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كــلــمــة �ــصــادقــة.. خلـــر  الــكــويــت

تبرئة املمثل الهندي 
سلمان خان في قضية 

حيازة سالح غير مرخص

برأت محكمة هندية أمس األربعاء جنم بوليوود 
سلمان خان من تهمة حيازة سالح غير مرخص قبل 
عقدين تقريبا لتضع نهاية لقضية هددت التاريخ 

الفني لواحد من أكبر املمثلني الهنود.
واتهم خان )51 عاما( بحيازة واستخدام سالح 
غير مرخص لقتل غزال مهدد باالنقراض عام 1998 
خالل رحلة صيد بصحراء والية راجاستان أثناء 

تصويره فيلمه أحد األفالم.
وكان املمثل الذي اشتهر بأدوار الشر حصل في 
وقت سابق على حكم بالبراءة في قضية صيد غير 

مشروع.
وقال محاميه هاستيمال ساراسوات للصحفيني 
إن خــان الــذي كــان حــاضــرا فــي احملكمة مبدينة 
جودبور وقت صدور احلكم »متت تبرئته من كل 

التهم« املنسوبة إليه.
وفي حال إدانته بحيازة سالح غير مرخص كان 
من املمكن احلكم على خان بالسجن ملدة تصل إلى 

سبعة أعوام.
ـــدور احلــكــم خـــرج خــان  ــن ص ــق م ــائ وبــعــد دق
بصحبة شقيقته ومجموعة من احملامني من احملكمة 

دون أن يقف ليدلي بتعليق على احلكم.

باحثة في جامعة اخلليج  تطور مقياسًا للكشف عن املوهبني الصم  وضعاف السمع 

متكنت باحثة فــي جامعة اخلليج العربي 
ــدت ألول  مــن تطوير قائمة سمات سلوكية أع
ــرة للكشف عــن الــطــالب املــوهــوبــني مــن ذوي  م
االحتياجات اخلاصة من فئة الصم وضعاف 
الــســمــع، حيث استعاضت عــن الــســمــات التي 
تعتمد على السمع والقدرات اللغوية، بسمات 

أخرى تتماشى مع قدرات الطالب من فئة الصم 
ــارة  وضــعــاف السمع مثل استخدام لغة اإلش

وإمياءات اجلسد.
 وعرضت الباحثة هبة كمشاد، هذا املقياس 
ضمن مناقشتها لنتائج بحثها املقدم كجزء من 
متطلبات احلصول على درجــة الــدكــتــوراه في 

تربية املوهوبني من جامعة اخلليج العربي 
بعنوان )تطوير قائمة سمات سلوكية للكشف 
عن املوهوبني الصم وضعاف السمع في دولة 
الكويت( . وقالت الباحثة كمشاد إنها طورت 
هذا املقياس بعد ان اكتشفت من خالل متابعة 
االدبيات التربوية والدراسات السابقة انه ال 
توجد قائمة للسمات السلوكية للكشف عن 
املوهوبني الصم وضعاف السمع، وعليه طورت 
قائمة مبتكرة للسمات السلوكية للموهوبني 
لتالئم قــدرات الصم وضعاف السمع، حيث 
حتتوي قوائم السمات السلوكية للكشف عن 
املوهوبني ذوي السمع الطبيعي على بعض 
السمات والقدرات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
ومباشر بحاسة السمع مثل القدرة اللغوية 
التعبيرية العالية، واألداء املوسيقي املميز 
واالهتمام بالفنون والدراما. وأوضحت الباحثة 
كمشاد أن القائمة املطورة استبدلت هذه السمات، 
بسمات أخرى تتناسب مع فئة الصم وضعاف 
السمع في خمسة أبعاد ، وقامت باستحداث 
بعد سادس يشمل السمات اخلاصة بفئة الصم 
وضعاف السمع مثل القدرة على التواصل عن 

طريق لغة اإلشارة. 

هبة كمشاد مع جلنة التحكيم

  

@Alwasatkuwait

Retweet

 في الصـميم
حتذير العقاريني من الضغط على الوافدين والذي قد يتسبب في 
خلو عماراتهم وانخفاض االيجارات.. هذا التخوف غير مقبول لو ان 
هناك ربطا بني االحتياج احلقيقي للسكن وكمية العقارات املتاحة.. 
األمر يحتاج إلى جهة متخصصة حتفظ حقوق الساكن واملالك كما 
ان هناك ضــرورة لتعديل قانون االيــجــارات.. الفوضى احلالية في 

تراخيص البناء حتما ستؤدي إلىأزمة متوقعة!

Q8yboss73@   ولـد الـ�صامـية
لم تنجح دولة بالعالم من اخلروج من ديون صندوق النقد ومن خرج يخرج 

محطم من اهم أهدافه إغراق اكثر الدول العربيه واإلسالميه في ديون ال نهاية لها

M5TAS@ خمت�س
يجب إلغاء محكمة الوزراء ،،، ومحاكمة الوزير كأي موظف بالدولة حتى لو 

ترك الوزارة أو “نقلوه” لوزارة أخرى التسقط محاكمته عن وزارته السابقة

أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« عن 
فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية 
من مشروع جداريات كتارا ويستمر حتى 22 يناير 

اجلاري.
وقد خصصت كتارا 100 مساحة بيضاء للفنانني 
القطريني واملقيمني للعمل خــالل شهري يناير و 

فبراير، حيث سيتم الرسم مباشرة أمام اجلمهور. 
وأشــارت اللجنة املشرفة على النسخة الثانية 
من هذا املشروع إلى أنه سيتم اختيار 50 فنانا من 
املتقدمني واملرشحني من قبل املؤسسات الفنية في 
احلي الثقافي كتارا وستكون األولوية للمشاركني 
اجلــدد الذين لم يسبق لهم املشاركة في النسخة 

األولى.
وأوضحت اللجنة أنه يشترط أن يتم استخدام 
األلــوان الزيتية ذات اجلودة العالية على أن تكون 
صاحلة للرسومات اخلارجية وحتمل عوامل اجلو، 
كما يشترط أن ال يقل عمر الفنان املشارك عن 20 

سنة.

»كتارا« تنظم مشروع الرسم املباشر أمام اجلمهور 
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