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املجلس العربي للعلوم االجتماعّية ُكّرم
في مؤتمر ومنتدى CLACSO في األرجنتني

بدعوٍة من املجلس األميركي 
االجتماعّية  للعلوم  الالتيني 
املــجــلــس  ــارك  ــ شـ  ،)CLACSO(
الــعــربــي لــلــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
فــــي املـــؤتـــمـــر الـــثـــامـــن ألمــيــركــا 
الــالتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ حـــــــول الــــعــــلــــوم االجـ
والــــــذي احــتــضــنــتــه الــعــاصــمــة 

األرجنتينية بيونس آيرس. 
وشــهــد املــؤتــمــر فــي جلسته 
ــة، الـــتـــي حــضــرهــا  ــيـ ــتـــاحـ ــتـ االفـ
ألـــــــف شـــخـــص،  مـــــن 40  أكـــــثـــــُر 
ــا خـــــاصـــــا لــلــمــجــلــس  ــمــ ــريــ ــكــ تــ

العربي للعلوم االجتماعّية. 
حمل املؤتمر عنوان »الكفاح 
ــة  ــدالـ ــعـ ــن أجـــــل املـــــســـــاواة والـ مــ
االجــتــمــاعــيــة والــديــمــوقــراطــيــة 
في عالم مضطرب«، كما اقترن 
بــاملــنــتــدى الــعــاملــي األول حــول 

»التفكير النقدي«.
ــلـــس الـــعـــربـــي  وشــــــــارك املـــجـ
لــــلــــعــــلــــوم االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة فـــي 
ــرات ألــقــتــهــا  ســلــســلــة مــــحــــاضــ
مــــديــــرتــــه الــــعــــامــــة الــــدكــــتــــورة 
ستناي شــامــي بــاإلضــافــة إلى 
ــمـــاع  ــتـ ــاء االجـ ــمـ ــلـ ــة مــــن عـ ثــــالثــ
العرب املشاركني في إنتاجات 
املـــــــرصـــــــد الــــــعــــــربــــــي لـــلـــعـــلـــوم 

ــتــــور  ــيــــة هـــــــم: الــــدكــ ــمــــاعــ ــتــ االجــ
ــّراس )وهــــو عضو  ــهـ مــخــتــار الـ
الدكتورة  األمناء(،  في مجلس 
أمينة مكاوي والدكتور هشام 
أيت منصور. واملرصد العربي 
ــة هـــو  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــلــــعــــلــــوم االجـ
مــــشــــروٌع رئـــيـــس مـــن مــشــاريــع 
ــلـــوم  ــعـ ــلـ ــــي لـ ــربــ ــ ــعــ ــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ املـ
ملعاينة  مـــكـــّرس  االجــتــمــاعــيــة، 

نـــشـــاطـــات الـــبـــحـــوث املــرتــبــطــة 
بالعلوم االجتماعية في الدول 
 
ً
ــيـــة وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا، فــضــال الـــعـــربـ

ــن مــتــابــعــة أجــــنــــدات الــبــحــث  عـ
الناشئة ومواضيعها.

وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت الـــــجـــــلـــــســـــات 
ــا املـــجـــلـــس  ــهـ ــيـ الــــتــــي شــــــــارك فـ
الــعــربــي لــلــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
ــّدة  ــ ــا عـ ــايــ ــاٍت وقــــضــ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ مـ

ــدود أبـــــــرزهـــــــا،  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ عـــــــابـــــــرة ل
دمــقــرطــة املــعــرفــة األكــاديــمــيــة، 
التحديات لتعزيز التعاون بني 
التشبيك  فـــي  الــجــنــوب  بـــلـــدان 
األكــاديــمــي مــن أجـــل الــوصــول 
املــفــتــوح إلــــى املـــعـــرفـــة، وحــــوار 
املـــعـــرفـــة بــــني أفـــريـــقـــيـــا وآســـيـــا 

وأميركا الالتينية.
وقــــــــرر املــــجــــلــــس األمــــيــــركــــي 

االجتماعية  للعلوم  الالتيني 
أن يكّرم املجلس العربي للعلوم 
»الــدور  إلى  ا 

ً
ركون االجتماعية 

الذي يضطلع به في نشر الفكر 
الــنــقــدي وتكريس  االجــتــمــاعــي 
حضور العلوم االجتماعية في 

العالم العربي«. 
وأشــــــار املــجــلــس األمــيــركــي 
الالتيني في رسالة دعوته إلى 
أن »هـــذه املـــبـــادرة إنــمــا تصّب 
أيضًا في خانة تكريم املفكرين 
الــذيــن سعوا وناضلوا  الــعــرب 
ــم أكــــثــــر  ــ ــالــ ــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ ــن أجـــــــــل بــ ــ ــ مـ
 
ً
 وديــمــوقــراطــيــة

ً
 وحـــرّيـــة

ً
عــدالــة

ووحدة«. 
ــّر  ــ ــســ ــ وقــــــــالــــــــت شــــــــامــــــــي: »يــ
ــلـــوم  ــعـ ــلـ ــــي لـ ــربــ ــ ــعــ ــ ــــس الــ ــلـ ــ ــجـ ــ املـ
ــــة ويــــشــــّرفــــه بـــأن  ــّي ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
يــحــصــل عــلــى تــقــديــر فــي غاية 
األميركي  املجلس  األهمية من 
االجتماعية،  للعلوم  الالتيني 
م 

ّ
 مــهــّمــة لــنــا لنتعل

ٌ
هــي فــرصــة

ــا  ــ ــاًمـ ــ ــســــني عـ ــمــ مـــــــن خـــــــبـــــــرِة خــ
الالتيني  األمــيــركــي  للمجلس 
لــلــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة فــي نشر 
االجتماعية وتعزيزها  العلوم 
ــي أمــيــركــا  ــــاج املـــعـــرفـــة فــ ــتـ ــ وإنـ

الالتينية والعالم«.

فندق سفير الفنطاس الكويت.... كّرم عمالءه
أقــــام فــنــدق ســفــيــر الــفــنــطــاس 
الــكــويــت حــفــل الــتــكــريــم السنوي 
الـــــخـــــاص لــــعــــمــــالئــــه، وذلــــــــك فــي 
الــخــيــمــة املــلــكــيــة املــــجــــددة كــلــيــًا 
بــحــديــقــة الـــشـــاطـــئ املـــطـــلـــة عــلــى 
ــــي وبـــحـــضـــور  ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــيــــج الـ الــــخــ
ــدق مـــــن ســـــفـــــارات،  ــنــ ــفــ عــــمــــالء الــ
ومـــؤســـســـات  ــات  ــركــ شــ وزارات، 
خاصة وحكومية، باإلضافة إلى 

أصدقاء الفندق.
املتميزة  األمــســيــة  هـــذه  تعبر 
عن عربون محبة وتقدير ووفاء 
لجميع الشركاء الذين يساهمون 
ــة عــمــل  ــراريــ ــمــ ــتــ فــــي نــــجــــاح واســ
الفندق من خالل تقديم خدماته 
الــكــويــت  دولـــــة  وزوار  لــضــيــوف 
مــــن جــمــيــع الـــفـــئـــات، بـــاإلضـــافـــة 
املستوى  على  الفاعل  دوره  إلــى 

املحلي في القطاع الفندقي. 
وقــــامــــت مـــجـــمـــوعـــة كــــونــــدور 
الــــــعــــــاملــــــيــــــة، والــــــــتــــــــي تـــــعـــــد مـــن 
ــي تــنــظــيــم  الــــشــــركــــات الـــــرائـــــدة فــ
واملـــنـــاســـبـــات  ــارض  ــعــ املــ وإدارة 
الــكــبــيــرة واملــتــمــيــزة فــي الــكــويــت 
للمرة  الحفل  بــرعــايــة  واملــنــطــقــة، 
الثالثة من خالل تقديم خبراتها 
وإمــكــانــاتــهــا مــن مـــؤثـــرات فنية، 
مرئية وسمعية رائعة والتي كان 
لــهــا األثـــراألكـــبـــر بــتــقــديــم الحفل 
ــه الــــــــذي يـــلـــيـــق بــتــكــريــم  ــالــــوجــ بــ

الحضور.
ــر عــــــام الـــفـــنـــدق  ــديــ وأعـــــــــرب مــ
ســيــف الـــديـــن مــحــمــد عـــن شــكــره 
لــجــمــيــع الـــحـــضـــور والـــضـــيـــوف 
واملـــــــؤســـــــســـــــات الــــــراعــــــيــــــة عـــلـــى 
جــهــودهــم املــبــذولــة كــشــركــاء في 
دوام النجاح حيث وزعت الدروع 
املعالم  بأحد  املتمثلة  التقديرية 
األثرية القديمة في جزيرة فيلكا 
ــارة  ــبـ ــــي عـ ــــي هـ ــتـ ــ بــــالــــكــــويــــت، والـ
ــلـــى شــكــل  ــار عـ ــخـــرة فــــخــ ــــن مـــبـ عـ
معبد إيــكــاروس، بــاإلضــافــة إلى 
ــا الـــتـــذكـــاريـــة املــصــنــوعــة  ــدايـ ــهـ الـ
يدويًا من التراث الكويتي مكللة 
والتقدير  واالمتنان  الشكر  بكل 

لجميع من ساهم بمسيرة نجاح 
الكويت  الــفــنــطــاس  سفير  فــنــدق 
خالل السنوات املاضية التي هي 
تــعــاون بني  مسيرة عمل وثــمــرة 

الشركاء في العمل.
وتــخــلــل الــحــفــل فـــقـــرات فنية 
مــتــنــوعــة حـــيـــة كـــعـــزف الـــكـــمـــان، 
رســـم الــغــرافــيــتــي بــاإلضــافــة إلــى 
فـــقـــرات أخـــــرى عــكــســت املـــواهـــب 
بــهــا مــوظــفــو فندق  الــتــي يتمتع 
ســـفـــيـــر الـــفـــنـــطـــاس الـــكـــويـــت مــن 
جـــمـــاعـــيـــة  رقـــــصـــــة  أداء  خــــــــالل 
ــن مـــوظـــفـــي الـــفـــنـــدق  ــ كـــتـــقـــديـــر مـ
لــلــعــمــالء، بــاإلضــافــة إلـــى فيديو 
تــرحــيــبــي وشــكــر لــلــمــدعــويــن من 

قبل مدير عام الفندق. 
ــة مــن  ــاقــ ــنــــدق بــ ــفــ كـــمـــا قــــــدم الــ
الهدايا املميزة لعمالئه من خالل 
قيمة،  هدايا  تتضمن  سحوبات 
باإلضافة إلى دعوات لإلقامة في 
أجــنــحــة وغـــرف الــفــنــدق، دعـــوات 
مطعم  فيها  بما  الفندق  ملطاعم 
الكويتية  لــلــمــأكــوالت  الــروشــنــة 
التقليدية، باإلضافة إلى الهدايا 
املقدمة من شركة سفير الدولية 
واملـــنـــتـــجـــعـــات  ــادق  ــنــ ــفــ الــ إلدارة 
ــنـــدق مـــاريـــنـــا الـــكـــويـــت، فــنــدق  )فـ
ــنــــدق ســفــيــر  ســـفـــيـــر الــــقــــاهــــرة، فــ
ــنـــدق سفير  صـــاللـــة جــــاردنــــز وفـ

الدوحة(. 

ــيــــة  وقـــــدمـــــت الــــجــــهــــات الــــراعــ
ــيـــمـــة، مـــنـــهـــا الـــخـــطـــوط  هــــدايــــا قـ
ــة املــــلــــكــــيــــة الـــهـــولـــنـــديـــة  ــ ــــويـ ــــجـ الـ
ــالــــســــحــــب عــــلــــى تــــــذاكــــــر ســفــر  بــ
ــا، أرمــانــي كـــازا، مؤسسة  ألوروبــ
بيضون، عيادة تايم لس الطبية 
لليزر، مؤسسة السنابل الذهبية 

وشركة سكيندواليز. 
ــيــــف الـــــديـــــن مــحــمــد  وقــــــــام ســ
الفندق  العاملني كافة في  بشكر 
ــفـــــني عــلــى  ــ ــــوظـ ــن إداريـــــــــــــني ومـ ــ مــ
أدائــهــم املتميز مــن خــالل الجهد 
الجماعي الذي ساهم في نجاح 
أمسية حفل تكريم العمالء لعام 

.2018

م الدرع التكريمية وشهادة التقدير في األرجنتني
ّ
ستناي شامي تتسل

سيف الدين محمد متوسطًا فريق العمل في الفندق  تكريم احد عمالء الفندق 

جائزة التميز اإلعالمي لسلطان القحطاني
ــنــــت قــــمــــة شـــبـــكـــات  ــلــ أعــ
الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي 
فـــــي دبــــــي عـــــن جـــوائـــزهـــا 
لــهــذا الـــعـــام والـــتـــي ركـــزت 
فــــي نــســخــتــهــا الــخــامــســة 
عــلــى املـــبـــادرات فــي قطاع 
إلى  األعمال والتي هدفت 
اجتماعية  فــــروق  ــــداث  إحـ
إيـــــجـــــابـــــيـــــة »اســــــتــــــخــــــدام 
شبكات التواصل من أجل 
ــوارق إيــجــابــيــة  ــ ــ ــداث فـ ــ ــ إحـ

فعلية«.
وحــــــــــــــــصــــــــــــــــل مــــــــــوقــــــــــع 
»الــــريــــاض بـــوســـت« على 
ــائـــزة أفـــضـــل اســتــخــدام  جـ
الــرقــمــي، وتسلم  لـــإلعـــالم 
جـــائـــزة الــتــمــيــز اإلعــالمــي 
ــره الــزمــيــل  ــريـ رئـــيـــس تـــحـ
سلطان السعد القحطاني.

سلطان القحطاني متسلما الجائزة

مت يومًا ترفيهيًا 
ّ

»الكيماويات البترولية« نظ
ملدرسة الوفاء بنات

أقامت دائــرة االتصال والخدمات في شركة 
ترفيهيًا  يومًا  البترولية  الكيماويات  صناعة 
ــاجـــات  ــيـ ــتـ االحـ »ذوي  ــنــــات  بــ الـــــوفـــــاء  ملــــدرســــة 
ــادي بـــوبـــيـــان الــتــابــع  ــ ــك فــــي نــ ــ الــــخــــاصــــة«، وذلــ
عديدة  ترفيهية  فعاليات  شهد  حيث  للشركة، 

ومسابقات متنوعة وجوائز قيمة.
وتـــأتـــي تــلــك الــفــعــالــيــة فـــي إطــــار املــســؤولــيــة 
املــجــتــمــعــيــة الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــشـــركـــة تــجــاه 
املجتمع املحلي إلدخال البهجة والسرور على 

الجميع.

مشرفات دائرة االتصال والخدمات في »الكيماويات البترولية« مع الطالبات 

جانب من فعاليات اليوم الترفيهي 


