www.alraimedia.com

ﺹ 811) 13 :ﺩﻙ(
2017-11-06

زمالة بحثية لبروفيسور في جامعة الخليج
من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية
أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت ج ـ ــام ـ ـع ـ ــة الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
عن حصول رئيس قسم اإلعام
واالتصال الجماهيري الدكتور
فهد السميط ،على زمالة زائرة
ب ـح ـث ـي ــة قـ ـصـ ـي ــرة األج ـ ـ ــل ل ـع ــام
 ،2018من كلية لندن لاقتصاد
وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة (London
School of Economics and
 .)Political Scienceوالــزمــالــة
ال ـس ـنــويــة عـ ـب ــارة ع ــن مـنــافـســة
م ـف ـتــوحــة أم ـ ــام ك ــاف ــة مــواط ـنــي
دول مجلس التعاون الخليجي
م ــن ح ـم ـلــة شـ ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه
ف ــي مـ ـج ــال الـ ــدراسـ ــة املــرت ـب ـطــة
بأهداف برنامج الكويت ،والتي
ت ـ ــم تـ ـح ــدي ــده ــا م ـ ــن قـ ـب ــل كـلـيــة
لندن ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي.
وتعقيبًا عـلــى الــزمــالــة التي
ح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا ،قـ ـ ــال ال ـس ـم ـيــط
«س ـ ـن ـ ـخ ـ ـصـ ــص وق ـ ـت ـ ـنـ ــا ال ـ ـعـ ــام
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل فـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـق ــاب ــات
م ــع ش ــري ـح ــة مـسـتـطـلـعــن يـتــم
اختيارها لتحديد مدى قابلية
ت ـط ـب ـي ــق االسـ ـتـ ـبـ ـي ــان وف ـه ـم ــه،
وجـ ـم ــع بـ ـي ــان ــات ن ــوع ـي ــة تـبــن
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــائـ ــص ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ع ــن
االنـ ـخ ــراط ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
الــرق ـمــي .بـعــد إج ـ ــراء املـقــابــات
وأي تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات نـ ــات ـ ـجـ ــة ع ــن
ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـت ــم الـ ـتـ ـط ــرق ب ـعــدهــا
إل ــى امل ـعــاي ـيــر ومـنــاقـشـتـهــا في
سلسلة مكونة مــن مجموعات
مـعـيـنــة ،ي ـتــم تـشـكـيــل ك ــل منها
لـ ـتـ ـمـ ـث ــل شـ ـ ــرائـ ـ ــح مـ ـعـ ـيـ ـن ــة مــن
الـجـمــاهـيــر تستهدفها اإلدارة
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ــوط ـن ــي .ومــن
ّ
ث ـ َـم تـخـضــع الـبـيــانــات الناتجة
عـ ــن ج ـم ـي ــع هـ ـ ــذه االخـ ـتـ ـب ــارات
الـتـجــريـبـيــة إل ــى اسـتـقـصــاء يــن
م ـخ ـت ـل ـف ــن قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة الـ ـع ــام
األكاديمي  .2018-2017في حن
س ـنــركــز أث ـن ــاء ال ـع ــام ال ــدراس ــي
األكاديمي التالي ،2019/ 2018
عـ ـل ــى تـ ــوزيـ ــع أدوات ال ـق ـي ــاس
املخصصة على مستوى الباد

الخليفي متوسطًا أعضاء هيئة

فهد السميط

من أجل البحث الشامل».
ويـ ـش ــارك ال ــدك ـت ــور السميط
في مشروع عاملي تشرف عليه
بشكل مشترك كل من كلية لندن
لاقتصاد والـعـلــوم السياسية
ومـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــد اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت ال ـ ـتـ ــابـ ــع
لجامعة أكسفورد ،الهدف منه
تحسن معايير ونماذج تقييم
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ـن ـ ــاس ل ـت ـق ـن ـيــات
اإلعام الرقمي.
ويـ ـتـ ـط ــرق الـ ـبـ ـح ــث ت ـح ــدي ـدًا
إلـ ــى ال ـع ــاق ــة ب ــن الـخـصــائــص
ال ــديـ ـم ــوغ ــرافـ ـي ــة ل ـل ـب ـش ــر م ـثــل
الـ ـعـ ـم ــر ،والـ ـ ــدخـ ـ ــل ،وال ـت ـع ـل ـي ــم،
والـجـنـسـيــة ،واملـنـطـقــة ،إضــافــة
إل ـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع امل ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــي
يحصلون من استخدام اإلعام
الــرق ـمــي أو ال ـت ــي ي ـف ـش ـلــون في
تحقيقها .ويستند هذا البحث
إلى مفهوم مساعدة املجتمعات
على تجاوز املخاوف التقليدية
حـ ـ ـ ــول «ال ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــوة الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة»،
ال ـتــي تـفـتــرض أن االق ـت ـصــادات
ّ
والــوصــول هــي أفـضــل منبئات
لـلـفــوائــد الــرقـمـيــة عـلــى ال ـنــاس.
وع ـ ـلـ ــى هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو ،س ـت ـكــون
الكويت واحدة من ضمن بلدان
ع ـ ــدة يـ ـج ــري ف ـي ـهــا إع ـ ـ ــداد ه ــذا
البحث ،باإلضافة إلى أنه سيتم
بحث عدد من الظروف الفريدة
مـثــل ارت ـف ــاع نـصـيــب ال ـف ــرد من

«حول الفلسفة اإلسالمية»...
في مبنى «اآلداب» الجديد
َّ
نــظــم قـســم الفلسفة فــي مبنى

عميد «الهندسة
أعضاء هيئة الت

الــدخــل (إذ تصنف أن الكويت
تـحـتــل ال ـ ـمــرت ـبــة  11عــامل ـيــًا في
هذا املجال) ،ومجتمع الوافدين
املــوقــت والـكـبـيــر للغاية (حيث
يشكل الوافدون  70في املئة من
التركيبة السكانية في الباد)،
وال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـكــان ـيــة الـشــابــة
(ففي الكويت هناك  40في املئة
م ـمــن ه ــم ت ـحــت س ــن  24س ـنــة)؛
وكل ذلك يؤدي إلى تنوع لغوي
وثقافي وتعليمي واقتصادي
كبير.
ويعد السميط أحد األعضاء
ال ـفــاع ـلــن ف ــي مـجـتـمــع جــامـعــة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــال ــي
فــي عــدد مــن املـشــاريــع البحثية
البارزة األخرى ،منها التحقيق
م ــن دور ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي ذي
الـطــراز الغربي املطبق في دول
مجلس ال ـت ـعــاون عـلــى الطلبة،
وعـ ـ ـم ـ ــل سـ ــاب ـ ـقـ ــًا فـ ـ ــي م ـ ـشـ ــروع
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات فــي
ال ـع ــال ــم (World Information
 )Accessفي الــواليــات املتحدة،
وبــريـطــانـيــا ،وم ـصــر .كـمــا نشر
للدكتور السميط أوراق بحثية
م ـت ـنــوعــة ،وس ــاه ــم ف ــي تـحــريــر
كتب وفصول كتابية تستكشف
مـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف جـ ـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـ ــب اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار
االجتماعية لوسائل اإلعام.

رحــب عميد كلية الـهــن
الـكــويــت االس ـتــاذ الــدكـتــو
بــأع ـضــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
بطاقم الكلية في سبتمبر
 2018خال استقباله لهم.
وشدد الخليفي في كلم
والـتـعــاون ومــراعــاة الـلــوائ
والتعرف على الحقوق وا
موضحا أن الكلية تطمح
ً
دراسيًا حافا باإلنجازات
مــن جانبهم ق ــدم الـعـمــد
ال ـخــدمــات واألم ـ ــور ال ـتــي
أعضاء هيئة التدريس ،مش
مع الطلبة وبعض األمور
كالحضور والـغـيــاب والت
مـبـيـنــن دور هـيـئــة ال ـتــدر
وتدريبهم العلمي ،وأهمي
التدريس في لجان القسم
لها من أهمية في تطوير
الخدمات التي تقدمها الك
عـلــى ض ــرورة االل ـت ــزام بم
وأه ـم ـيــة امل ـشــاريــع الـطــاب
الطلبة وتهيئهم لسوق الع
يــذكــر أن األعـ ـض ــاء ال ــج
ال ـخ ـض ــر وبـ ـن ــدر امل ـط ـي ــري
قسم الهندسة املــدنـيــة ،وس
الهندسة الكيميائية ،وعب
الهندسة امليكانيكية ،وعب
ال ـه ـنــدســة ال ـص ـنــاع ـيــة وال
عبدالله حسن من قسم اله

تطوير ورفع ك
شبكة الطرق د

أعــربــت إدارة اإلن ـش ــاءات
الكويت ،عن حرصها على
الداخلية في الحرم الجامع
اإلنـشــائـيــة لـلـطــرق وال ـســا
مواقع الجامعة املختلفة،
األم ــن والـســامــة ،وقــامــت
الـطــرق وتخطيط األرضــي
املـ ــروريـ ــة اإلرشـ ــاديـ ــة م ــن
والسيولة املرورية.
وق ــال ــت املـهـنــدســة حـمــي
تحرص على توفير عــوام

ميديا ،وكان موضوع الجولة األخيرة حول عدم
اجبار اساتذة الجامعة للطلبة على شراء كتبهم،
والموضوع االخير في الجولة الرابعة كان حول
ان الوظائف الحكومية تقيد االبداع .وقال العميد
المساعد لشؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا
للمناظرات د .ثقل العجمي ،إن فعاليات المناظرات

فريقا من المستمرين في البطولة ،موضحا أن
هناك  4جوالت مختلفة ،ويتم تأهيل  8فرق من
ً
بين المشاركين ،مؤكدا أن البداية جيدة والطلبة
يشعرون بحماس كبير ويسعون للفوز.
وأشار د.العجمي إلى أن المناظرات هذا العام
تقام تحت راية «الكويت عاصمة الشباب العربي»،
ورعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب التي نشكر

«اتحاد التطبيقي» :نظام التسجيل
الجديد مطبق على  3مراحل
أك ــد رئـيــس االت ـح ــاد ال ـعــام لطلبة وم ـتــدربــي الـهـيـئــة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب محمد العويمري أن نظام تسجيل المقررات الجديد
للطلبة المستمرين يشتمل على العديد من المزايا فهو تسجيل فعلي
وليس مبكرا ،ويتم تطبيقه على ثالث مراحل ،مشيرا إلى أن النظام الجديد
يوفر للطالب فرصة استقرار جدوله الدراسي نظرا الحتوائه على المقررات
ذات االهمية االكثر والتي تكون مسبقة او تكون إحدى متطلبات التخرج
المهمة .وردا على المشككين بنظام التسجيل الجديد ،أوضح العويمري في
تصريح صحافي امس ،أن النظام لم يتجاهل الطلبة المفصولين اكاديميا
بسبب انخفاض المعدل او مدة البقاء حيث تمت اعادة قيدهم عن طريق
عمادة شــؤون الطلبة بشكل مبكر جــدا إلتاحة الفرصة لهم بالتسجيل
حاليا ،بعكس ما كان معموال به في السابق ،حيث كان الطالب المفصول
ينتظر اعادة قيده ليتسنى له التسجيل المتأخر.
وأضاف العويمري أن الطلبة المتعثرين دراسيا الراسبين في مقرراتهم
تم كذلك وضعهم في الحسبان ،حيث سيسمح لهم بنهاية هــذا الفصل
التقدم بنموذج بيان حالة مطبوع من برنامج المرشد االكاديمي.

بها .بــدوره ،قال المشرف العام لبطولة الكويت
المفتوحة للمناظرات نبيل الـمـفــرح« :افتتحنا
المناظرات بتسجيل ما يقارب  150طالبا وطالبة
من مختلف مؤسسات التعليم العالي ،وقد حدثت
بعض االعتذارات بسبب االختبارات ،وتم التنافس
على موضوعات متنوعة للجوالت ،تراوحت بين
االجتماعية والثقافية.

ﺹ 197) 11 :ﺩﻙ(
2017-11-06

المال تفقد مشاريع الجامعة
بموقع الشويخ
قام األمين العام للجامعة باإلنابة األمين العام المساعد لشؤون
إدارة المرافق الدكتور آدم المال بجولة تفقدية بموقع الجامعة بالشويخ
رافـقــه خاللها مــديــرة إدارة االن ـشــاء ات والصيانة المهندسة حميدة
الخالدي ومراقب الصيانة المهندس محمد الكندري ومراقب العقود
والمتابعة خالد الوطري ،ورئيس قسم الصيانة بالشويخ المهندس
أحمد يوسف ورئيس قسم االشراف المهندس مصبح الحزمي.
وخالل الجولة تفقد المال مشاريع تجديد وصيانة سكن األساتذة
وتجديد وتدعيم سكن الطلبة وتجديد المباني األكاديمية وتوسعة
مكتبة الطالب بالشويخ ،واستمع المال خالل الزيارة لشرح تفصيلي
من المهندسة حميدة الخالدي عن مجريات سريان المشاريع ونسب
اإلنجاز التي تهدف لتذليل كافة العقبات التي تعيق العملية التعليمية
وبالتالي تخدم أبناءنا الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية كافة.
وأفادت الخالدي بأن اإلدارة الجامعية تسعى جاهدة لتوفير المناخ
التعليمي الـمـنــاســب وت ـحــرص عـلــى ســرعــة إن ـجــاز مشاريعها ليتم
االستفادة بالسرعة الممكنة.

« »GUSTتنال زمالة بحثية من «لندن»
أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
حصول رئيس قسم اإلعالم واالتصال الجماهيري في
الجامعة د .فهد السميط على زمالة زائرة بحثية قصيرة
األج ــل لـعــام  ،2018مــن كلية لـنــدن لالقتصاد والعلوم
السياسية .وقال د .السميط« :سنخصص وقتنا العام
المقبل إلج ــراء مقابالت مــع شريحة مستطلعين يتم
اخـتـيــارهــم لـتـحــديــد م ــدى قــابـلـيــة تطبيق االسـتـبـيــان
وفهمه ،وجمع بيانات نوعية تبين الخصائص الثقافية
لالنخراط في وسائل اإلعالم الرقمي».
وتابع« :بعد إجــراء المقابالت وأي تعديالت ناتجة

عن ذلك ،سيتم التطرق بعدها إلى المعايير ومناقشتها
في سلسلة مكونة من مجموعات معينة ،يتم تشكيل
كل منها لتمثل شرائح معينة من الجماهير تستهدفها
اإلدارة على المستوى الوطني ،ومن ثم تخضع البيانات
الـنــاتـجــة عــن جميع ه ــذه االخ ـت ـبــارات التجريبية إلــى
اسـتـقـصــاء يــن مختلفين قـبــل نـهــايــة ال ـعــام األكــاديـمــي
.»2018 /2017
وأض ــاف« :سنركز أثـنــاء الـعــام الــدراســي األكاديمي
ال ـت ــال ــي ( )2019 /2018ع ـلــى ت ــوزي ــع أدوات الـقـيــاس
المخصصة على مستوى البالد من أجل البحث الشامل».

ورشة عمل في «بوكسهل»
عن اجتياز المقابلة الشخصية

جانب من الورشة
نظم قسم شؤون الطلبة في كلية بوكسهل الكويت للبنات ورشة
عمل لطالبات المرحلة النهائية ،تحت عـنــوان « م ـبــادئ اجتياز
المقابلة الوظيفية» في مسرح الكلية بأبوحليفة ،من إعداد وتنفيذ
سعد المحطب ،وهو معلم وكاتب ومؤلف روايــات وله إصــدارات
عديدة.

فهد السميط
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ﺹ 903) 8 :ﺩﻙ(
2017-11-06

اﻟﺒﺤﺚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷوﺟﻪ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﺑﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻓﻲ » «GUSTﻳﻨﺎل زﻣﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أﻋﻠﻨــﺖ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﳋﻠﻴــﺞ
ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )(GUST
ﻋﻦ ﺣﺼﻮل د.ﻓﻬﺪ اﻟﺴــﻤﻴﻂ،
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل
اﳉﻤﺎﻫﻴﺮي ﻓﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ
زﻣﺎﻟﺔ زاﺋــﺮة ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة
اﻷﺟﻞ ﻟﻌﺎم  ،٢٠١٨ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
London School of Economics
 .and Political Scienceواﻟﺰﻣﺎﻟﺔ
اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول
ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻣــﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه
ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺄﻫــﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﻜﻮﻳــﺖ،
واﻟﺘــﻲ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻠﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ.
وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﳉﻤﺎﻫﻴﺮي
ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳋﻠﻴــﺞ ﻟﻠﻌﻠﻮم
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ د.ﻓﻬﺪ اﻟﺴﻤﻴﻂ
»ﺳــﻨﺨﺼﺺ وﻗﺘﻨــﺎ اﻟﻌــﺎم
اﳌﻘﺒــﻞ ﻓــﻲ إﺟــﺮاء ﻣﻘﺎﺑــﻼت
ﻣﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﺴــﺘﻄﻠﻌﲔ ﻳﺘﻢ
اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن وﻓﻬﻤﻪ،
وﺟﻤــﻊ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺒﲔ
اﳋﺼﺎﺋــﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻋــﻦ
اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺮﻗﻤﻲ .ﺑﻌــﺪ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎﺑﻼت
وأي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ﺳــﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄــﺮق ﺑﻌﺪﻫــﺎ إﻟﻰ
اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ،
ﻳﺘــﻢ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻤﺜﻞ
ﺷــﺮاﺋﺢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨــﻲ .وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺗﺨﻀﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺒــﺎرات اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
إﻟــﻰ اﺳــﺘﻘﺼﺎءﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم اﻷﻛﺎدﳝﻲ
 .٢٠١٨-٢٠١٧ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﻨﺮﻛﺰ
أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﻛﺎدﳝﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲ  ،٢٠١٩/٢٠١٨ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ
أدوات اﻟﻘﻴﺎس اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺸﺎﻣﻞ«.
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
وﺧﺒﺮاء اﻟﺴﻮق

اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻄﺮق
إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ

ﻫﺬا ،وﺳﻴﺸﺎرك د.اﻟﺴﻤﻴﻂ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻋﺎﳌﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﻣﻌﻬﺪ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ
أﻛﺴﻔﻮرد ،اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ ﲢﺴﲔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﳕﺎذج ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﺎس ﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲ.
وﻳﺘﻄــﺮق اﻟﺒﺤــﺚ ﲢﺪﻳــﺪا
إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ اﳋﺼﺎﺋﺺ
اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺸــﺮ ﻣﺜــﻞ
اﻟﻌﻤــﺮ ،واﻟﺪﺧــﻞ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
واﳉﻨﺴــﻴﺔ ،واﳌﻨﻄﻘــﺔ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ
ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻼم
اﻟﺮﻗﻤﻲ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺸــﻠﻮن ﻓﻲ
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ .وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز اﳌﺨﺎوف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺣــﻮل »اﻟﻔﺠــﻮة اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ«،
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض أن اﻻﻗﺘﺼﺎدات
واﻟﻮﺻﻮل ﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﺒﺌﺎت
ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس.
وﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻨﺤﻮ ،ﺳــﺘﻜﻮن
اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﺣــﺪة ﻣــﻦ ﺿﻤﻦ
ﺑﻠﺪان ﻋــﺪة ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ إﻋﺪاد
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺤﺚ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف
اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﺜــﻞ ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧــﻞ )إذ ﺗﺼﻨﻒ
أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ١١
ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل( ،وﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳌﺆﻗﺖ واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
)ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮاﻓﺪون  ٪٧٠ﻣﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد(،
واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ
)ﻓﻔﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻨﺎك  ٪٤٠ﳑﻦ
ﻫﻢ ﲢﺖ ﺳﻦ  ٢٤ﺳﻨﺔ( ،وﻛﻞ

ذﻟــﻚ ﻳﺆدي إﻟــﻰ ﺗﻨﻮع ﻟﻐﻮي
وﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﻌﻠﻴﻤﻲ واﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﺒﻴــﺮ .وﻳﺤﻘــﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي
ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻤﻴﻂ ﻋﺪدا ﻣﻦ
اﻷﻫــﺪاف اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ
ﺷﺮاﻛﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﲔ
ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج ﺑﺤﻮث
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﺣﻮل اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻼد وﺗﻮﺳــﻴﻊ
اﳋﺒــﺮات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻨﻄﺎق ،وإﺟﺮاء ﺑﺤﻮث ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻔﺘــﺮات ﻣﺤــﺪدة ،وﺑﺤــﻮث
ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳﺘﻜﻮن ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ
ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ٣أﺷﻬﺮ
ﻓﻘﻂ ﺗﻜﻮن ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ،
إﻻ أن اﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه
اﳌﺮﺣﻠــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳــﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰ أدوات اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﻛﺎدﳝﻲ
اﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻟﺘﻌﻴــﲔ اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ،ﻫﺬا
وﺳــﻴﻘﻮم د.اﻟﺴﻤﻴﻂ وﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﺳــﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎم ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ،
واﳉﻬﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،واﻷﻃﺮاف
اﳌﻬﺘﻤﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ ،ﺳــﻴﻜﻮن
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﰎ إﻋﺪاده ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام وﺳــﺎﺋﻞ
اﻹﻋــﻼم اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻻﺳــﻴﻤﺎ أن
ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺼﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﻮﺛﻮﻗــﺔ ﺣــﻮل اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻪ
وﻋﺎداﺗﻪ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وﺳﻴﺴــﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺪ ﻫﺬه
اﻟﻔﺠــﻮة اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﺳــﻴﻌﻄﻲ
ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟﻘﺎدة
ﺻــﻮرة أوﺿﺢ ﻋــﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻋﻼم
اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺪى ﻛﻞ
ﺷﺮاﺋﺢ وأﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ.

»اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

اﻟﺮوﻣﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳ
آﻻء ﺧﻠﻴﻔﺔ

اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟ
اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌ
اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﺮع اﻟﻜﻮﻳﺖ د
اﳌﻄﻴــﺮي وﺑﺤﻀﻮر اﳌﺘ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻠﺘﻘــﻰ م.ﻣﺤﻤﺪ
واﳌﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم أﺣﻤﺪ اﳋ
وﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ م
ﺷﻜﺮي واﻟﺬي أﻗﻴﻢ ﻳﻮم
اﻷول ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻗﺘﻴﺒﺔ اﻟﻐﺎﱎ ﲟ
اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮ
وﻗﺪ اﻟﺘﻘــﺖ »اﻷﻧﺒﺎء
اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺧﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﳌﺴﺘﺸﺎر راﺋﺪ اﻟﺮوﻣﻲ ﻣﺴ
أﻣــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﳉ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﺑﺠﻬــﺎز ا
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي أ
اﻟﻰ اﻧﻪ ﲢــﺪث ﺧﻼل اﳌ
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺣﺘﻴﺎل اﳌﺼ
واﻟﺬي ﳝﺮ ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ
وﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ» :اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺗﺒــﺪأ ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮل اﻟﺸـ
ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻳﺒ

»ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ

ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت أﻧﺸ
ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﺑﻮﻛﺴﻬﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻄ
اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﺑﻌ
»ﻣﺒــﺎدئ اﺟﺘﻴــﺎز اﳌﻘ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ« ﻣﻦ اﻋﺪاد و
ﺳــﻌﺪ اﶈﻄﺐ وﻫــﻮ
وﻛﺎﺗﺐ وﻣﺆﻟﻒ رواﻳﺎت
اﺻﺪارات ﻋﺪﻳﺪة.
ﺣﻀــﺮ اﻟﻮرﺷــﺔ اﻟ
ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻛﺎد
وﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴ
اﳋﺮﻳﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ
ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑ
ﺑﻌﺾ اﻹرﺷﺎدات اﻟﺒﺴ
وﺗﻨﺎول ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻋﺪﻳﺪة
ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن
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GUST professor awarded 2018 Research Fellowship
by London School of Economics and Political Science
Dr Fahed Al-Sumait to conduct research on digital media usage in Kuwait

G

ulf University for Science and
Technology
(GUST)
announced that Dr Fahed AlSumait, Head of the Mass
Communication
and
Media
Department at GUST, has been
granted the 2018 Short-Term
Visiting Research Fellowship from
the London School of Economics
(LSE). The annual fellowship is an
open competition to all GCC nationals with a PhD in a field of study relevant to the Kuwait Program goals,
as set by LSE and the Kuwait
Foundation for the Advancement of
Sciences (KFAS).
For his project, Sumait is participating in a global project run jointly
through the LSE and Oxford
University’s Internet Institute which
aims to improve the measures and
models for evaluating people’s use of
digital media technologies. More
specifically, his research will look at
the relationship between people’s
demographic characteristics like age,

income, education, nationality, and
location; as well as the kinds of benefits they get or fail to get from using
digital media. The concept behind
the research is to help communities
to move beyond traditional concerns
about the “digital divide”, which
assume that economics and access
are the best predictors of people’s
digital benefits. As such, Kuwait will
be one of several countries in which
this research is conducted, and there
will be a number of unique circumstances to explore such as high percapita income (11th worldwide),
large and highly transient expatriate
community (approximately 70 percent), and young population (40
percent under 24 years of age); all of
which result in considerable linguistic, cultural, educational, and economic diversity.
Sumait’s research will fit a number
of goals set by the Kuwait Program,
which aims to establish collaborative
research partnerships between LSE

and Kuwait universities, in order to
generate high quality research on
the challenges facing the country,
expand Kuwaiti expertise on these
challenges, conduct time-sensitive,
and policy-relevant research which
will serve as the platform for
informed-policymaking in the country and the wider GCC.
While the fellowship is restricted
to a three-month summer period in
which to draft the research reports,
the preparation preceding the
appointment involves a full year of
adapting the project tools to Kuwait.
In the academic year following the
fellowship appointment, Sumait and
his team will conduct the nationallevel assessments on digital media
use and their outcomes in Kuwait.
The findings of the research will be
made public for policymakers, academics, and other interested parties.
Sumait said, “We will spend the
next year conducting cognitive
interviews with selected respon-

dents to determine the applicability
and understanding of the questionnaire, and to collect qualitative data
showing cultural specificities of
engagement with digital media.
Following the cognitive interviews
and any resultant adaptations, the
measures will then be discussed in a
series of focus groups, each of which
is constructed to represent particular audiences targeted by the

world-leading hub for research and
expertise on Kuwait and the wider
GCC region. It is fully funded by
KFAS, and is headed by Professor
Toby Dodge, an internationally
renowned professor. What’s also
important to note, is that previous
awardees have also hailed from
GUST, and include Associate
Professor Dr Mariam Alkazemi, also
from the Mass Communication and
Media Department.
Sumait is an active member of
the GUST community, and is currently engaged in a number of other high profile research projects,
which include, investigating the
role of Western-style higher education in the GCC on students, and
has previously worked on the
World Information Access Project
in the US, UK, and Egypt. Sumait
has also published papers, edited
books and book chapters exploring various aspects of the media’s
social implications.

Holiday Inn Salmiya
appoints new director
of sales and marketing

The Hub presents
‘Mirrors’, a platform
for creativity

T

U

nder the patronage of Sheikh Mohammad AlAbdulla Al-Sabah, ‘Mirrors’ platform for creativity was launched on Saturday at The Hub Gallery.
Bringing together creative ambassadors from throughout the region, to showcase their translation of the
theme ‘connecting truth and integrity through art;’ this
two-day event will feature an exhibit and lectures given
by a large number of participants, some who have own
all the way to Kuwait to participate.
Utilizing their own chosen form of media, these creative minds will help translate the importance of connecting diversity and making it relevant to everyone,
illustrating that although the world is full of varied perceptions formed by cultural, religious and social pressures, people can still attend pertinent lessons and feel
connected through art, design and other forms of
expression.
Ebrahim Al-Qassab, Managing Parter at The Hub
expressed his pleasure at hosting and supporting the
event and its ambassadors, stating “The Hub’s family
aims to transmit important messages to society by
supporting artists and creative minds who are them-

Dr Fahed Al-Sumait

national-level administration. The
resultant instrument from all of this
testing will be further pilot tested in
two different survey waves prior to
the end of the 2017-2018 AY. During
the following academic year
(AY2018-2019), we will focus on distributing the customized measurement tools nation-wide for the fullscale research.”
The research conducted will be
crucial to drafting laws and policies
on digital media use, as there is a
dire shortage of reliable data about
its use, habits, and outcomes in
Kuwait. This will help fill that immediate gap, and will give policymakers and leaders a clearer picture of
how digital outcomes manifest differently for different members of
society. The findings can also be
used for social engagement, entrepreneurship, and as marketing
intelligence.
Since its establishment in 2007,
the Kuwait Program has become a

selves dedicated to living a life of truth and integrity”, he also stated “it is important to empower society by enriching dialogue, and promoting diversity of
thinking, with the sole aim of highlighting the truth
that runs through all of us”.
The sixteen Creative Ambassadors are Abdulla AlAwadhi, Ahmad Al-Ghanim, Amira Behbehani, Dr Anas
Al-Omeim, Faisal Al-Beshir, Faisal Dashti, Faisal AlDuwaisan, Faika Al-Hassan, Hamza Bounoua, Sheikha
Marwa Al-Khalifa, Mehdi Darvishi, Nadaalawi, Pooya
Aryanpour, Samira Alikhanzadeh, Talal Hamadah and
Zaman Jassim, hailing from Kuwait, Bahrain, Saudi
Arabia, Iran and Algeria. The Hub Gallery is a culture for
art and creativity that empowers and celebrates cultural
development by hosting and arranging artistic events of
elite artworks created by local and international artists
which contribute to positive change in society.

he Holiday Inn Kuwait - Salmiya Hotel announces
the appointment of Tarek Honein, the new
Director of Sales and Marketing. In his new role,
Tarek’s core responsibilities will include maximizing
hotel’s revenues through implementing smart sales and
marketing strategies and exploring business opportunities through a deep market intelligent approach.
A result oriented professional, brings a wealth of
experience to this position with a career spanning over
10 years in the hospitality experience and extensive
knowledge of the Rooms and MICE sales and marketing in the GCC along to an advanced exposure to the
sustainable tourism best practices in Sweden.
Prior to starting at the Holiday Inn, he worked as the
Cluster Marketing and communications manager for the
Carlson Rezidor Hotels Group in Saudi Arabia. Other
experiences include Director of Sales and Marketing
for the Park Inn by Radisson Al-Khobar and Assistant
Director of Sales for the InterContinental Hotels Group
in Khobar and Bahrain.
He received a degree in Political Science and
International relations from the Lebanese University in
2003 and later he pursued his studies and earned his
two Master degrees in Political science; Leadership and
strategy from La Sagesse University in 2005 and the

Ba Yaad-e-Khumar - Int’l
Mushaira 2017: A tribute
to ‘Khumar Barabankvi’

A

ll India Cultural Association (AICA) Kuwait,
presented International Mushaira “Ba yaad-eKhumar” on October 27, 2017 in a jam-

Tarek Honein
second in Tourism Studies from the Mid Sweden
University in 2017. ‘’Tarek is an excellent addition to
the team; his experience and expertise make him the
perfect fit for the job. With his insight we’re in a solid
position to strengthen our existing relationships and
continuous development of Holiday Inn -Salmiya
strategies in the market, “ said Monjed Salha, General
Manager of the hotel. Tarek expressed his delight to be
back to the InterContinental Hotels Group, Especially
at this well-reputed property in Kuwait.

Singh and Sanjay Saxena, the AICA President.
This occasion was marked by a book release by
Munawwar Rana authored by Dr Tariq Qamar, an
eminent poet and executive producer of ETV Urdu.
The book titled “Ganga Jamuna ke sahilon per” is the
author’s seventh literary creation. AICA Souvenir was
released by Mohammad Aamir, Mushaira Convener
who presented them to all guest shairs and other
prominent guests. Mohammad Aamir along with

