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د.جاسم التمار

غالف العدد

الذهبي الستقالل  »اليوبيل 
الكويت« هو عنوان غالف مجلة 
»العربي« في عددها اجلديد الذي 
صدرت به )فبراير 2011( احتفاء 
مبرور خمسني عاما على استقالل 
الكويت، وكذلك مبرور خمسة 
أعوام على تولي صاحب السمو 
الش����يخ صباح األحمد  األمير 

مقاليد احلكم في الكويت.
الع����دد مجموعة  ويتضمن 
املوضوع����ات  م����ن  كبي����رة 
والتحقيقات الصحافية واملقابالت 
التي ألقت الضوء على أطياف من 
ماضي الكويت من جهة، وأخرى 
حاولت استش����راف املستقبل 
واالجنازات املتوقع ان تشهدها 
القريب،  الكويت في املستقبل 
وعلى مدى اخلط����ط اجلديدة 

للتنمية على حد سواء.
وف���ي غم���رة االحتفاالت، 
ووسط فرحة الكويت وجاراتها 
العربيات بأعياد االستقالل ال 
يغفل رئي���س التحرير تقييم 
جتربة الث���روة النفطية ال في 
الكويت وحدها، بل في عموم 
املنطقة متتبع���ا الوجه اآلخر 
ملسار هذه الثروة، حيث يقول: 
لكي نتخل���ص من قصر رؤية 
اخلليج على كونه نفطا وشعبا 
مبذرا وثروة مهدورة، يفترض 
علينا أن ننظر بإنصاف الى ما 
ينشأ في هذه املجتمعات اليوم 
من بنى حتتية للعلوم والثقافة 

والتعليم.
كما يتضم����ن العدد العديد 
الثابت����ة، وعددا  االب����واب  من 
الكتاب  آخر من مقاالت كب����ار 
العرب، اضافة للملحق العلمي 
الذي يتضم����ن عددا من أحدث 
املوضوعات العلمية والطبية.

»العربي« أصدرت
 عددها الجديد

عرض جديد في دار اآلثار 
لـ »حديث الصحراء«

الثقافي  البرنامج  ضمن إطار 
الس����ادس عش����ر 2011/2010 لدار 
اآلثار اإلس����المية والذي تستمر 
القادم،  فعالياته حتى شهر مايو 
عرضت »الدار« أحدث أفالم املخرج 
الكويت����ي حمد عب����داهلل املخيال 
»حديث الصحراء« للمرة الثانية 
في مركز امليدان الثقافي »منطقة 
حولي التعليمية« قدم العرض من 

أسرة الدار فرح خاجه.
فيلم »حديث الصحراء« وثيقة 
مرئية حية تعكس واقع الصحراء 
العربية املعاصرة في العديد من 
الدول العربية والفيلم اس����تغرق 
وقتا طويال ف����ي انتاجه لتوثيق 

احلياة الفطرية في الصحراء.
ويحمل الفيل����م رؤية جديدة 
من خالل االعتماد على الصور مع 
املؤثر الصوتي واملوس����يقى دون 
تعليق، فالصورة تغني عن ألف 
كلمة والصورة هي اللغة احلقيقية 

للسينما دون ترجمة أو تعليق.
وكان املخي����ال قد عرض قبل 
هذا العمل فيلم »حكاية طائر« من 
الدولي للحفاظ  إنتاج الصندوق 
على احلباري � أبوظبي، الذي وثق 
حياة طيور احلباري وطرق صيدها 

وكيفية احملافظة عليها.

مركز التوحد يشارك 
باليوم العالمي لإلعاقة

ش����ارك مركز الكويت للتوحد 
بأنشطة اليوم العاملي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة والذي أقيم حتت رعاية 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر الدفاع ورئي����س الهيئة 
العامة لذوي اإلعاقة الشيخ جابر 
املبارك مبشاركة العديد من اجلهات 

الرسمية واألهلية.
وقد خص����ص ركن����ًا لعرض 
إصدارات وكتب مركز التوحد وكل 
ما يتعلق بإعاقة التوحد والذي حاز 
على اعجاب املش����اركني في اليوم 

العاملي لألشخاص ذوي اإلعاقة.
من جانب آخر، ش����ارك مركز 
الكوي����ت للتوح����د ف����ي معرض 
املؤمتر الدولي الرابع لكلية العلوم 
االجتماعية وال����ذي أقيم برعاية 
وحضور وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وحش����د من القي����ادات التربوية 
واألكادميية الذين أشادوا باخلدمات 
التعليمية والتربوية التي يقدمها 
مركز التوح����د لطلبته مما جعله 

مركزا متميزا بني دول العالم.

التمار: خاطبنا »التربية« لتخصيص مدرسة »هدى شعراوي« لتكون مقرًا لـ »هيئة اإلعاقة«
بشرى شعبان

كشف مدير عام الهيئة العامة لذوي االعاقة 
د.جاسم التمار عن قيام الهيئة مبخاطبة وزيرة 
التربية لتخصيص مبنى مدرسة »هدى شعراوي« 
لتكون مقرا مؤقتا للهيئة، والتي اصبحت شاغرة 
بعد انتقال جامعة اخلليج للتكنولوجيا والتي 

كانت تشغلها الى مبناها اجلديد.

واكد د.التمار في تصريح صحافي ان موضوع 
االنتقال الى مبنى بديل من اولويات العمل في 
الهيئة، السيما ان املبنى احلالي ال ميكن ان يستقبل 
العدد الكبير من املراجعني، تنفيذا ملواد القانون 

رقم 8 لسنة 2010 واخلاص باملعاقني.
واض���اف د.التمار كما ان���ه ال ميكن للمبنى 
احلالي ان يس���تخدم النظ���ام اآللي احلديث او 

ان يستوعب الزيادة في اعداد املوظفني حسب 
الهيكل اجلديد للهيئة.

وامام ه���ذا الوضع قام���ت الهيئة مبخاطبة 
وزارة املالية لالعالن وتوفير مبنى جديد للهيئة 
وفعال مت التقدم مببان حسب االعالن ولكن لم 
يعلن عن اي مبنى يناس���ب احتياجات الهيئة 
لذا قمنا مبخاطب���ة وزارة التربية لتخصيص 

مدرس���ة هدى ش���عراوي، وذلك ملناسبة موقع 
املدرسة وقربها وتوافر االمكانيات والتسهيالت 
به، اضافة الى س���عته املكاني���ة وتوافر مرافق 
للس���يارات، مضيفا: نحن على ثقة بأن وزيرة 
التربية حتسمح للهيئة باستخدام املدرسة من 
املنطلق االنساني حلاجة ابنائها وبناتها من ذوي 

االعاقة للدعم واملساندة.


