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صارت اليوم الكويت «ركيزة خيرية 
عاملية» يشار إليها بالبنان لتصدرها العمل 
اخليري واإلنساني والتطوعي فكان لزاما 
ان يكون هناك كتاب مرجع لهذا األمر 
العظيم يغني الساحة اخليرية وقطاعات 
العمل اخليري والتطوعي مبفاهيم العمل 
املؤسسي وقواعده وحتدياته، وانبرى 
لهذا األمر مشكورا استاذي القدير د.احمد 
عطية الباطني وهــو احد رموز العمل 
اخليري الكويتــي ويحمل الكثير من 
املؤهالت العلمية واخلبرة املهنية وهو 
عضو مؤســس في مجالس العديد من 

هذه اجلمعيات اخليرية املباركة.
خــرج الى النور هــذه األيام كتابه 
القيم: العمل املؤسســي اخليري، وهو 
بعــد قراءتي له أســتطيع ان اقول انه 
التعلم واملعرفة  ســيكون من مصادر 
خاصــة ملن يقرؤون مــن اجل اضافة 
شيء جديد حلياتهم ويطورون انفسهم 
وسلوكهم ومهاراتهم ولهذا كله على من 
يريد ان يستفيد من هذا الكتاب القيم 
ان يحدد هدفه من قــراءة هذا الكتاب 
الذي أراه (دســتورا) للعمل املؤسسي 
اخليري والتطوعي وللذين لديهم (خطة) 
مكتوبة يريدون حتقيقها على أرض الواقع 

املعيش، ال التنظير الورقي والفكري!
الكتــاب يتحدث عــن تاريخ اخلير 
املتجــذر في الكويت بكل مؤسســاته 
اخليريــة والوقفية ومــا يخص هذه 
املؤسســات من موضوعات وحتديات 
ويقدم الكتاب (روشتة - وصفة) جميلة 
لكل العاملني فــي حقل العمل اخليري 
وميدهم باملعلومات وكذلك يتناول العمل 
اخليري، فيبني املؤلــف مفهوم العمل 
التطوعي وعالقته بالعمل اخليري وإلى 
نشأة منظمات اخلير والعمل املؤسسي 
بكل تصنيفاته وملنظومته التشــريعية 
واحلوكمة املؤسسية والبناء التنظيمي 
ثم اخيــرا التحديات التي تواجه العمل 

اخليري املؤسسي.

القارئ ليس  الكتاب عزيزي  ٭ ومضة: 

بحثا علميا او كتابا اكادمييا لكنه كتاب 
يجمع الثقافة العامة واملعلومة املتخصصة 
واخلبرة العملية في مجال العمل اخليري 
املؤسسي وهو خالصة جتارب تطبيقية 
وجوانــب علمية ومعــارف في ادارة 

املؤسسات اخليرية.

٭ آخر الكالم: هو مرجع لكل قواعد العمل 
املؤسسي اخليري وأرى انه يسد نقصا 
في املكتبة اخليريــة ما يجعله (مرجعاً 

مهماً) للعمل اخليري الكويتي.

٭ زبدة احلچي: العمل اخليري الكويتي 
يحتاج الى مثل هذه الكتب القيمة ألنه 
صار اليوم (عمال خيريا عامليا) فهو عنوان 
اإلنسانية الكويتية وحتضرها، ولهذا ال 
عجب ان اطلق على األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد - رحمه اهللا (أمير اإلنسانية 
وقائدها) والكويت (عاصمة اخلير)، وهذا 

ما يجعلنا نفخر بهذا االجناز العاملي.

شكرا.. كبيرة ألستاذنا القدير د.احمد 
عطية الباطني الذي أجاد صياغة مؤلف 
يعتبر مرجعا للعمل الكويتي املؤسسي 

اخليري.
وأمتنى من كل العاملني في حقل العمل 
اخليري الكويتي الوقفي والتطوعي قراءة 
هذا الكتاب القيــم ألهميته في االمناء 
اخليــري وملعرفــة االطــار القانوني 
والتشريعي وأهم قواعد العمل اخليري 
املؤسســي خاصة أن جمعيات وجلان 
الكويــت اخليرية بفضــل اهللا ثم همة 
(رجال ونســاء) العمل اخليري اثبتوا 
مشــروعية هذه املؤسســات اخليرية 
بفضل عطائهم وإجنازاتهم املشــروعة 
ووفق احلوكمة املؤسسية وهي الرقابة 
الداخلية واخلارجية وأداة ضبط السلوك 
واألخالق والتنسيق خارجيا مع السفارات 
الكويتية التي تعتز بتعاونها الصادق مع 
هذه اجلهات الشــعبية ذراع احلكومة 

الشعبية الفاعلة.
..في أمان اهللا.

ومضات

العمل املؤسسي 
اخليري!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«األنباء» تنشر اإلحصائية النهائية ألعداد املقبولني
في جامعة الكويت: ١١١٤٣ طالبًا وطالبة للفصلني

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعــة في جامعــة الكويت 
أن مجلــس اجلامعة قد وافق 
على التقرير النهائي لعمليات 
القبــول والتســجيل للعــام 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ متضمنا 
قبول الفصل الدراســي األول 
والفصل الدراسي الثاني، الفتة 
إلى انه بلغ إجمالي املقبولني في 
اجلامعة ١١١٤٣ طالبا وطالبة.

ولفتت إلى أن عدد املقاعد 
املعتمــدة التي متــت املوافقة 
عليها من قبل مجلس اجلامعة 
٩٧٢٥ مقعدا مت قبول ٦١٨٥ طالبا 
وطالبة في الفصل الدراســي 
األول و٤٩٥٨ طالبا وطالبة في 
الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة 
أن القبول املرحل هو الذي مت 

الدراســي الثاني يشــمل من 
اعتمد قبولــه ومن لم يعتمد 
قبوله بعــد، وجميع مقبولي 
الفصل الدراسي األول مت اعتماد 
قبولهم، مشــيرة إلى أن عدد 
مقاعد املنح الثقافية بلغ ٣٠٩ 

٩٠٤، والعلــوم االجتماعيــة 
٨٤٦، والعلوم احلياتية ٢٤٦، 
والعلوم اإلدارية ١٧٢، والعلوم 
٣٢٤، والتربيــة ١٠٦٤ طالــب 

وطالبة.
وأوضحت املصادر أن أعلى 
كلية في قبول أعداد الطلبة هي 
كلية اآلداب بإجمالي ٢٤٨٩، فيما 
اقل كلية قبوال ألعداد املقبولني 
هي كلية طب األسنان ٣٦، فيما 
بلغ إجمالي املقبولني في كليات 
الطــب ١٥٩، والصيدلــة ٦٢، 
والعلوم الطبية املساعدة ٣٠٤، 
والصحة العامة ٣٧، والهندسة 
والبترول ٣٦٦، والعمارة ١٢٣، 
والشــريعة ١٤٨٨، والعلــوم 
االجتماعيــة ١٣٩٢، والعلــوم 
احلياتية ٧٥٥، والعلوم اإلدارية 
٥٢٠، واحلقوق ٥٣٦، والعلوم 

١٠٣٩، والتربية ١٨٣٧.

مقاعد للطلبة والطالبات.
إلــى أن عــدد  وأشــارت 
املقبولني في الفصل الدراسي 
األول لكلية الطب بلغ ١٥٩ طالبا 
وطالبة، وطب األســنان ٣٦، 
والصيدلــة ٦٢، فيما بلغ عدد 
املقبولني فــي العلوم الطبية 
املساعدة ٣٠٤، والصحة العامة 
٣٧، والهندسة والبترول ٣١١، 
والعمــارة ١٢٣، واآلداب ١١٤٢، 
والشــريعة ٥٨٤، والعلــوم 
االجتماعيــة ٥٤٦، والعلــوم 
والعلــوم   ،٥٠٩ احلياتيــة 
اإلدارية ٣٤٨، واحلقوق ٥٣٦، 
والعلــوم ٧١٥، والتربية ٧٧٣ 

طالبا وطالبة.
ولفتت إلى ان عدد املقبولني 
فــي الفصل الدراســي الثاني 
لكلية الهندسة والبترول بلغ 
٥٥، واآلداب ١٣٤٧، والشريعة 

مجلس اجلامعة وافق على التقرير النهائي لعمليات القبول والتسجيل للفصلني األول والثاني

ترحيلــه أو تأجيل قبوله من 
إلى  الدراســي األول  الفصــل 
الفصل الدراسي الثاني بسبب 
زيادة املقاعــد بناء على قرار 

مجلس اجلامعة.
وبينت أن مقبولي الفصل 

السبيعي: دعم كويتي ملساعي املجلس األعلى
الحتاد املهندسني اخلليجي لالنضمام إلى «التعاون»

تشارك جمعية املهندسني 
الكويتية في الــدورة الثالثة 
والعشــرين للمجلس األعلى 
لالحتاد الهندســي اخلليجي، 
والذي ســيعقد في دبي يوم 
اجلمعــة املقبــل، كمــا تنظم 
اجلمعيــة فعاليــة ثقافيــة 
بجناح الكويت في «اكســبو 

ـ دبي ٢٠٢٠».
رئيس وفد «املهندسني» إلى 
دبي ونائــب رئيس اجلمعية 
م.محمد فهيد الســبيعي، أكد 
استكمال استعدادات اجلمعية 
للمشاركة في الدورة االعتيادية 
للمجلس األعلى، الفتا إلى أن 
اجلمعيــة حريصة على دعم 
العمــل الهندســي اخلليجــي 
الفعاليــات  واملشــاركة فــي 

فــي االجتماع والفعالية التي 
ســتقيمها اجلمعية مبعرض 
اكسبو دبي ٢٠٢٠، مضيفا: اننا 
كمهندســني في الكويت دأبنا 
على هذه املشاركات الواسعة 
في الفعاليات اخلليجية دعما 
الهندســي  العمــل  لتوحيــد 
اخلليجــي بعــد انقطــاع من 
املباشرة بسبب  االجتماعات 
جائحــة كورونــا، الفتــا الى 
دعــم الكويت اعتماد م.محمد 
اخلزاعي مــن دولة البحرين 
الشــقيقة كأمني عام لالحتاد 
الهندســي اخلليجــي للدورة 
املقبلة باإلضافة إلى التعاون 
العتماد باقي البنود املدرجة 
مــن تقاريــر إداريــة ومالية 
واعتماد االستراتيجية اجلديدة 

٤٫٣٠ مســاء الســبت املقبــل 
بعنوان «زوايا الثقافة - من 
يصنع ثقافــة املجتمعات؟» 
بحضور حشد من املهندسني 
واملهندسات بجناح الكويت، 
مشــيرة إلــى أن املتحدثــني 
الرئيســيني فــي احللقة هم: 
أستاذ بقسم االجتماع واخلدمة 
االجتماعية في جامعة الكويت 
د.يعقوب يوســف الكندري، 
ورئيس التخطيط واالبتكار 
بشركة نفط الكويت والكاتب 
العتيبــي،  م.عبــداهللا عيــد 
واإلعالمــي القديــر يوســف 
مصطفــى واألديبة الكويتية 
وكاتبة الدراما منى الشمري، 
بينما ستدير احلوار املذيعة 

املتألقة إميان النجم.

لالحتاد. وقال السبيعي: إننا 
املناقشــة  سنســاهم بدعــم 
اخلليجية العتماد اسم الهيئة 
لتنظيــم امللتقــى الهندســي 
اخلليجــي القــادم وموضوع 
ومحــاور امللتقــى الهندســي 
اخلليجي الرابع والعشــرين 
وإقرار تسلسل التناوب لألمانة 

العامة وانتقالها أبجديا.
التــي  الفعاليــة  وحــول 
ســتنظمها اجلمعيــة مســاء 
يوم السبت املقبل في جناح 
الكويت باكســبو دبي ٢٠٢٠ 
قالت رئيســة نــادي «زوايا 
فكرية» باجلمعيــة م.فاطمة 
حيــات: إن النــادي ســيقيم 
بالتعاون مــع وزارة اإلعالم 
حلقــة نقاشــية في الســاعة 

جمعية املهندسني تقيم فعالية ثقافية في إكسبو دبي ٢٠٢٠

محمد السبيعي

اخلليجيــة. وأكد الســبيعي 
في تصريح صحافي عشــية 
مغادرة املهندسني الى اإلمارات 
العربية املتحدة، أن نحو ٣٠ 
مهندسا ومهندسة سيشاركون 


