
أعــربــت إدارة اإلنـــشـــاءات والــصــيــانــة فــي جامعة 
الطرق  بشبكة  االهتمام  على  حرصها  عن  الكويت، 
الداخلية في الحرم الجامعي، إذ قامت بعقد األعمال 
اإلنــشــائــيــة لــلــطــرق والــســاحــات والــخــدمــات بجميع 
مواقع الجامعة املختلفة، بالتنسيق التام مع إدارة 
لرصف  بعمليات  اإلدارة  وقــامــت  والــســامــة،  األمـــن 
بالعامات  واملــواقــف  األرضــيــات  وتخطيط  الــطــرق 
ــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق االنــســيــاب  ــ ــاديـ ــ املــــروريــــة اإلرشـ

والسيولة املرورية.
الـــخـــالـــدي، إن اإلدارة  وقـــالـــت املــهــنــدســة حــمــيــدة 
على  للحفاظ  السامة  عــوامــل  توفير  على  تحرص 
أمن وسامة مرتادي الطرق بجامعة الكويت، وفي 
قامت  الهوائية  الــدراجــات  اســتــخــدام  إطـــار تشجيع 
والــجــهــات  التخطيط  قــطــاع  مــع  بالتنسيق  اإلدارة 
األخرى بالجامعة بعمل الخطوط األرضية واملواقف 

الخاصة بالدرجات الهوائية.
جدير بالذكر أن إدارة اإلنشاءات والصيانة اآلن 
ستساهم  وحيوية  مهمة  مشاريع  تنفيذ  طــور  فــي 
السيارات بموقعي  أزمــة وقلة مواقف  الحد من  في 
كيفان والخالدية، وجار اآلن تنفيذ مشاريع مواقف 
السيارات، نتيجة الزيادة املتنامية في أعداد الطلبة 

سنويًا.

تطوير ورفع كفاءة 
شبكة الطرق داخل الجامعة

والــبــتــرول بجامعة  الــهــنــدســة  كلية  رحـــب عميد 
الخليفي  اللطيف  عــبــد  الــدكــتــور  االســتــاذ  الــكــويــت 
بــأعــضــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس الـــجـــدد الـــذيـــن الــتــحــقــوا 
بطاقم الكلية في سبتمبر من العام الجامعي 2017-

2018 خال استقباله لهم.
وشدد الخليفي في كلمة له على ضرورة العطاء 
والــتــعــاون ومــراعــاة الــلــوائــح والــقــوانــن الجامعية، 
والــواجــبــات وااللــتــزام بها،  الحقوق  والتعرف على 
موضحا أن الكلية تطمح أن يكون هذا العام عامًا 

 باإلنجازات األكاديمية.
ً
دراسيًا حافا

مــن جانبهم قـــدم الــعــمــداء املــســاعــدون نــبــذة عن 
الـــخـــدمـــات واألمــــــور الــتــي تــقــدمــهــا الــكــلــيــة لــلــزمــاء 
أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى أهمية التعامل 
مع الطلبة وبعض األمور الخاصة بالعمل اليومي 
والــقــواعــد،  باللوائح  والتقيد  والــغــيــاب  كالحضور 
الـــتـــدريـــس فـــي تــطــويــر الطلبة  مــبــيــنــن دور هــيــئــة 
هيئه  أعضاء  مشاركة  وأهمية  العلمي،  وتدريبهم 
التدريس في لجان القسم العلمي ولجان الكلية ملا 
لها من أهمية في تطوير األداء واالرتقاء بمستوى 
الكلية ملنتسبيها، مؤكدين  التي تقدمها  الخدمات 
املعتمدة  املـــقـــررات  االلـــتـــزام بمناهج  عــلــى ضــــرورة 
وأهــمــيــة املــشــاريــع الــطــابــيــة الــتــي تــنــمــي مــهــارات 

الطلبة وتهيئهم لسوق العمل بعد التخرج.
يـــذكـــر أن األعـــضـــاء الـــجـــدد هـــم الـــدكـــاتـــرة شــرف 
الـــخـــضـــر وبــــنــــدر املـــطـــيـــري ودعــــيــــج الـــركـــيـــبـــي مــن 
مــن قسم  الكنيمش  املــدنــيــة، وســالــم  الهندسة  قسم 
قسم  من  العازمي  وعبدالله  الكيميائية،  الهندسة 
االبراهيم من قسم  امليكانيكية، وعبدالله  الهندسة 
الــهــنــدســة الــصــنــاعــيــة والـــنـــظـــم اإلداريـــــــــة، وحــســن 

عبدالله حسن من قسم الهندسة الكهربائية.

عميد »الهندسة« نّور
أعضاء هيئة التدريس الجدد

ــام الـــجـــامـــعـــة  ــ ــ ــــن عـ ــ ــقـــد أمـ ــفـ تـ
بــاإلنــابــة األمــــن الــعــام املــســاعــد 
لشؤون إدارة املرافق الدكتور آدم 
بالشويخ  الجامعة  موقع  املــا، 
إدارة  مـــــديـــــر  خــــالــــهــــا  رافــــــقــــــه 
املهندسة  والصيانة  االنشاءات 
ــــب  ــراقـ ــ ــيــــدة الـــــخـــــالـــــدي، ومـ ــمــ حــ
ــة مـــحـــمـــد الــــكــــنــــدري،  ــانــ ــيــ الــــصــ
ومراقب العقود واملتابعة خالد 
الوطري، ورئيس قسم الصيانة 
بـــــالـــــشـــــويـــــخ أحــــــمــــــد يـــــوســـــف، 
ورئــيــس قسم االشــــراف مصبح 

الحزمي.
ــال الـــجـــولـــة تـــفـــقـــد املـــا  ــ ــ وخـ
مشاريع تجديد وصيانة سكن 
ــديـــد وتــدعــيــم  ــذة، وتـــجـ ــ ــاتــ ــ األســ
املباني  وتجديد  الطلبة،  سكن 
مكتبة  وتـــوســـعـــة  ــة،  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ

الطالب بالشويخ.
 واستمع املــا خــال الــزيــارة 
لــشــرح تــفــصــيــلــي مـــن الــخــالــدي 
عــن مــجــريــات ســريــان املــشــاريــع 
ــاز الــــتــــي تــهــدف  ــ ــجـ ــ ونــــســــب اإلنـ
لتذليل كافة العقبات التي تعيق 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وبــالــتــالــي 
وأعضاء  الطلبة  أبناءنا  تخدم 

الهيئة التدريسية كافة.
اإلدارة  أن  الخالدي   وأفـــادت 
ــــدة  ــاهـ ــ ــعــــى جـ الــــجــــامــــعــــيــــة تــــســ
ــلـــيـــمـــي  لــــتــــوفــــيــــر املـــــــنـــــــاخ الـــتـــعـ
املــــــــنــــــــاســــــــب وتــــــــــحــــــــــرص عــــلــــى 
ســرعــة إنــجــاز مــشــاريــعــهــا لتتم 

االستفادة بالسرعة املمكنة.
جـــــــهـــــــود  املـــــــــــــــــــا  وثــــــــــــمــــــــــــن   
»االنـــــــــــــشـــــــــــــاءات والـــــصـــــيـــــانـــــة« 
وطالبهم بأن يكونوا دائما على 
للجميع  املسؤولية وتمنى  قدر 
لخدمة  الخير  فيه  ملــا  التوفيق 

الكويت وأبنائنا الطلبة.

أمني عام الجامعة 
د 

ّ
باإلنابة تفق
مشاريعها

في الشويخ

فــي مبنى  الفلسفة  قــســم  ــم 
َّ
نــظ

جــلــســة  ــــد  ــــديـ ــــجـ الـ اآلداب  كـــلـــيـــة 
الفلسفة  »حـــول  بعنوان  حــواريــة 
الدكتور  األستاذ  مع  اإلسامية« 
مــحــمــد املـــصـــبـــاحـــي مــــن املــمــلــكــة 
املــغــربــيــة لــلــوقــوف عــلــى الــتــاريــخ 

الفلسفي العربي.
هيئة  عــضــو  الـــحـــوار  وأدارت   
الـــتـــدريـــس فـــي الــقــســم الــدكــتــورة 
رئيس  بحضور  الجاسم  شيخة 
القسم الدكتور عبدالله الجسمي 
وكـــافـــة أعـــضـــاء الـــتـــدريـــس بقسم 
ــيـــــس قـــســـم الــلــغــة  ــ الـــفـــلـــســـفـــة ورئـ
ــيــــة الـــــدكـــــتـــــور يـــعـــقـــوب  ــفــــرنــــســ الــ
الشمري ومن قسم اللغة العربية 
الدكتورة سعاد العنزي والطلبة 

املهتمن.
وأكــد املصباحي على ضرورة 
الغربية  الفلسفة  عــلــى  االنــفــتــاح 
منها«،  جــزءًا  ومازلنا  كنا  »ألننا 

الــوقــوف على  أهمية  إلــى  مشيرًا 
تاريخنا العربي الفلسفي، مؤكدًا 
أن التراث وحده ال يكفي والبد من 
الحديثة،  بالعلوم  أواًل  تطعيمه 

وثانيًا بالفلسفة الحديثة. 

قـــدمـــت  ــة  ــ ــداثــ ــ ــحــ ــ الــ أن  وبــــــــن 
لـــكـــل  وأن  كــــــرســــــالــــــة  ــا  ــهــ ــســ ــفــ نــ
 وحــداثــة والبــد أن 

ً
مجتمع عقا

للنور  تــواقــة  املجتمعات  تــكــون 
الداخلي.

»حول الفلسفة اإلسالمية«... 
في مبنى »اآلداب« الجديد

ــيـــج  ــلـ ــة الـــخـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــت جـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
 )GUST( للعلوم والتكنولوجيا
عن حصول رئيس قسم اإلعام 
واالتصال الجماهيري الدكتور 
فهد السميط، على زمالة زائرة 
ــيـــرة األجـــــــل لـــعـــام  بـــحـــثـــيـــة قـــصـ
2018، من كلية لندن لاقتصاد 
 London( الــســيــاســيــة  والــعــلــوم 
 School of Economics and
والــزمــالــة   .)Political Science
الــســنــويــة عـــبـــارة عـــن مــنــافــســة 
مــفــتــوحــة أمـــــام كـــافـــة مــواطــنــي 
دول مجلس التعاون الخليجي 
ــوراه  ــتـ ــدكـ مــــن حــمــلــة شــــهــــادة الـ
ــة املــرتــبــطــة  ــ ــــدراسـ ــال الـ فــــي مـــجـ
بأهداف برنامج الكويت، والتي 
ــن قـــبـــل كــلــيــة  ــ ــم تـــحـــديـــدهـــا مـ ــ تـ
لندن ومؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
التي  الــزمــالــة  عــلــى  وتعقيبًا 
ــال الــســمــيــط  ــ حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا، قــ
ــنــــخــــصــــص وقــــتــــنــــا الــــعــــام  »ســ
ـــل فــــــي إجـــــــــــراء مـــقـــابـــات  ــبـ ــقــ املــ
مــــع شـــريـــحـــة مــســتــطــلــعــن يــتــم 
اختيارها لتحديد مدى قابلية 
ــبــــيــــان وفـــهـــمـــه،  ــتــ تـــطـــبـــيـــق االســ
وجــــمــــع بـــيـــانـــات نـــوعـــيـــة تــبــن 
ــائـــــص الــــثــــقــــافــــيــــة عـــن  ــ ــــصـ ــــخـ الـ
االنــــخــــراط فـــي وســـائـــل اإلعــــام 
ــراء املــقــابــات  ــ الــرقــمــي. بــعــد إجـ
عـــن  ــة  ــ ــــجـ ــاتـ ــ نـ تـــــعـــــديـــــات  وأي 
ذلـــــــك، ســـيـــتـــم الــــتــــطــــرق بــعــدهــا 
إلــــى املــعــايــيــر ومــنــاقــشــتــهــا في 
مجموعات  مــن  مكونة  سلسلة 
مــعــيــنــة، يــتــم تــشــكــيــل كـــل منها 
لـــتـــمـــثـــل شــــــرائــــــح مـــعـــيـــنـــة مــن 
اإلدارة  تستهدفها  الــجــمــاهــيــر 
عــلــى املـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي. ومــن 
الناتجة  الــبــيــانــات  ــــَم تــخــضــع 

ّ
ث

ــارات  ــبــ ــتــ ــذه االخــ ــ عــــن جـــمـــيـــع هــ
يــن  الــتــجــريــبــيــة إلــــى اســتــقــصــاء
مـــخـــتـــلـــفـــن قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
األكاديمي 2017-2018. في حن 
ســنــركــز أثـــنـــاء الـــعـــام الـــدراســـي 
األكاديمي التالي 2018 /2019، 
الـــقـــيـــاس  أدوات  تــــوزيــــع  ــلـــى  عـ
املخصصة على مستوى الباد 

من أجل البحث الشامل«.
السميط  الـــدكـــتـــور  ويـــشـــارك 
في مشروع عاملي تشرف عليه 
بشكل مشترك كل من كلية لندن 
السياسية  والــعــلــوم  لاقتصاد 
ــد اإلنــــــتــــــرنــــــت الــــتــــابــــع  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ومـ
منه  الهدف  أكسفورد،  لجامعة 
تحسن معايير ونماذج تقييم 
ــدام الـــــنـــــاس لــتــقــنــيــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ

اإلعام الرقمي. 
ــتــــطــــرق الـــبـــحـــث تـــحـــديـــدًا  ويــ
إلــــى الـــعـــاقـــة بـــن الــخــصــائــص 
ــة لـــلـــبـــشـــر مــثــل  ــيــ ــرافــ ــمــــوغــ ــديــ الــ
ــدخــــــل، والـــتـــعـــلـــيـــم،  الــــعــــمــــر، والــــ
والــجــنــســيــة، واملــنــطــقــة، إضــافــة 
إلـــــــــــى أنــــــــــــــــواع املــــــنــــــافــــــع الــــتــــي 
يحصلون من استخدام اإلعام 
الــرقــمــي أو الـــتـــي يــفــشــلــون في 
البحث  هذا  تحقيقها. ويستند 
إلى مفهوم مساعدة املجتمعات 
على تجاوز املخاوف التقليدية 
ــوة الــــرقــــمــــيــــة«،  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــ حــــــــول »ال
الــتــي تــفــتــرض أن االقــتــصــادات 
ات 

ّ
والــوصــول هــي أفــضــل منبئ

لــلــفــوائــد الــرقــمــيــة عــلــى الــنــاس. 
ــنــــحــــو، ســتــكــون  ــلــــى هــــــذا الــ وعــ
الكويت واحدة من ضمن بلدان 
ــدة يـــجـــري فــيــهــا إعـــــــداد هـــذا  ــ عـ
البحث، باإلضافة إلى أنه سيتم 
بحث عدد من الظروف الفريدة 
مــثــل ارتـــفـــاع نــصــيــب الـــفـــرد من 

الكويت  أن  تصنف  )إذ  الــدخــل 
تــحــتــل الـــــمــرتــبــة 11 عــاملــيــًا في 
هذا املجال(، ومجتمع الوافدين 
)حيث  للغاية  والــكــبــيــر  املــوقــت 
يشكل الوافدون 70 في املئة من 
الباد(،  في  السكانية  التركيبة 
والــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة الــشــابــة 
)ففي الكويت هناك 40 في املئة 
مــمــن هـــم تــحــت ســـن 24 ســنــة(؛ 
وكل ذلك يؤدي إلى تنوع لغوي 
واقتصادي  وتعليمي  وثقافي 

كبير.
ويعد السميط أحد األعضاء 
الــفــاعــلــن فـــي مــجــتــمــع جــامــعــة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا، 
ــارك فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي  ــ ــشـ ــ ويـ
فــي عــدد مــن املــشــاريــع البحثية 
البارزة األخرى، منها التحقيق 
الـــعـــالـــي ذي  الــتــعــلــيــم  مــــن دور 
الغربي املطبق في دول  الــطــراز 
الطلبة،  عــلــى  الــتــعــاون  مجلس 
وعـــــمـــــل ســــابــــقــــًا فــــــي مــــشــــروع 
ــى املـــعـــلـــومـــات فــي  ــ الــــوصــــول إلـ
 World Information( الـــعـــالـــم 
املتحدة،  الــواليــات  في   )Access
وبــريــطــانــيــا، ومــصــر. كــمــا نشر 
للدكتور السميط أوراق بحثية 
مــتــنــوعــة، وســـاهـــم فـــي تــحــريــر 
كتب وفصول كتابية تستكشف 
مـــــخـــــتـــــلـــــف جــــــــــوانــــــــــب اآلثـــــــــــــار 

االجتماعية لوسائل اإلعام.

زمالة بحثية لبروفيسور في جامعة الخليج 
 من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية

اخــتــتــمــت صـــبـــاح أمــــس األول، 
فعاليات الدورة األولى من بطولة 
الـــكـــويـــت املـــفـــتـــوحـــة لــلــمــنــاظــرات 
الجامعي  لــلــعــام  الــعــربــيــة  باللغة 
 30 بــــمــــشــــاركــــة   ،2018 /  2017
ــن مـــخـــتـــلـــف مـــؤســـســـات  ــ فـــريـــقـــًا مـ
تحت  بــالــكــويــت،  الــعــالــي  التعليم 
رايــــة »الـــكـــويـــت عــاصــمــة الــشــبــاب 
الــدولــة  الـــعـــربـــي«، ورعـــايـــة وزارة 

لشؤون الشباب. 
وتـــــأهـــــلـــــت فـــــــــرق »الـــــحـــــقـــــوق« 
و»نادي مناظرات جامعة الخليج« 
و»الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــون« و»طـــــالـــــبـــــات 
ــقــــوق« و»هــــارمــــونــــي«  ــحــ كـــلـــيـــة الــ
و»طـــالـــبـــات الـــهـــنـــدســـة« و»طــــاب 
ــــط« لـــــدوري  ــــوســ ــنـــدســـة« و»الــ الـــهـ
كلية  فــي  املــقــبــل  الــســبــت  الثمانية 

الحقوق بجامعة الكويت.
وتــــــنــــــوعــــــت املـــــــواضـــــــيـــــــع بـــن 
االجتماعية واالدبية، حيث دارت 
ــى عـــن مــنــع ظــاهــرة  ــ الــجــولــة االولـ
الــفــاشــنــشــتــات مــــن الـــتـــحـــدث فــي 
غـــيـــر اخـــتـــصـــاصـــهـــن، والـــجـــولـــة 
ــــول مـــؤيـــد ومـــعـــارض  الـــثـــانـــيـــة حـ
ــتــــشــــار الــــجــــرائــــم فــي  لــــظــــاهــــرة انــ
ــال مــــيــــديــــا،  ــ ــيــ ــ ــــوشــ ــســ ــ بـــــــرامـــــــج الــ
اجبار  الثالثة على عدم  والجولة 
ــاتــــذه الــجــامــعــة لــلــطــلــبــة على  اســ
شـــــــراء كـــتـــبـــهـــم، واالخـــــيـــــرة حـــول 
ــل الــوظــائــف الــحــكــومــيــة تقيد  »هـ

االبداع؟«.

لشؤون  املساعد  العميد  وأفــاد 
الــطــلــبــة ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمناظرات الدكتور ثقل العجمي، 
يومها  في  انطلقت  الفعاليات  أن 
 30 يــــقــــارب  مــــا  بـــمـــشـــاركـــة  األول 
فريقا من املستمرين في البطولة، 
جــــــوالت   4 هـــــنـــــاك  أن  مــــوضــــحــــًا 
فــرق من   8 تأهيل  ويــتــم  مختلفة، 
بــن املــشــاركــن، مــؤكــدًا أن البداية 
جيدة والطلبة يشعرون بحماس 

كبير ويسعون للفوز. 
ــشــــرف الـــعـــام  وبــــــــــدوره، قـــــال املــ
افتتحنا  املـــفـــرح،  نــبــيــل  لــلــبــطــولــة 
املـــنـــاظـــرات بــتــســجــيــل مـــا يــقــارب 
مـــن مختلف  150 طــالــبــا وطــالــبــة 
وقــد  الــعــالــي،  التعليم  مــؤســســات 

حــدثــت بعض االعـــتـــذارات بسبب 
االخـــتـــبـــارات، حــيــث أصــبــح الــعــدد 
فريقا،   25 املتنافسة  للفرق  الكلي 
وتــــم الــتــنــافــس عــلــى مــوضــوعــات 
تــراوحــت بن  لــلــجــوالت،  متنوعة 

االجتماعية و الثقافية،.
ــة الـــلـــجـــنـــة  ــيــــســ وأوضــــــحــــــت رئــ
االداريــــة للبطولة الــدكــتــورة نــوال 
املــــنــــاظــــرات تــضــم  أن  الــــكــــنــــدري، 
ــن طــلــبــة مــؤســســات  30 فـــريـــقـــًا مــ
فريقا  بــواقــع 16  الــعــالــي،  التعليم 
الـــطـــالـــبـــات و14 مــــن الـــطـــاب  مــــن 
مـــن جــامــعــة الـــكـــويـــت والــجــامــعــة 
ــــرق  ــــشـ األمـــــريـــــكـــــيـــــة وجـــــامـــــعـــــة الـ
األوسط األمريكية وكلية القانون 

وغيرها. 

تأهل 8 فرق لدوري الثمانية 
من بطولة الكويت املفتوحة للمناظرات

املشاركون في الحوار

فهد السميط

الخليفي متوسطًا أعضاء هيئة التدريس الجدد

جانب من بطولة املناظرات
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فيصل متعب

10 مقاعد متبقية 
يتنافس عليها 
الطلبة من فئة 

»البدون« 

العدد 3586 / االثنين 6 نوفمبر 2017م / 17 صفر 1439هـ    

ةديرجلا•
أكاديميا 11 academia@aljarida●com

تأهل 8 فرق لدور الثمانية في بطولة المناظرات
● حمد العبدلي

ــــؤون الــطــلــبــة بــجــامــعــة  ــ ــادة شـ ــمــ اخــتــتــمــت عــ
الــكــويــت التصفيات األولــــى مــن بــطــولــة الكويت 
المفتوحة للمناظرات باللغة العربية، بتأهل كل 
من فرق الحقوق ونادي مناظرات جامعة الخليج 
والقانونيون وطالبات كلية الحقوق وهارموني 
وطالبات الهندسة وطـــاب الهندسة والــوســط، 

لدوري الثمانية في منافسات البطولة.
وقد انطلقت منافسات البطولة، أمس األول، في 
قاعات كلية الحقوق بالحرم الجامعي بالشويخ، 
 من مختلف مؤسسات التعليم 

ً
بمشاركة 30 فريقا

العالي بالكويت، حيث تنوعت المواضيع في 
الجوالت بين االجتماعية واالدبية، ودار موضوع 
الجولة االولــى حول منع ظاهرة »الفاشنستات« 
مــن الــتــحــدث فــي غير اختصاصهن، بينما كان 
مــوضــوع الجولة الثانية حــول مؤيد ومعارض 
لظاهرة انتشار الجرائم فــي بــرامــج السوشيال 
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 

قد انطلقت في يومها االول بمشاركة ما يقارب 30 
 أن 

ً
فريقا من المستمرين في البطولة، موضحا

هناك 4 جوالت مختلفة، ويتم تأهيل 8 فرق من 
 أن البداية جيدة والطلبة 

ً
بين المشاركين، مؤكدا

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 

لها رعايتها لــهــذه البطولة واهتمامها الكبير 
بها. بــدوره، قال المشرف العام لبطولة الكويت 
المفتوحة للمناظرات نبيل الــمــفــرح: »افتتحنا 
المناظرات بتسجيل ما يقارب 150 طالبا وطالبة 
من مختلف مؤسسات التعليم العالي، وقد حدثت 
بعض االعتذارات بسبب االختبارات، وتم التنافس 
على موضوعات متنوعة للجوالت، تراوحت بين 

االجتماعية والثقافية.

جانب من المناظرات 

»اتحاد التطبيقي«: نظام التسجيل 
الجديد مطبق على 3 مراحل

أكـــد رئــيــس االتـــحـــاد الــعــام لطلبة ومــتــدربــي الــهــيــئــة الــعــامــة 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 ثاث 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.

المال تفقد مشاريع الجامعة 
بموقع الشويخ

قام األمين العام للجامعة باإلنابة األمين العام المساعد لشؤون 
إدارة المرافق الدكتور آدم الما بجولة تفقدية بموقع الجامعة بالشويخ 
ات والصيانة المهندسة حميدة  رافــقــه خالها مــديــرة إدارة االنــشــاء
الخالدي ومراقب الصيانة المهندس محمد الكندري ومراقب العقود 
والمتابعة خالد الوطري، ورئيس قسم الصيانة بالشويخ المهندس 

أحمد يوسف ورئيس قسم االشراف المهندس مصبح الحزمي.
وخال الجولة تفقد الما مشاريع تجديد وصيانة سكن األساتذة 
وتجديد وتدعيم سكن الطلبة وتجديد المباني األكاديمية وتوسعة 
مكتبة الطالب بالشويخ، واستمع الما خال 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 الــمــنــاســب وتــحــرص عــلــى ســرعــة إنــجــاز مشاريعها ليتم 

االستفادة بالسرعة الممكنة.

ورشة عمل في »بوكسهل«
عن اجتياز المقابلة الشخصية

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

عديدة.
وسلطت المحطب الضوء على كيفية مساعدة الخريجات على 
ــادات  ــ خــلــق حـــوار نــاجــح مــع صــاحــب الــعــمــل بــاتــبــاع بــعــض اإلرشـ
البسيطة، وقد تناول مواضيع عديدة، حيث شدد على ضرورة أن 
يكون المتقدم على دراية كاملة بأن عليه أن يلفت انتباه صاحب 
العمل عــن طريق اســتــعــداده الجيد للمقابلة، عبر ارتـــداء اللباس 
المناسب، ومــوعــد الــوصــول، وطريقة الــقــاء التحية، وغيرها من 
االشياء التي يجب ان تؤخذ بعين االعتبار إلبهار صاحب العمل، 
والتمكن مــن الــحــصــول على وظيفة االحــــام، وكــانــت المحاضرة 

تفاعلية، وتم خالها إعطاء أمثلة حية من الواقع الكويتي. 
جدير بالذكر ان كلية بوكسهل تقوم في إطار أنشطتها األكاديمية 
والطابية بدعم وتشجيع الطالبات على االنــخــراط في التدريب 
الميداني بالعديد من الشركات والقطاعات الخاصة والحكومية 
في الكويت، كجزء من مشروع تخرجهن، وحرصا منها على تطوير 

مهاراتهن العلمية والعملية قبل بدء حياتهن المهنية. 

جانب من الورشة

»GUST« تنال زمالة بحثية من »لندن«
 )GUST( أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
حصول رئيس قسم اإلعام واالتصال الجماهيري في 
الجامعة د. فهد السميط على زمالة زائرة بحثية قصيرة 
األجـــل لــعــام 2018، مــن كلية لــنــدن لاقتصاد والعلوم 
السياسية. وقال د. السميط: »سنخصص وقتنا العام 
المقبل إلجـــراء مقابات مــع شريحة مستطلعين يتم 
اخــتــيــارهــم لــتــحــديــد مـــدى قــابــلــيــة تطبيق االســتــبــيــان 
وفهمه، وجمع بيانات نوعية تبين الخصائص الثقافية 

لانخراط في وسائل اإلعام الرقمي«.
وتابع: »بعد إجــراء المقابات وأي تعديات 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 
الــنــاتــجــة عــن جميع هـــذه االخــتــبــارات التجريبية إلــى 
اســتــقــصــاءيــن مختلفين قــبــل نــهــايــة الــعــام األكــاديــمــي 

.»2018 /2017
وأضــــاف: »سنركز أثــنــاء الــعــام الــدراســي األكاديمي 
الـــتـــالـــي )2018/ 2019( عــلــى تـــوزيـــع أدوات الــقــيــاس 
فهد السميطالمخصصة على مستوى الباد من أجل البحث الشامل«.

عادل مال الله

مال الله لـ ةديرجلا•: نتوقع تقدم 2000 طالب لاللتحاق بالجامعة
تــوقــع عــمــيــد الــقــبــول والــتــســجــيــل فــي جامعة 
ــكـــويـــت، د. عـــــادل مــــال الـــلـــه، تــقــديــم أكـــثـــر مــن  الـ
2000 طالب وطالبة للقبول في جامعة الكويت 
لالتحاق بالفصل الدراسي الثاني المقبل، الفتا 
الى أن العمادة باشرت أعمالها واستعداداتها 
الســتــقــبــال طــلــبــات االلـــتـــحـــاق الـــتـــي ســيــتــم مــن 
خالها قبول الطلبة المستوفين شروط التقديم، 
وهي 70 في المئة للقسم العلمي و78 لألدبي، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــطــلــبــة الـــذيـــن تـــم قــبــولــهــم فــي 
الفصل الدراسي األول وانسحبوا من الجامعة 

يحق لهم التقديم، وخــوض اختبارات القدرات 
في الفترة القادمة للحصول على أفضل معدل 
ــرط الـــمـــعـــدل الــمــكــافــئ  مــكــافــئ الســتــيــفــائــهــم شــ

المطلوب لكل تخصص.

قبول البدون

وتابع مال الله، في تصريح صحافي أمس لـ 
»الجريدة«، أن عدد المقاعد التي يتنافس عليها 
الطلبة المقيميون بصورة غير قانونية وليسوا 

من أبناء الكويتيات في جامعة الكويت، حسب 
قرار مجلس الجامعة، هي 100 مقعد، 90 منها 
لــلــفــصــل الـــدراســـي األول، و10 لــلــفــصــل الــثــانــي، 
بــشــرط الــحــصــول على نسبة ال تقل عــن 90 في 
الــمــئــة بــالــشــهــادة الــثــانــويــة لــلــقــســمــيــن الــعــلــمــي 
واألدبــــــي، حــيــث إن قــبــولــهــم مـــشـــروط بــمــوافــقــة 
الــجــهــاز الــمــركــزي لمعالجة أوضـــاع المقيمين 

بصورة غير قانونية.
وأشــــار الـــى أن الــجــامــعــة لــم تــحــدد أي أعـــداد 
وتـــقـــبـــل الــطــلــبــة الــمــســتــوفــيــن لـــشـــروط الــقــبــول 

بالجامعة بناء على قرار مجلس الجامعة،
مــبــيــنــا أن هــنــاك تـــواصـــا دائـــمـــا بــيــن عــمــادة 
الــقــبــول والــتــســجــيــل فــي جــامــعــة الــكــويــت وبــيــن 
إدارة نظم المعلومات فــي الجامعة، وذلــك من 
خـــال عــقــد اجــتــمــاعــات دوريــــة تــتــعــلــق بتطوير 
آلية العمل ومناقشة األفكار الجديدة التي تهتم 
بالنظام اإللكتروني في تقديم طلبات االلتحاق 
أو الــتــســجــيــل، ونــحــرص عــلــى االجــتــمــاع معهم 
والتعاون المشترك الذي يصب نفعا في تطوير 

العملية اإللكترونية لنظام جامعة الكويت.
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 االثنني ٦ نوفمبر ٢٠١٧

 البحث ركز على األوجه الفريدة للمجتمع الكويتي 

 بروفيسور في «GUST» ينال زمالة
  كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية 

 «بوكسهل» حتاضر عن اجتياز املقابلة الشخصية 

 أعلنــت جامعــة اخلليــج 
 (GUST) للعلوم والتكنولوجيا
عن حصول د.فهد الســميط، 
رئيس قسم اإلعالم واالتصال 
اجلماهيري في اجلامعة على 
زمالة زائــرة بحثية قصيرة 
األجل لعام ٢٠١٨، من كلية لندن 
لالقتصاد والعلوم السياسية

 London School of Economics
and Political Science. والزمالة 
الســنوية عبارة عن منافسة 
مفتوحة أمام كل مواطني دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
مــن حملة شــهادة الدكتوراه 
فــي مجال الدراســة املرتبطة 
الكويــت،  بأهــداف برنامــج 
والتــي مت حتديدهــا من قبل 
كلية لندن ومؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
  وتعقيبا على الزمالة التي 
حصل عليها، قال رئيس قسم 
اإلعالم واالتصال اجلماهيري 
فــي جامعة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيا د.فهد السميط 
العــام  «ســنخصص وقتنــا 
املقبــل فــي إجــراء مقابــالت 
مع شريحة مســتطلعني يتم 
اختيارها لتحديد مدى قابلية 
تطبيــق االســتبيان وفهمه، 
وجمــع بيانــات نوعية تبني 
الثقافيــة عــن  اخلصائــص 
االنخراط في وســائل اإلعالم 
الرقمي. بعــد إجراء املقابالت 
وأي تعديالت ناجتة عن ذلك، 
ســيتم التطــرق بعدهــا إلى 
املعايير ومناقشتها في سلسلة 
مكونة من مجموعات معينة، 
يتــم تشــكيل كل منها لتمثل 
شــرائح معينة من اجلماهير 
تستهدفها اإلدارة على املستوى 
الوطنــي. ومــن ثــم تخضع 
البيانــات الناجتة عن جميع 
التجريبية  هذه االختبــارات 
إلــى اســتقصاءين مختلفني 
العــام األكادميي  قبل نهايــة 
٢٠١٧-٢٠١٨. في حني سنركز 
أثناء العام الدراسي األكادميي 
التالي ٢٠١٩/٢٠١٨، على توزيع 
أدوات القياس املخصصة على 
مستوى البالد من أجل البحث 

الشامل».

 ضمن فعاليات أنشــطة 
قسم شؤون الطلبة في كلية 
بوكسهل الكويت للبنات، مت 
تنظيم ورشة عمل لطالبات 
النهائيــة بعنوان  املرحلــة 
املقابلــة  «مبــادئ اجتيــاز 
الوظيفية» من اعداد وتنفيذ 
ســعد احملطب وهــو معلم 
وكاتب ومؤلف روايات وله 

اصدارات عديدة.
  حضــر الورشــة العديد 
من اعضاء الهيئة االكادميية 
وطالبات الكلية، حيث سلطت 
الضوء على كيفية مساعدة 
اخلريجات على خلق حوار 
ناجح مع صاحب العمل باتباع 
بعض اإلرشادات البسيطة. 
وتناول مواضيع عديدة حيث 
شدد على ضرورة أن يكون 

  هذا، وسيشارك د.السميط 
في مشروع عاملي تشرف عليه 
بشكل مشترك كل من كلية لندن 
لالقتصاد والعلوم السياسية 
ومعهد اإلنترنت التابع جلامعة 
أكسفورد، الهدف منه حتسني 
معايير ومناذج تقييم استخدام 
الناس لتقنيات اإلعالم الرقمي. 
البحــث حتديــدا  ويتطــرق 
إلى العالقة بــني اخلصائص 
الدميوغرافيــة للبشــر مثــل 
العمــر، والدخــل، والتعليم، 
واملنطقــة،  واجلنســية، 
إضافة إلى أنواع املنافع التي 
يحصلون من استخدام اإلعالم 
الرقمي أو التي يفشــلون في 
حتقيقها. ويستند هذا البحث 
إلى مفهوم مساعدة املجتمعات 
على جتاوز املخاوف التقليدية 
الرقميــة»،  حــول «الفجــوة 
التي تفترض أن االقتصادات 
والوصول هي أفضل منبئات 
للفوائد الرقمية على الناس. 
النحو، ســتكون  وعلى هــذا 
الكويــت واحــدة مــن ضمن 
بلدان عــدة يجري فيها إعداد 
هذا البحث، باإلضافة إلى أنه 
سيتم بحث عدد من الظروف 
الفريدة مثــل ارتفاع نصيب 
الفرد من الدخــل (إذ تصنف 
أن الكويت حتتل املرتبة الـ١١ 
عامليا في هذا املجال)، ومجتمع 
الوافدين املؤقت والكبير للغاية 
(حيث يشكل الوافدون ٧٠٪ من 
التركيبة السكانية في البالد)، 
والتركيبة الســكانية الشابة 
(ففي الكويت هناك ٤٠٪ ممن 
هم حتت سن ٢٤ سنة)، وكل 

املتقدم على دراية كاملة بأن 
عليه أن يلفت انتباه صاحب 
العمل عن طريق استعداده 
اجليد للمقابلة، ارتداء اللباس 
املناســب، موعــد الوصول، 
طريقة القاء التحية، وغيرها 

ذلــك يؤدي إلــى تنوع لغوي 
وثقافي وتعليمي واقتصادي 
كبيــر. ويحقــق البحث الذي 
يشارك فيه السميط عددا من 
األهــداف التي حددها برنامج 
الكويت، والتي ترمي إلى إقامة 
شراكات بحثية تعاونية بني 
كلية لندن لالقتصاد وجامعة 
الكويت من أجل إنتاج بحوث 
عالية اجلودة حول التحديات 
التي تواجه البالد وتوســيع 
الكويتيــة في هذا  اخلبــرات 
النطاق، وإجراء بحوث تتعلق 
بفتــرات محــددة، وبحــوث 
ذات صلة بالسياســة العامة 
ستكون مبنزلة منصة لوضع 
السياسات املستنيرة في البلد 
ودول مجلس التعاون اخلليجي 

على نطاق أوسع.
  وعلى الرغم من أن صياغة 
التقرير البحثي في هذه الزمالة 
التي تقتصر مدتها على ٣ أشهر 
فقط تكون خالل فصل الصيف، 
إال أن اإلعداد التي تسبق هذه 
املرحلــة تتطلب ســنة كاملة 
من جتهيز أدوات املشروع في 
الكويت. فــي العام األكادميي 
التالــي لتعيــني الزمالة، هذا 
وســيقوم د.السميط وفريقه 
بإجراء التقييمات على املستوى 
الوطني حول استخدام وسائل 
اإلعالم الرقمية ونتائجها في 
الكويت. وســيتم نشر نتائج 
البحث أمام صناع السياسة، 
واجلهات األكادميية، واألطراف 

املهتمة األخرى.
  في غضون ذلك، ســيكون 
البحث الذي مت إعداده مهما في 
صياغة القوانني والسياسات 
املتعلقة باســتخدام وســائل 
اإلعــالم الرقمية، الســيما أن 
هناك نقصا حادا في البيانات 
املوثوقــة حــول اســتخدامه 
وعاداته ونتائجه في الكويت، 
وسيســاعد ذلك في سد هذه 
الفجــوة احلالية، وســيعطي 
صانعي السياســات والقادة 
صــورة أوضح عــن الكيفية 
التــي تظهر بها نتائج اإلعالم 
الرقمي بشكل مختلف لدى كل 

شرائح وأفراد املجتمع. 

من االشــياء التــي يجب ان 
تؤخذ بعــني االعتبار إلبهار 
صاحــب العمل والتمكن من 
احلصول على وظيفة االحالم. 
كانت احملاضرة تفاعلية، مت 
من خاللها إعطاء أمثلة حية 

من الواقع الكويتي.
  ولإلشــارة، تقــوم كلية 
بوكسهل في إطار أنشطتها 
االكادمييــة والطالبية بدعم 
وتشــجيع الطالبــات علــى 
التدريــب  فــي  اإلنخــراط 
امليدانــي فــي العديــد مــن 
الشركات والقطاعات اخلاصة 
واحلكومية في الكويت كجزء 
من مشروع تخرجهن وحرصا 
منهــا على تطوير مهاراتهن 
العلميــة والعملية قبل بدء 

حياتهن املهنية. 

 د.فهد السميط 

 جانب من احملاضرة  

 نتائج البحث 
سيستفيد منها 
صناع السياسة 
وخبراء السوق

  
  

  البحث يتطرق 
إلى العالقة 

بني اخلصائص 
الدميوغرافية للبشر 

 عمر: متحدثون 
متخصصون 
وخبراء في 

امللتقى للحديث 
عن تكنولوجيا 

املعلومات 

 «الجامعة المفتوحة» تستضيف «ملتقى الكويت لعلوم تكنولوجيا المعلومات».. ألول مرة في الكويت 

 الرومي لـ «األنباء»: الشراء اإللكتروني يستحوذ 
على ماليني الدوالرات.. لكنه ال يخلو من احملاذير 

 آالء خليفة
  

  استضافت اجلامعة العربية 
املفتوحة ملتقى الكويت لعلوم 
تكنولوجيــا املعلومات حتت 
رعاية مدير اجلامعة العربية 
املفتوحة فرع الكويت د.نايف 
املطيــري وبحضور املتحدث 
العام للملتقــى م.محمد عمر 
واملنسق العام أحمد اخلالدي 
ومدير تنظيم امللتقى م.وليد 
شكري والذي أقيم يوم امس 
األول بقاعة قتيبة الغامن مببنى 

اجلامعة العربية املفتوحة.
  وقد التقــت «األنباء» أحد 
املتحدثني خالل امللتقى وهو 
املستشار رائد الرومي مستشار 
أمــن املعلومــات واجلرائــم 
األمــن  اإللكترونيــة بجهــاز 
الوطني الكويتي الذي أشــار 
الى انه حتــدث خالل امللتقى 
عن موضوع االحتيال املصرفي 

والذي مير بعدة مراحل.
  وتابع قائال: «املرحلة األولى 
تبــدأ منذ حصول الشــخص 
على بطاقة االئتمان ويبدأ في 

استخدامها من خالل األجهزة 
املتوافــرة فــي نقــاط البيــع 
وصوال الى مرحلة الشراء التي 

تتم عن طريق األون الين».
  ولفت الى ان هناك املاليني 
التي يتم إنفاقها على الشراء 
اإللكترونــي نظــرا لســهولة 
الشراء ولكن في املقابل فلها 

العديد من احملاذير.
  وحتدث الرومي عن كيفية 
احلفاظ على املعلومات البنكية 
من التسريب ومن استخدامها 
بشكل خاطئ، كما حتدث عن 

االحتيــال عن طريــق أجهزة 
ATM وكيف ميكن للشــخص 
احلفاظ على نفسه من الوقوع 

في فخ االحتيال.
  مــن جانبــه، قــال محمد 
عمر ان ملتقى الكويت لعلوم 
تكنولوجيــا املعلومات يقام 
للمرة األولى في الكويت وقد 
ســبق ان أقيم عدة مرات في 
الســعودية،  العربية  اململكة 
وذلــك مبشــاركة عــدد مــن 
اخلبــراء واملتخصصــني في 
مجال تكنولوجيا املعلومات. 

 املستشار رائد الرومي واملهندسون محمد عمر وعادل احلميدي ومعاذ الزهراوي  (عادل سالمة) 

ص: 8 (903 دك)
2017-11-06
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Gulf University for Science and
Technology (GUST)
announced that Dr Fahed Al-

Sumait, 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 nation-
als with a PhD in a field of study rel-
evant to the Kuwait Program goals,
as set by LSE and the Kuwait
Foundation for the Advancement of
Sciences (KFAS).

For his project, Sumait is partici-
pating 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 ben-
efits 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 circum-
stances to explore such as high per-
capita income (11th worldwide),
large and highly transient expatriate
community (approximately 70 per-
cent), and young population (40
percent under 24 years of age); all of
which result in considerable linguis-
tic, cultural, educational, and eco-
nomic 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 coun-
try 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 national-
level assessments on digital media
use and their outcomes in Kuwait.
The findings of the research will be
made public for policymakers, aca-
demics, 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 question-
naire, 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 particu-
lar audiences targeted by the

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 dis-
tributing the customized measure-
ment tools nation-wide for the full-
scale 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 imme-
diate gap, and will give policymak-
ers and leaders a clearer picture of
how digital outcomes manifest dif-
ferently for different members of
society.  The findings can also be
used for social engagement, entre-
preneurship, and as marketing
intelligence.

Since its establishment in 2007,
the Kuwait Program has become a

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 cur-
rently engaged in a number of oth-
er high profile research projects,
which include, investigating the
role of Western-style higher edu-
cation 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 explor-
ing various aspects of the media’s
social implications.

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

Dr Fahed Al-Sumait

The 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 opportuni-
ties 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 market-
ing 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

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.

Holiday Inn Salmiya
appoints new director
of sales and marketing

The secretariat general of the National Council
For Culture, arts and Letters in cooperation with
‘Kuwaitis for Jerusalem Committee’ invites you

to the opening ceremony of the Palestinian Cultural
Week and Palestinian Heritage Center Exhibition. The
event opens today, November 6, 2017, at the Women’s
Cultural and Social Society Hall in Al-Khaldiya, at
10:00 am. The event’s schedule is as follows:

Monday, November 6, 2017:  Opening ceremony at
10:00 am, followed by the opening of the Palestinian
Heritage Center Exhibition, which opens to the public
every day until November 9 in two periods (10:00 am
- 1:30 pm and 4:30 pm - 8:30 pm) at the Women’s
Cultural and Social Society Hall. At 6:00 pm, the
Kuwait National Library hosts a three dimensional
show of Al-Aqsa mosque, presented by Dr Abdallah
Maarouf.

Tuesday, November 7, 2017:  The Palestinian her-
itage musical ‘Zaman Koral band,’ starting from
8:00pm at Abdelhussein Abdelreda Theater in Salmiya.

Wednesday, November 8, 2017: The Kuwait
National Library hosts the ‘We Were And We Still Are’
initiative by researcher Tareq Al-Bakri, at 6:00 pm.

Thursday, November 9, 2017: The closing ceremony,
plus a concert by Dalal Abu Amina and her band, start-
ing from 8:00 pm at Abdelhussein Abdelreda Theater
in Salmiya.

Tarek Honein

Under the patronage of Sheikh Mohammad Al-
Abdulla Al-Sabah, ‘Mirrors’ platform for creativi-
ty was launched on Saturday at The Hub Gallery.

Bringing together creative ambassadors from through-
out 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 cre-
ative minds will help translate the importance of con-
necting diversity and making it relevant to everyone,
illustrating that although the world is full of varied per-
ceptions formed by cultural, religious and social pres-
sures, 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-

selves dedicated to living a life of truth and integri-
ty”, he also stated “it is important to empower socie-
ty 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 Al-
Awadhi, Ahmad Al-Ghanim, Amira Behbehani, Dr Anas
Al-Omeim, Faisal Al-Beshir, Faisal Dashti, Faisal Al-
Duwaisan, 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.

The Hub presents
‘Mirrors’, a platform
for creativity

Palestinian Cultural
Week underway

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

packed Jabriya Medical Association hall. This event
was dedicated to “Khumar Barabankvi”
and the family was represented by his
grandson, Faiz Khumar. He enthralled
the audience by reciting Khumar’s
famous ghazals in his unique style. Rich
tributes were also paid to Sir Syed
Ahmad Khan on his Bicentenary for his
contribution towards education and
Urdu.

Besides Munawwar Rana, who was
the star attraction of the evening, each
and every poet presented the best of
their literary work. The packed crowd
enjoyed the brilliant performances with
a thunderous applause. Charan Singh Bashar
received standing ovation for his brilliant poetry. The
audience were glued to their seats till wee hours in
the morning even after a marathon 7 hours in contin-
uation. This itself is a manifestation of the event’s
success.

The evening started with Kuwait and India’s
national anthem as per AICA tradition. This was fol-
lowed by lamp lighting by Anup Singh, the Embassy
Representative with the AICA team, brief introduc-
tion by Mujeeb Akhtar and brief addresses by Anup

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
Sharif Rangrez, Goldie Chadha and Hasan Iqbal gave
away mementos to all guest shairs and also to event

media partners AAM pictures and Singh
Media.

Mushaira was formally presided by
the much celebrated shair Munawwar
Rana and hosted by Wasif Farooqi. The
evening witnessed intense and exalted
performances by Faiz Khumar, Salman
Zafar, Munawwar Jafri, Irfan Jafri,
Mahshar Afridi, Charan Singh Bashar,
Rajesh Reddy, Khursheed Haider,
Shabeena Adeeb, Azm Shakri, Shakeel
Azmi ,Juahar Kanpuri, Azhar Inayti and
Munawwar Rana.

The evening concluded at a high note after
Munawwar Rana choked on his voice while reciting
some of his beautiful compositions. Mohammad
Aamir acknowledged the ingenious audience for
their presence and expressed his gratitude for mak-
ing this event a special one.

This signature event of the highest literary value
has added another feather in AICA’s cap. 

AICA thanks all partners, volunteers, performers
and the guests for this successful event. 

Keep tuned for more AICA events in the future...

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

ص: 24 (1406 دك)
2017-11-06




