرنامج. وأشــار الى ان البرامج 
الدراسية والدرجات العلمية التي اعتمدها هي 

على النحو التالي:

األمير: جعله اهللا عيدًا سعيدًا على األمتني العربية واإلسالمية
تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رســالة 
تهنئــة مــن أخيه ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
مبناسبة عودة سموه إلى أرض 
الوطن العزيز، وذلك بعد إجراء 
الفحوصات الطبيــة املعتادة 
والتي تكللــت بفضل من اهللا 
تعالى ومنته بالنجاح وقضاء 

إجازة خاصة هذا نصها:
صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد
يسعدني أن أرفع إلى مقام 
ســموكم الكرمي (حفظكم اهللا 
ورعاكم) أســمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة عودتكم 
امليمونة إلى أرض الوطن وعلى 
مــا أفاء اهللا به على ســموكم 
بالنتائج الطيبة للفحوصات 
االعتياديــة التــي أجريتموها 
وتكللت بفضل من اهللا بالنجاح، 
كمــا يســعدني أن أغتنم هذه 
املناسبة التي أثلجت صدورنا 
وأهل الكويت األوفياء جميعا 
لنتوجــه إلــى اهللا تعالى بأن 
يحيط ســموكم، حفظكم اهللا 
ورعاكم، بكرمي عنايته وعظيم 
رعايته وأن يسبغ على سموكم 
الصحــة والعافية الســتكمال 

مسيرة اخلير والتنمية.
وأسأل املولى جلت قدرته 
أن يدميكم فخرا وعزا للوطن 
وأن يــدمي على وطننا العزيز 
األمن واالســتقرار ويحقق له 
املزيد مــن التقدم والرخاء في 
ظل قيادة ســموكم الرشيدة، 

حفظكم اهللا ورعاكم.
هذا، وبعث صاحب السمو 

وحتقيق التطلعات واألهداف 
الطموحة التي تســمو مبكانة 
الوطن احلبيب في العلياء وأن 
يدمي على سموه وافر الصحة 

والعافية.
إلــى ذلــك، نقــل الديــوان 
األميري إلى اإلخوة املواطنني 
وإلى املقيمني في وطننا العزيز 
تهاني صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد بعيد 
األضحى املبارك ومتنياته لهم 
أن يكون عيدا ينعم فيه اجلميع 
باحملبة والهناء واألمن واألمان.
واغتنــم الديــوان األميري 
هذه املناســبة املباركة ليرفع 

والرشيدة واهللا ولي التوفيق.
وفي الســياق ذاتــه، تلقى 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد اتصاال هاتفيا من 
أخيه صاحب اجلاللة السلطان 
هيثم بن طارق املعظم سلطان 
عمان الشقيقة أعرب خالله عن 
خالص تهانيه وصادق متنياته 
لســموه مبناسبة قرب حلول 
عيد األضحى املبارك، ســائال 
املولى تعالــى أن يعيده على 
البلدين والشــعبني الشقيقني 
واألمة العربية واإلسالمية بوافر 
اخلير واليمــن والبركات وأن 
يدمي على سموه موفور الصحة 

احلكيمة جلاللته.
هذا، وتلقى صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
عصر مــس اتصاال هاتفيا من 
أخيه صاحب الســمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر الشقيقة أعرب خالله عن 
خالص تهانيه وصادق متنياته 
لســموه مبناسبة قرب حلول 
عيد األضحى املبارك، ســائال 
املولى تعالــى أن يعيده على 
البلدين والشــعبني الشقيقني 
واألمة العربية واإلسالمية بوافر 
اخلير واليمن والبركات، وأن 
يدمي على سموه موفور الصحة 

إلــى مقــام صاحــب الســمو 
األمير وإلى ســمو ولي العهد 
وإلــى ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء أســمى آيــات التهاني 
والتبريكات بهذه املناسبة. كما 
هنأ سموه املواطنني واملقيمني 
بعيد األضحــى املبارك جعله 
اهللا عيدا ســعيدا على األمتني 
العربية واإلسالمية في جميع 
أقطارهــا ويضرع إلى اهللا عز 
وجل أن يعيده على العالم أجمع 
بالطمأنينة واألمن وأن يحفظ 
الكويت وشعبها من كل سوء 
ومكروه ويدمي عليها نعمة األمن 
واألمان في ظل قيادتنا احلكيمة 

والعافية ويحقق للكويت كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.
وقد أعرب سموه عن بالغ 
شكره جلاللته على هذه املبادرة 
الكرمية وهذا التواصل األخوي 
املجســد ألواصــر العالقــات 
التاريخية والوطيدة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
مبــادال جاللتــه التهاني بهذه 
املناســبة الفضيلة، ومتمنيا 
الصحــة  موفــور  جلاللتــه 
والعافيــة ولســلطنة عمــان 
الشقيقة وشــعبها الكرمي كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

والعافية ويحقق للكويت كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

احلكيمة لسموه.
وقد أعرب سموه عن بالغ 
شكره لسموه على هذه املبادرة 
الكرمية وهذا التواصل األخوي 
املجســد ألواصــر العالقــات 
التاريخية والوطيدة التي تربط 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
مبــادال ســموه التهانــي بهذه 
املناســبة الفضيلة، ومتمنيا 
لسموه موفور الصحة والعافية 
ولدولة قطر الشقيقة وشعبها 
الكرمي كل التقدم واالزدهار في 

ظل القيادة احلكيمة لسموه.

صاحب السمو تلقى رسالة تهنئة من ولي العهد مبناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن واتصالني من سلطان ُعمان وأمير قطر للتهنئة بعيد األضحى املبارك

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثانيالسلطان هيثم بن طارق سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة شكر جوابية ألخيه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ضمنها سموه خالص شكره على 
ما عبر عنه ســموه من تهنئة 
بعودة سموه إلى أرض الوطن 
الغالي وعلى ما أبداه سموه من 
طيب املشاعر ومن صادق الدعاء 
بهذه املناســبة، مبتهال سموه 
إلى الباري جل وعال أن يوفق 
اجلميع لكل ما فيه خير وخدمة 
ورفعة شــأن الوطــن العزيز 
ويســدد خطــى أبنــاء الوطن 
لالرتقاء مبسيرته التنموية نحو 
آفاق التقدم والرقي واالزدهار 

روضان الروضان: العمل على حتصني اجلبهة الداخلية 
وترسيخ الوحدة الوطنية سياسيًا ومجتمعيًا

الروضان  رفــع روضــان 
عميد عائلة الروضان أســمى 
آيات التهنئة والتبريكات ملقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، وســمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
واحلكومة الرشيدة مبناسبة 
عيــد األضحى املبــارك أعاده 
املولى عز وجــل على األمتني 
العربية واإلســالمية باخلير 
والبركــة، داعيا رب العزة أن 
يجعل أيامنا كلها أعيادا وفرحة 
في ظل حكم صاحب الســمو 
األمير، حفظه اهللا ورعاه، لنا 

قائدا ملسيرتنا ونهضتنا.
وقال الروضــان ان هناك 
عالقة ذات خصوصية متفردة 

املولى بالصالح والفالح، يجب 
على كل كويتي أن يرفع أكف 
الضراعة بالدعاء هللا جل وعال 
بأن يحفظ ســمو األمير ألنه 

جميع أنواع العبث السياسي 
واالستراتيجي. وقال الروضان 
ان أولى املسؤوليات التي علينا 
ككويتيني القيام بها هي العمل 
دون هوادة لتحصني جبهتنا 
الداخليــة وترســيخ الوحدة 
الوطنية سياسيا ومجتمعيا 
لنكون خير عون لسموه في 
سعيه الدؤوب لتعزيز أجواء 
السياسي داخليا  االســتقرار 

وخارجيا.
وأخيــرا متنــى الروضان 
لسمو األمير مزيدا من التقدم 
واالزدهار واالستقرار للكويت 
بقيادتهــا احلكيمــة وامللهمة 
والتي نالت تقدير دول العالم 
ألعماله اجلليلة عربيا ودوليا.

صمــام أمــان البــالد بخبرته 
القــادر على  وحنكتــه، وهو 
العبــور بالبالد إلى بر األمان 
في ظل املخاضــات اإلقليمية 
والدوليــة املتقلبــة، موضحا 
اننا ككويتيني نعرف أكثر من 
غيرنا مقدار اجلهــد والطاقة 
التــي يبذلهــا ســمو األميــر 
لتحصني الكويت من كل مخاطر 
التي  الصراعات واالحترابات 
جتــري باملنطقة دون توقف، 
ومن هنــا يقــوم الكويتيون 
بتقــدمي كل صنــوف الدعــم 
الشعبي لسموه لتمكينه من 
أداء مهامه ورسالته كوسيط 
عــادل وكحكم نزيــه وكقائد 
إنســاني فــي منطقة تشــهد 

هنأ القيادة السياسية والشعب الكويتي واألمتني العربية واإلسالمية بالعيد

روضان الروضان

بني الكويتيني بجميع أطيافهم 
وبني حاكمهم تقوم على أساس 
احلــب واملودة، وهــي عالقة 
متميزة بني احلاكم وشــعبه 
أساس دعائم العدل واحلقوق 
الســلطة  رأس  جهــة  مــن 
والدعم واملؤازرة والتفويض 
الدميوقراطي الواثق من جهة 
الشعب، مضيفا ان هذه املعادلة 
املتوازنة والشفافة هي عنوان 
عهد صاحــب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد والذي 
يشــكل امتدادا لعهــود حكام 

الكويت املتعاقبني.
كما أشار إلى مبناسبة عيد 
األضحى وأيامه املباركة التي 
يقــف فيهــا احلجيــج، داعني 

ثالب: العبداجلليل استحق الوسام 
اإليطالي برتبة فارس

توجــه رئيــس جمعية 
الكاريكاتير الكويتية الزميل 
محمــد ثــالب بالتهنئة إلى 
أمني عــام املجلس الوطني 
كامل العبداجلليل مبناسبة 
تقليده بوسام االستحقاق 
فــي املجال الثقافــي برتبة 
فارس من السفير اإليطالي.

وقال ثالب إن هذا التكرمي 
مستحق ألمني عام املجلس 
الوطنــي، نظرا ملا يقوم به 
من جهود في دعم وتعزيز 
الثقافية والفنية  العالقات 

والتراثيــة بني الكويت وإيطاليــا، مضيفا أن 
وسام استحقاق اجلمهورية اإليطالية في املجال 
الثقافي برتبة فارس يعتبر أرفع تكرمي متنحه 
الدولة اإليطالية ألصحاب اجلدارة في مجاالت 
اآلداب والفنون، وقد مت منحه لعبداجلليل نظرا 
جلهوده وكونه أحد أبرز أصدقاء إيطاليا وأحد 

القامات الثقافية الكويتية. وأشاد ثالب بالدور 
الفعــال والدعم الكبير من أمــني عام املجلس 
الوطني ألنشــطة جمعية الكاريكاتير، وإبرام 
اتفاقيات تعاون بني اجلانبني تصب في مصلحة 
العمل املشترك لتطوير فن الكاريكاتير والثقافة 

بشكل عام في الكويت.

محمد ثالبكامل العبد اجلليل

جهاز االعتماد األكادميي يضيف
بعض البرامج الدراسية في أميركا

ولي العهد: ليدم اهللا على وطننا العزيز األمن واالستقرار ويحقق له املزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة

ليوفق اهللا اجلميع لكل ما فيه خير وخدمة ورفعة شأن الوطن ويسدد خطى أبنائه لالرتقاء مبسيرته التنموية نحو آفاق التقدم والرقي واالزدهار
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«النجاة» تطرح اليوم حملة «أنا أدعم األقصى»
قال رئيــس قطاع املوارد 
العامــة واإلعالم  والعالقات 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
عمر الثويني: تطرح النجاة 
اخليريــة اليــوم تزامنــا مع 
يوم عرفــة املبــارك املوافق 
١٤٤٢ هجريــة حملــة #أنا _

أدعم_األقصى، والتي تسعى 
اجلمعية من خاللها إلى دعم 
ثبات وصمــود أهل األقصى 
املبارك.  هذا، وتنطلق احلملة 
في متام الســاعة ١٠ صباحا 
وتستمر حتى السابعة مساء.

وأعلن الثويني أن احلملة 
تضم ٦ مشاريع نوعية خلدمة 
األقصى ودعم األسر املقدسية، 
منها توفير سيارتي «إسعاف» 
خلدمة رواد املسجد األقصى 
وتقدمي الدعم للكوادر الطبية 

خــالل حملــة «#أنا_أدعــم_
األقصــى» إلى تقــدمي الدعم 
املادي لعدد ١٥٠ أسرة مقدسية 
من شريحة األســر املتعففة 
الدخل  واملتضررة وضعاف 

ملدة عام كامل.

يــوم عرفة اجعلها في ربوع 
املســجد األقصى». وأوضح 
أن التكلفة اإلجمالية للحملة 
تبلــغ ١٥٤ ألف دينار، مؤكدا 
أنه يجوز إخراج الزكاة لدعم 
احلملة، مشيرا الى أنه سيتم 
تنفيذهــا بــإذن اهللا تعالــى 
فــي القريــب العاجــل وذلك 
بالتنسيق الكامل مع وزارتي 
الشؤون واخلارجية الكويتية 
وبإشراف سفارة الكويت في 

األردن الشقيق.
 للتواصــل ودعم احلملة 
مــن خــالل زيارة حســابات 
بشــتى  اخليريــة  النجــاة 
منصات التواصل االجتماعي: 
@ alnajatorg، أو مــن خالل 
االتصال على مركز االتصال: 

.١٨٠٠٠٨٢

وحول آليــة اختيار هذه 
املشــاريع حتديــدا، أجــاب 
الثويني: قمت مؤخرا بزيارة 
املبــارك، وهنــاك  لألقصــى 
التقيت العديد من اجلمعيات 
واملؤسســات  الرســمية 
اإلنســانية الدوليــة الكبرى 
واملعتمدة في منظومة وزارة 
اخلارجية الكويتية، وخلصت 
اللقاءات إلى أن هذه املشاريع 
الست متثل في الفترة احلالية 
أولويــة ألهل األقصى، وذلك 
بناء على الواقع الذي ملسته 
خالل الزيارة، مؤكدا أن هذه 
احلملة تعكس املوقف الكويتي 
الراسخ جتاه دعم املقدسات 

اإلسالمية. 
وحث الثويني أهل اخلير 
والعطاء قائال: «صدقتك في 

عمر الثويني: «صدقتك في يوم عرفة اجعلها في ربوع املسجد األقصى»

عمر الثويني

املوجودة باملســجد، وكذلك 
توفيــر ســيارتي «إطفــاء» 
للتدخل الســريع في حاالت 
الطــوارئ واحلريــق وإنقاذ 
األرواح واملمتلكات، وعدد ٢ 
سيارة «لنقل كبار السن» وذلك 
أداء الصلوات  لتمكينهم من 
والتنقل بيسر وسهولة داخل 
املســجد األقصــى، مضيفــا: 
تهــدف احلملــة كذلــك إلــى 
إنارة املسجد األقصى، وذلك 
من خــالل تركيب الفوانيس 
والثريات وتبديل التالف منها 
جراء األحــداث األخيرة، الى 
جانب إقامة ١٥ حلقة قرآنية 
ملدة عام في رحاب املســجد 
األقصى، وذلــك إلعداد جيل 
متمســك بهويته ومقدساته 
الدينية، وكذلك نســعى من 

«زكاة العثمان»: توزيع ٣٠٠ أضحية في الكويت
أعلن مدير زكاة العثمان التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
أحمد الكندري استمرار استقبال األضاحي حتى عيد األضحى 
املبارك، مبينا أن عدد األضاحي املستهدف توزيعها على األسر 
املتعففة داخل الكويت خالل هذا العام ١٤٤٢هـ ٣٠٠ أضحية.
ودعا الكندري املتبرعني واحملسنني إلى املساهمة في 
مشروع األضاحي، مبينا أن قيمة األضحية داخل الكويت 
تتراوح بني ٧٠ دينارا لألضحية األسترالي، و٩٥ دينارا 
لألضحية العربي، ويتم توزيعها على املســتحقني بعد 
ذبحها وتغليفها وجتهيزها مع مراعاة التباعد االجتماعي.

وأوضــح أن مشــروع األضاحي يهــدف إلى إدخال 
البهجة والســعادة على األســر ضعيفــة الدخل، الفتا 
إلى أن هذا املشروع يعد من أشكال التكافل االجتماعي 
بني املســلمني ومساعدة غير القادرين منهم، وتخفيف 
معاناتهم. وختم الكندري بالتأكيد على ثواب األضحية، 
مذكرا بقول اهللا تعالى: «فكلوا منها وأطعموا البائس 
الفقيــر». وبــني أن التبــرع يكون عبــر االتصال على: 
٩٩٤٠١٠١١ ـ ٩٩٣٨٨٨٧٨ ـ ٢٢٦٦٧٧٨٠، أو زيارة فرع زكاة 

أحمد الكندريالعثمان بالروضة أو حولي.


