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أشاد محافظ العاصمة الفريق ثابت املهنا 
باجلهود التي تبذلها الفرق التطوعية في 
الكويت مشيرا الى ان هذا التشارك املجتمعي 
في امل��س��رات وامللمات ووق��وف ه��ؤالء الى 
جانب احملتاجني في االوقات الصعبة يؤشر 

الى حالة من العمل التطوعي املتقدم. 
جاء ذلك خالل استقبال املهنا الى رئيس 
فريق االن��ق��اذ الكويتي التطوعي ) صقور 
صباح ( محمد سيف، ومستشار الفريق 

حسني الصالح.
واض��اف احملافظ ان تعاضد الكويتيني 
مع بعضهم في كل االوق��ات وتعدد الفرق 
التطوعية وزي��ادة اعدادها نابع من تاريخ 
الكويتني في حب اخلير والعمل ليس في 
الكويت فحسب وامن��ا على ح��دود جغرافيا 
العالم، والذي انعكس امميا على تسمية دولة 
الكويت مبركز العمل االنساني وحضرة 
صاحب السمو بقائدا للعمل االنساني وهذا 
يدلل  على وحدة الشعب الكويتي ووطنيته 

والتفافه حول قادته.
ومن جانبه قال قائد فريق االنقاذ محمد 

سيف، ان فريق االن��ق��اذ هو فريق تطوعي 
يبلغ ع��دد اع��ض��اءه 49 شخصا هدفنا هو 

انقاذ السيارات وركابها برا وعلى الشواطئ، 
والبحث عن املفقودين، ومساعدة اجلهات 

االمنية وفرق االطفاء واالسعاف. 
واحملافظة على البيئة البرية والبحرية 
) الشواطئ (، ومساعدة رجال الدفاع املدني 
ف��ي ح��االت ال��ك��وارث، وتلقي اب��الغ��ات من 

االفراد او الهيئات.
واض��اف سيف ان فريقنا قد تعامل مع 
العديد من االح��داث التي مرت علينا والتي 
ك��ان اخرها ما حصل في جسر الصباحية 
وغرق بعض االشخاص والسيارات، وغيرها 
من االح��داث االخ��رى مجددا التاكيد على ان 
فريقنا لن يالوا جهدا في مساعدة االشخاص 
في اي وقت. من جانبه ثمن مستشار الفريق 
حسني الصالح دعم محافظ العاصمة الفريق 
ثابت محمد املهنا للفريق واستعداده لتسهيل 
عمل الفريق انطالقنا من دورنا في مساعدة 
احملتاجني واحملافظة على البيئة الكويتية 

وغيرها من املهام التي نقوم بها.

املهنا يتوسط سيف والصالح

محافظ »العاصمة« يشيد بجهود الفرق التطوعية في الكويت
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رئيس »األركان« يبحث مع مسؤول 
عسكري أميركي التعاون املشترك 

  بحث رئيس االرك��ان العامة باجليش الكويتي 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر أمس الثالثاء مع 
قائد القوة البرية االمريكية الوسطى الفريق مايكل 

غاريث والوفد املرافق له اوجه التعاون املشترك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان اللقاء 

تطرق ال��ى بحث ع��ددا م��ن امللفات ذات االهتمام 
املشترك السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل 

تطويرها وتعزيزها بني البلدين الصديقني.
حضر اللقاء معاون رئيس االركان العامة لهيئة 

العمليات واخلطط اللواء الركن احمد العميري.

الفريق الركن محمد خالد اخلضر أثناء مباحثاته مع الفريق مايكل غاريث

اف��ت��ت��ح��ت ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
امل��ؤمت��ر ال���دول���ي ال��ث��ان��ي آلث��ار 
شبه اجل��زي��رة العربية في دولة 
الكويت حت��ت ع��ن��وان »األسلحة 
في تاريخ شبه اجلزيرة العربية 
في العصور القدمية واحلديثة« 
وال���ذي تستضيفه خ��الل الفترة 
25 – 26 ابريل 2017 من تنظيم 
املعهد الفرنسي لآلثار للدراسات 
االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي ش��ب��ه اجل��زي��رة 
العربية بالتعاون م��ع املجلس 
الوطني للثقافة والفنون بالتنسيق 
م��ع جامعة ال��ك��وي��ت متمثلة في 
وح�����دة ال����دراس����ات األورب���ي���ة 
اخلليجية واآلداب بكلية العلوم 
االجتماعية في قاعة البنك الدولي 

يوم الثالثاء 2017/4/26.
وقالت الدكتورة هند املعصب 
األس����ت����اذة ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
االجتماعية ف��ي كلمة لها نيابة 
عن عميد كلية العلوم االجتماعية 
أ.د. ح��م��ود القشعان »يشرفنا 
استضافة املؤمتر الدولي الثاني 
آلث��ار شبه اجل��زي��رة العربية في 
دول���ة ال��ك��وي��ت ف��ي رح���اب كلية 
العلوم االجتماعية مضيفة أنها 
على ثقة أن املواضيع التي سيتم 
مناقشتها في هذا املؤمتر ستعود 
ب��ال��ف��ائ��دة الكبيرة على طلبتنا 

وأعضاء هيئة التدريس في الكلية 
في مجال علم اآلث��ار والتاريخ« 
وثمنت دور املعهد الفرنسي لآلثار 
ل��ل��دراس��ات االجتماعية ف��ي شبه 
اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى جهود 
املبذولة في تنظيمه مع املجلس 
الوطني للثقافة والفنون وكلية 

العلوم االجتماعية هذا املؤمتر.
وب���دوره أوض��ح رئيس وحدة 
الدراسات األوربية اخلليجية في 
كلية العلوم االجتماعية الدكتور 
عبدالله سهر أن استضافة هذا 
املؤمتر تأتي في سياق األه��داف 
ال��ت��ي رس��م��ت��ه��ا ال��ك��ل��ي��ة ووح���دة 

ال���دراس���ات األورب��ي��ة اخلليجية 
في التعاون مع كافة املؤسسات 
العلمية سواء داخل أو خارج دولة 
الكويت م��ن أج��ل أن نتكامل مع 
بعضنا البعض وفق منظور علمي 
أكادميي يساعد في اتخاذ القرارات 
كما أنه يساهم في تنمية املجتمع، 
وبني أن استضافة املؤمتر تهدف 
إلى تفعيل دور وح��دة الدراسات 
األوربية اخلليجية وتعزيز دور 
كلية العلوم االجتماعية في العمل 
االجتماعي و طرح القضايا التي 

تهتم فيها الكلية.
وم��ن جهته أوض��ح أستاذ علم 

االجتماع واخلدمة االجتماعية في 
كلية العلوم االجتماعية ومقرر 
املؤمتر الدكتور حسن أشكناني 
أن ه���ذا امل���ؤمت���ر ه���و دع����وة من 
خبراء حول العالم وعلماء اآلثار 
واملختصني بهدف عرض استنتاج 
االكتشافات األث��ري��ة في اخلليج 
العربي وشبه اجلزيرة العربية 
واس��ت��خ��دام األسلحة ف��ي تاريخ 
االن��س��ان منذ 2 مليون سنة إلى 
أوائ��ل القرن العشرين الفتا أنه 
سيتم إعالن أهم اكتشافات 2016 
/2017 املتعلقة في استخدامات 
واختراعات األسلحة في منطقة 

اخلليج العربي وشبه اجلزيرة 
العربية منذ العصر احلجري إلى 

الفترة التاريخية احلديثة.
وأش����ار د. اش��ك��ن��ان��ي أن ه��ذا 
املؤمتر يعد فرصة جلامعة الكويت 
للتعاون مع املعهد الفرنسي لآلثار 
ل��ل��دراس��ات االجتماعية ف��ي شبه 
اجلزيرة العربية التابع للوزارة 
اخلارجية الفرنسية وكذلك مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب والتعرف على الباحثني 
واملختصني ح��ول ه��ذا املوضوع 
الدقيق، معربا عن سعادته بهذا 
النوع من التعاون املشترك إلعطاء 
نوع من الدفع للتواصل العلمي ما 
بني املختصني واملهتمني، مضيفا أن 
املؤمتر يعد فرصة لطلبة جامعة 
الكويت للتعرف على آخر األبحاث 
واالحتكاك مع األساتذة والباحثني 
واالط������الع ع��ل��ى آخ���ر األب��ح��اث 
العلمية.  ومن جانبه أعرب رئيس 
املعهد الفرنسي للدراسات األثرية 
وال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة ميشيل 
موتون عن شكره جلامعة الكويت 
وكلية العلوم االجتماعية إلتاحة 
الفرصة إلقامة املؤمتر كما تقدم 
بالشكر للمجلس الوطني للثقافة 
وال��ف��ن��ون واآلداب للتعاون في 

تنظيم هذا املؤمتر.

 لقطة جماعية للمشاركني

جامعة الكويت تفتتح مؤمتر الكويت الدولي الثاني آلثار شبه اجلزيرة العربية 
العلي : الشراكة املجتمعية تدعم االجتاهات 

والقيم التطوعية والبيئية والوطنية لدى الطالب

اك��د الدكتور ماجد العلي مدير ادارة االنشطة 
التربوية مبنطقة االحمدي التعليمية على احلرص 
على الشراكة املجتمعية في تنفيذ كافة الفعاليات 
واألن��ش��ط��ة التربوية وت��دع��ي��م القيم التطوعية 
لدى ابنائنا الطالب جاء ذلك خالل افتتاح العلي 
للمعرض ال��زراع��ي ال��ذي اقيم في مدرسة انيسة 
بنت خبيب املشتركة بنات حيث اشتمل املعرض 

على العديد من األرك��ان البيئية التي تؤكد الدور 
الهام للشراكة املجتمعية وتبرز التكامل بني القطاع 
احلكومي واخل��اص لإلرتقاء مبواهب واب��داع��ات 
ابنائنا الطالب وتدعيم العديد من اإلجتاهات والقيم 
البيئية والوطنية لديهم واثنى العلي املساهمة 
الفاعلة وثمن ال��دور املميز لشركة نفط الكويت 

وإدارة املدرسة في إجناح هذا املعرض.

 جانب من افتتاح املعرض الزراعي


