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ّ ُ
االجتماعية ك ّرم
املجلس العربي للعلوم
في مؤتمر ومنتدى  CLACSOفي األرجنتني
بدعو ٍة من املجلس األميركي
ّ
االجتماعية
الالتيني للعلوم
( ،)CLACSOشـ ــارك املـجـلــس
ال ـعــربــي لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة
ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـث ــام ــن ألم ـيــركــا
الــالتـيـنـيــة ومـنـطـقــة الـكــاريـبــي
ح ـ ـ ــول ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والـ ـ ــذي احـتـضـنـتــه الـعــاصـمــة
األرجنتينية بيونس آيرس.
وشـهــد املــؤتـمــر فــي جلسته
االف ـت ـت ــاح ـي ــة ،الـ ـت ــي ح ـضــرهــا
أكـ ـ ـث ـ ـ ُـر م ـ ــن  40أل ـ ـ ــف ش ـخ ــص،
تـ ـك ــريـ ـم ــا خ ـ ــاص ـ ــا ل ـل ـم ـج ـلــس
ّ
االجتماعية.
العربي للعلوم
حمل املؤتمر عنوان «الكفاح
م ــن أج ـ ــل املـ ـ ـس ـ ــاواة والـ ـع ــدال ــة
االجـتـمــاعـيــة والــديـمــوقــراطـيــة
في عالم مضطرب» ،كما اقترن
بــاملـنـتــدى الـعــاملــي األول حــول
«التفكير النقدي».
وشـ ـ ـ ــارك امل ـج ـل ــس ال ـع ــرب ــي
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
س ـل ـس ـلــة مـ ـح ــاض ــرات أل ـق ـت ـهــا
مـ ــديـ ــرتـ ــه ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــورة
ستناي شــامــي بــاإلضــافــة إلى
ث ــالث ــة مـ ــن ع ـل ـم ــاء االج ـت ـم ــاع
العرب املشاركني في إنتاجات
امل ـ ـ ــرص ـ ـ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم

جائزة التميز اإلعالمي لسلطان القحطاني

ّ
ستناي شامي تتسلم الدرع التكريمية وشهادة التقدير في األرجنتني

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ه ـ ـ ــم :ال ــدكـ ـت ــور
مـخـتــار ال ـه ـ ّـراس (وه ــو عضو
في مجلس األمناء) ،الدكتورة
أمينة مكاوي والدكتور هشام
أيت منصور .واملرصد العربي
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـلـ ــوم االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ه ــو
مـ ـش ـ ٌ
ـروع رئ ـي ــس م ــن مـشــاريــع
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ل ـل ـع ـل ــوم
االج ـت ـمــاع ـيــة ،م ـك ـ ّـرس ملعاينة

ن ـش ــاط ــات ال ـب ـح ــوث املــرتـبـطــة
بالعلوم االجتماعية في الدول
ً
ال ـع ــرب ـي ــة وت ـق ـي ـي ـم ـه ــا ،ف ـضــال
ع ــن م ـتــاب ـعــة أجـ ـن ــدات الـبـحــث
الناشئة ومواضيعها.
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات
ال ـ ـتـ ــي شـ ـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا امل ـج ـل ــس
ال ـعــربــي لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة
ـات وقـ ـض ــاي ــا ع ـ ـ ّـدة
م ـ ــوض ـ ــوع ـ ـ ٍ

ع ـ ـ ــاب ـ ـ ــرة ل ـ ـل ـ ـح ـ ــدود أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا،
دم ـقــرطــة امل ـعــرفــة األكــادي ـم ـيــة،
التحديات لتعزيز التعاون بني
ب ـل ــدان ال ـج ـنــوب ف ــي التشبيك
األكــادي ـمــي مــن أج ــل الــوصــول
امل ـف ـتــوح إل ــى امل ـعــرف ــة ،وح ــوار
امل ـع ــرف ــة ب ــني أف ــري ـق ـي ــا وآس ـي ــا
وأميركا الالتينية.
وقـ ـ ـ ــرر املـ ـجـ ـل ــس األمـ ـي ــرك ــي

الالتيني للعلوم االجتماعية
أن ّ
يكرم املجلس العربي للعلوم
ً
االجتماعية ركونا إلى «الــدور
الذي يضطلع به في نشر الفكر
االجـتـمــاعــي الـنـقــدي وتكريس
حضور العلوم االجتماعية في
العالم العربي».
وأشـ ـ ــار امل ـج ـلــس األم ـيــركــي
الالتيني في رسالة دعوته إلى
ّ
تصب
أن «ه ــذه امل ـب ــادرة إنـمــا
أيضًا في خانة تكريم املفكرين
الـعــرب الــذيــن سعوا وناضلوا
م ـ ــن أ ًج ـ ـ ـ ــل ب ـ ـنً ـ ــاء ع ـ ــال ـ ــم أكـ ـث ـ ًـر
عــدالــة وح ـ ّ
ـري ــة وديـمــوقــراطـيــة
ووحدة».
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي« :ي ـ ـس ـ ـ ّـر
امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ل ـل ـع ـل ــوم
االجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة وي ـ ـشـ ـ ّـرفـ ــه ب ــأن
يـحـصــل عـلــى تـقــديــر فــي غاية
األهمية من املجلس األميركي
الالتيني ٌللعلوم االجتماعية،
ّ
هــي فــرصــة مـهـ ّـمــة لـنــا لنتعلم
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة خ ـ ـم ـ ـسـ ــني عـ ـ ً
ـامـ ــا
ِ
للمجلس األمـيــركــي الالتيني
لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة فــي نشر
العلوم االجتماعية وتعزيزها
وإن ـ ـتـ ــاج املـ ـع ــرف ــة ف ــي أم ـيــركــا
الالتينية والعالم».

أعـ ـلـ ـن ــت قـ ـم ــة ش ـب ـك ــات
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ف ـ ــي دبـ ـ ــي ع ـ ــن ج ــوائ ــزه ــا
ل ـهــذا ال ـع ــام وال ـت ــي رك ــزت
ف ــي ن ـس ـخ ـت ـهــا ال ـخــام ـســة
عـلــى املـ ـب ــادرات فــي قطاع
األعمال والتي هدفت إلى
إحـ ــداث ف ــروق اجتماعية
إيـ ـ ـج ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة «اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام
شبكات التواصل من أجل
إح ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــوارق إي ـجــاب ـيــة
فعلية».
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــع
«الـ ــريـ ــاض ب ــوس ــت» على
ج ــائ ــزة أف ـض ــل اس ـت ـخــدام
ل ــإلع ــالم الــرق ـمــي ،وتسلم
ج ــائ ــزة الـتـمـيــز اإلعــالمــي
رئـ ـي ــس ت ـح ــري ــره الــزم ـيــل
سلطان السعد القحطاني.

سلطان القحطاني متسلما الجائزة

ّ
«الكيماويات البترولية» نظمت يومًا ترفيهيًا
ملدرسة الوفاء بنات

فندق سفير الفنطاس الكويتّ ....كرم عمالءه
أقـ ــام ف ـنــدق سـفـيــر الـفـنـطــاس
الـكــويــت حـفــل الـتـكــريــم السنوي
ال ـ ـخـ ــاص لـ ـعـ ـم ــالئ ــه ،وذلـ ـ ـ ــك فــي
ال ـخ ـي ـمــة امل ـل ـك ـيــة املـ ـج ــددة كـلـيــًا
ب ـحــدي ـقــة ال ـش ــاط ــئ امل ـط ـلــة عـلــى
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي وبـ ـحـ ـض ــور
ع ـ ـمـ ــالء الـ ـفـ ـن ــدق مـ ــن س ـ ـفـ ــارات،
وزارات ،ش ــرك ــات وم ــؤس ـس ــات
خاصة وحكومية ،باإلضافة إلى
أصدقاء الفندق.
تعبر ه ــذه األمـسـيــة املتميزة
عن عربون محبة وتقدير ووفاء
لجميع الشركاء الذين يساهمون
فـ ــي نـ ـج ــاح واسـ ـتـ ـم ــراري ــة عـمــل
الفندق من خالل تقديم خدماته
ل ـض ـيــوف وزوار دولـ ــة الـكــويــت
م ــن ج ـم ـيــع الـ ـفـ ـئ ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة
إلــى دوره الفاعل على املستوى
املحلي في القطاع الفندقي.
وقـ ــامـ ــت م ـج ـم ــوع ــة ك ــون ــدور
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــد م ــن
الـ ـش ــرك ــات ال ـ ــرائ ـ ــدة ف ــي تـنـظـيــم
وإدارة املـ ـع ــارض وامل ـنــاس ـبــات
الـكـبـيــرة واملـتـمـيــزة فــي الـكــويــت
واملـنـطـقــة ،بــرعــايــة الحفل للمرة
الثالثة من خالل تقديم خبراتها
وإمـكــانــاتـهــا مــن م ــؤث ــرات فنية،
مرئية وسمعية رائعة والتي كان
لـهــا األث ــراألك ـب ــر بـتـقــديــم الحفل
ب ــال ــوج ــه الـ ـ ــذي ي ـل ـي ــق ب ـت ـكــريــم

جانب من فعاليات اليوم الترفيهي

تكريم احد عمالء الفندق

الحضور.
وأع ـ ـ ـ ــرب م ــدي ــر ع ـ ــام ال ـف ـن ــدق
س ـيــف ال ــدي ــن مـحـمــد ع ــن شـكــره
ل ـج ـم ـيــع ال ـح ـض ــور وال ـض ـي ــوف
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـ ــراع ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى
جـهــودهــم امل ـبــذولــة كـشــركــاء في
دوام النجاح حيث وزعت الدروع
التقديرية املتمثلة بأحد املعالم
األثرية القديمة في جزيرة فيلكا
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،وال ـ ـتـ ــي هـ ــي ع ـب ــارة
عـ ــن م ـب ـخ ــرة فـ ـخ ــار ع ـل ــى شـكــل
معبد إي ـكــاروس ،بــاإلضــافــة إلى
ال ـه ــداي ــا ال ـت ــذك ــاري ــة املـصـنــوعــة
يدويًا من التراث الكويتي مكللة
بكل الشكر واالمتنان والتقدير

سيف الدين محمد متوسطًا فريق العمل في الفندق

لجميع من ساهم بمسيرة نجاح
فـنــدق سفير الـفـنـطــاس الكويت
خالل السنوات املاضية التي هي
مسيرة عمل وثـمــرة تـعــاون بني
الشركاء في العمل.
وت ـخ ـلــل ال ـح ـفــل ف ـق ــرات فنية
م ـت ـنــوعــة ح ـي ــة ك ـع ــزف ال ـك ـم ــان،
رس ــم الـغــرافـيـتــي بــاإلضــافــة إلــى
فـ ـق ــرات أخ ـ ــرى ع ـك ـســت امل ــواه ــب
الـتــي يتمتع بـهــا مــوظـفــو فندق
س ـف ـيــر ال ـف ـن ـط ــاس الـ ـك ــوي ــت مــن
خـ ـ ـ ــالل أداء رقـ ـ ـص ـ ــة ج ـم ــاع ـي ــة
ك ـت ـق ــدي ــر مـ ــن م ــوظـ ـف ــي ال ـف ـن ــدق
لـلـعـمــالء ،بــاإلضــافــة إل ــى فيديو
تــرحـيـبــي وشـكــر لـلـمــدعــويــن من

قبل مدير عام الفندق.
ك ـم ــا قـ ـ ــدم الـ ـفـ ـن ــدق ب ــاق ــة مــن
الهدايا املميزة لعمالئه من خالل
سحوبات تتضمن هدايا قيمة،
باإلضافة إلى دعوات لإلقامة في
أجـنـحــة وغ ــرف الـفـنــدق ،دع ــوات
ملطاعم الفندق بما فيها مطعم
الــروش ـنــة لـلـمــأكــوالت الكويتية
التقليدية ،باإلضافة إلى الهدايا
املقدمة من شركة سفير الدولية
إلدارة الـ ـفـ ـن ــادق وامل ـن ـت ـج ـع ــات
(ف ـن ــدق مــاري ـنــا ال ـك ــوي ــت ،فـنــدق
س ـف ـي ــر ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،فـ ـن ــدق سـفـيــر
ص ــالل ــة ج ــاردن ــز وف ـن ــدق سفير
الدوحة).

وق ـ ــدم ـ ــت ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــراعـ ـي ــة
هـ ــدايـ ــا ق ـي ـم ــة ،م ـن ـه ــا ال ـخ ـط ــوط
ال ـ ـجـ ــويـ ــة املـ ـلـ ـكـ ـي ــة ال ـه ــول ـن ــدي ــة
ب ــالـ ـسـ ـح ــب ع ـ ـلـ ــى تـ ـ ــذاكـ ـ ــر س ـفــر
ألوروب ــا ،أرمــانــي ك ــازا ،مؤسسة
بيضون ،عيادة تايم لس الطبية
لليزر ،مؤسسة السنابل الذهبية
وشركة سكيندواليز.
وقـ ـ ـ ــام سـ ـي ــف ال ـ ــدي ـ ــن م ـح ـمــد
بشكر العاملني كافة في الفندق
م ـ ــن إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــني ومـ ــوظ ـ ـفـ ــني ع ـلــى
أدائـهــم املتميز مــن خــالل الجهد
الجماعي الذي ساهم في نجاح
أمسية حفل تكريم العمالء لعام
.2018

مشرفات دائرة االتصال والخدمات في «الكيماويات البترولية» مع الطالبات

أقامت دائــرة االتصال والخدمات في شركة
صناعة الكيماويات البترولية يومًا ترفيهيًا
ملـ ــدرسـ ــة ال ـ ــوف ـ ــاء بـ ـن ــات «ذوي االح ـت ـي ــاج ــات
الـ ـخ ــاص ــة» ،وذل ـ ــك ف ــي ن ـ ــادي ب ــوب ـي ــان ال ـتــابــع
للشركة ،حيث شهد فعاليات ترفيهية عديدة

ومسابقات متنوعة وجوائز قيمة.
وت ــأت ــي تـلــك الـفـعــالـيــة ف ــي إط ــار املـســؤولـيــة
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا الـ ـش ــرك ــة ت ـجــاه
املجتمع املحلي إلدخال البهجة والسرور على
الجميع.

