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أبعد من الكلمات
«أخاف من أبي»

بريتني سبيرز، املغنية األميركية، 
تعلن أنها تخشى أباها، وذلك في 
إدارة  إطار محاولة تنحيتــه عن 
القضاء األميركي  ثروتها ورفض 

لذلك.

«كرهت أنفي بعد عملية التجميل»

الهندية  املمثلة  بريانكا شــوبرا، 
األميركيــة، تســرد ذكرياتها مع 
عملية جتميــل أنفها التي أجرتها 

في سن املراهقة. 

«استراحة من التمثيل ألركز على عالجي النفسي»

شــيا البوف، املمثــل األميركي، 
يدخل مصحة نفسية بعد اتهامات 

له باإلدمان والعنف.

«اغمرني بأشعة الشمس»

بينك، املغنية األميركية، تنشر أول 
ڤيديو لها عبر تطبيق تيك توك، مع 
ابنتها الصغيرة، ويلو (٩ سنوات) 
تغني أغنيتها: «اغمرني بأشــعة 

الشمس».

«أحادثه عبر الهاتف عشوائيا وليس بشكل متواتر»

ماديسون ليروي، املمثلة األميركية، 
تنفي شائعات وجود عالقة بينها 
وبني أليكس رودريغز، زوج املغنية 

چينيڤر لوپيز.
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تابعونا وتواصلوا معنا

وهف شمروخ وهف املطيري: ٨٤ عاماـ  ت: ٥٠٠١٦١٦٦ـ  ٩٩٠١٥٧٠٨ 
ـ ٥٠٢٢١٩٩٩ ـ شيع.

ساره إسماعيل الفرحان، أرملة ناصر يوسف النشيط: ٩١ عاما ـ 
ت: ٩٨٨٤٤٤٠٧ ـ شيعت.

ابتسام عبدالعزيز حمد الهدلق، زوجة عبداهللا سعد الشامري: ٦٠ 
عاما ـ ت: ٥٥٦٠١٦٠١ ـ شيعت.

هيثم يعقوب عبداهللا علي بولند: ٥٣ عاماـ  ت: ٦٦٠٥٤٦٦٦ـ  شيع.
حسني مطر عباس الضفيري: ٥٠ عاما ـ ت: ٦٧٦٦٧٧٦٢ ـ شيع.

عبداهللا حمد السهيل: ٧٢ عاما ـ ت: ٥٥٢٣٧٧٣٣ ـ شيع.
سلمان مختار اسفنديار كمال: ٧٢ عاماـ  ت: ٦٦٦٣٢١٤٤ـ  ٩٧٨٦٩٤١١ 

ـ شيع.
يونس غامن يعقوب الياسني: ٧٠ عاما ـ ت: ٩٩٦٧٩٥٩٧ ـ شيع.

سعد جاسم محمد القديري: ٤٦ عاماـ  ت: ٥٠١١٣١١٩ـ  ٥٥٤٢٤٤٠٠ 
ـ شيع.

حميد عبدالرسول زيد القالف: ٨٢ عاماـ  ت: ٩٩٦٩٨٠٠٠ـ  ٩٧٧٥٥٤٤٨ 
ـ شيع.
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«بيتكوين» قد تتجاوز
 الـ ١٠٠ ألف دوالر

 في ٢٠٢١.

الكويت تشارك في االحتفال 
باليوم العاملي للمرأة والفتاة

 في ميدان العلوم.

   بناتنا.. كفو وقدها.  اخلوف من النهايات!

األمم املتحدة: العاملات في طليعة جهود التصدي ضد «كورونا»
خصصت األمم املتحدة يوم 
١١ فبراير من كل عام لالحتفال 
باليوم الدولي إلسهامات املرأة 
والفتاة في ميادين العلوم لرفع 
الوعي بضرورة إشراك مزيد من 
الفتيات في مجاالت الرياضيات 

والتكنولوجيا والعلوم. 
 وقد أبرز تفشي وباء «كوفيد 
- ١٩» بوضوح الدور احلاسم 
للباحثات في مراحل مختلفة 
من عملية التصدي لـ «كوفيد - 
١٩»، ابتداء من مرحلة التعرف 
بالڤيروس ومــرورا بتطوير 
تقنيــات اختبــاره وانتهــاء 

بتطوير لقاح ضده.
ووفق موقع األمم املتحدة، 
فقــد كان لوباء «كوفيد - ١٩» 
كذلك تأثير ســلبي كبير على 
العاملات، الســيما في املراحل 
املبكرة من احلياة املهنية، وهو 
ما ســاهم بالتالي في توسيع 
الفجوة القائمة بني اجلنسني في 
مجال العلوم، فضال عن الكشف 

وابتكار آليات جديدة لدعم املرأة 
والفتاة في مجال العلوم.

في هــذا اإلطار، ســيكون 
موضــوع احتفال هــذا العام 

ســيجمع خبراء مــن مختلف 
أنحــاء العالم من العاملني في 

املجاالت املتعلقة بالوباء.
وأوضحــت األمم املتحــدة 
أنه ستقام الفعالية االحتفالية 
لهــذا العام اليــوم مبقر األمم 
املتحدة عبر اإلنترنت. ونظرا 
الكبيــر واالهتمــام  للزخــم 
بتســريع التقــدم احملــرز في 
التنمية  حتقيق جدول أعمال 
لعــام ٢٠٣٠ وأهدافها العاملية 
السبعة عشر، تقرر أن يكون 
موضوع احتفالية هذا العام هو 
«املساواة في ميدان العلوم مبا 
يعود بالنفع على املجتمع»، مع 
التركيز بشكل خاص على قيمة 
اجلوانب االجتماعية واألبعاد 
الثقافيــة في مياديــن العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار لتعزيز 
برامــج التنميــة املســتدامة. 
وســتتاح خدمــات الترجمــة 
الفورية للمناقشات باللغتني 

االجنليزية والفرنسية.

باليوم الدولي للمرأة والفتاة 
في ميدان العلوم هو «العاملات 
في طليعة جهود التصدي ضد 
كوفيــد - ١٩»، فضــال عن أنه 

موضوع احتفال املنظمة هذا العام مبناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

وباء «كوفيد - ١٩» وسع الفجوة القائمة بني اجلنسني في مجال العلوم

عن الفوارق بني اجلنسني في 
النظام العلمي، وهي الفوارق 
التي يتحتــم معاجلتها بخط 
سياسات والشروع في مبادرات 

«التعاون اإلسالمي» تطلق منصة إلكترونية 
لعرض سير نساء حققن إجنازات علمية قّيمة

حتيــي األمانــة العامــة ملنظمــة التعاون 
االسالمي بداية من اليوم العاملي للمرأة والفتاة 
في ميدان العلوم، والذي يحتفى به في ١١ فبراير 
مــن كل عام وفق قــرار اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة. وقال بيان للمنظمة، إنها حتتفل بهذا 
اليوم باملشاركة مع منظمة تنمية املرأة في الدول 
واملجتمعات املســلمة ومقرها القاهرة، وذلك 
انطالقا من اهتمام منظمة التعاون اإلســالمي 
بتعزيز ومتكني املرأة في الدول األعضاء وإبراز 
مساهماتها في مختلف املجاالت ومنها مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا، والذي ينعكس حتديدا 
مــن خالل القرار اخلاص بتعزيز تعليم املرأة 
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندســة 
والرياضيــات، الصــادر عن الدورة الســابعة 
للمؤمتر الــوزاري حول املرأة التي عقدت في 
واجادوجو ببوركينا فاسو عام ٢٠١٨ والذي يدعم 
ويشجع الدول األعضاء لتخليد اليوم العاملي 
للنساء والشابات في العلوم. وأضاف البيان، 
أنه وبهذه املناسبة اخلاصة واملميزة، أطلقت 
األمانة العامة منصة إلكترونية ملدة أسبوعني 
اعتبارا من اليوم عبر موقعها الرسمي وكذلك 
عبر مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة بها، 

تستعرض من خاللها سير ذاتية وصور لسيدات 
وفتيــات منوذجيات حققن إجنازات قيمة في 
مجال العلوم والتكنولوجيا في الدول األعضاء، 
ومت ترشيحهن من قبل دولهن كنماذج مشرفة في 
هذا املجال احتفاء وتشجيعا لهن بهذه املناسبة، 
وكذلك لتشجيع السيدات والفتيات األخريات في 
الدول األعضاء لالقتداء بهن ومواصلة جهودهن 
لتحقيق أهدافهن في املجاالت املختلفة خاصة 
في العلوم والتكنولوجيا ليســاهمن بفاعلية 

في تطوير وتنمية أوطانهن.

لتشجيع السيدات والفتيات األخريات في الدول األعضاء على االقتداء بهن
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