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(فريال حماد) إبراهيم املليفي وأمل عبداهللا وصالح املسباح وداود العلي وعدد من احلضورإبراهيم املليفي وداود العلي خالل احملاضرة 

إبراهيم املليفي: «العربي» مشروع ثقافي وإطالق موقعها اإللكتروني الشامل قريبًا

ثامر السليم

ضمــن أنشــطتها الثقافيــة املتنوعــة، 
استضافت رابطة األدباء الكويتيني رئيس 
حترير مجلة العربي إبراهيم املليفي خالل 
محاضرة بعنــوان «مجلة العربي.. وآفاق 
العالم الرقمي» مساء امس األول على مسرح 
د.سعاد الصباح وأدار احملاضرة داود العلي.

في البدايــة، أعلن رئيس حترير مجلة 
العربــي إبراهيم املليفــي عن إطالق موقع 
إلكتروني ملجلة العربي الشهر املقبل، تزامنا 
مع الذكرى الســنوية لصــدور املجلة في 
ديســمبر ١٩٥٨، الفتا الــى ان املوقع يضم 
أرشــيف املجلة منذ ١٩٩١ حتــى آخر عدد، 
مشيدا بدعم وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري 
للمجلة بشكل شخصي ومباشر وملشروع 
التحول الرقمي بشــكل عــام، الفتا إلى أن 

املوقع اإللكتروني شارف على االنتهاء.
وقال املليفي ان املجلة نشطة على مواقع 
التواصل االجتماعي وخصوصا «تويتر» 

و«انســتغرام»، متحدثا عن التاريخ الذي 
وجدت فيه «العربي» قبل استقالل الكويت، 
مضيفا: علينا أن ندرك كم الطموحات التي 
كانت موجودة، عند فريق كامل كان يقود 
الكويــت في ذلــك الوقت قبــل أن تصبح 
مســتقلة، وكيف وضع املشــروع الثقافي 

كأولوية لبناء الدولة احلديثة.
وردا على سؤال، أين مجلة العربي؟ أجاب 
املليفي: عندما اتيحــت لها كل اإلمكانيات 
التي ســاعدتها على النهوض في بدايتها، 
كان من السهل أن حتقق ما حققته بسبب 
التزامها مبشروعها الثقافي، وعندما غاب 
هذا الدعم، وتراجع تراجعت أيضا الثقافة 
وتراجعــت معها «العربــي» في حضورها 
وتأثيرها، ولكن علينا أال نحمل الدولة كل 
املســؤولية، فهناك حالة كاملة ولدت فيها 
هذه املجلة من خالل مد قومي عربي، وفي 
ظل وضوح كامل للقضايا العربية املصيرية 
املركزية املوجودة في ذلك الوقت، واصفا 
مجلة العربي بأنها مشروع ثقافي وليست 

مجلة أو إدارة.

وأضــاف: نخطط ليكــون هناك حضور 
للمجلة بشكل وقوالب أخرى غير «الورقي» 
مثل إطالق «برودكاست» في وسائل التواصل 
االجتماعي مدته دقيقة ونصف الدقيقة يلخص 
محتويات املجلة، فاملجلة لها جمهورها من 
القراء والتزال موجودة وتباع حتى اآلن بدعم 
حكومي، واخلطوة القادمة والطموحة إطالق 
التطبيق، واصفا إياه باإلجناز الكبير الذي 
تسعى الى حتقيقه لكي تتمكن من الوصول 
ألكبر شريحة من الراغبني في قراءة النسخة 
الرقميــة من مناطق بعيدة فــي العالم مثل 

استراليا وأميركا اجلنوبية.
وتابــع: لدينا أزمة قــراءة حقيقية وهي 
«القراءة اجلادة» وهناك خطط تنفذ اآلن مع 
وزارة التربية لتوزيع كل من مجلتي العربي 
والعربــي الصغير على مكتبــات املدارس، 
مبينا أن ما مييــز «العربي» عن غيرها من 
املجالت الثقافية األخرى أن أسعارها متاحه 
للجميع، وجودة الطباعة، كما انها مساحة 
مفتوحة لكل الكتاب والقراء العرب والناطقني 

باللغة العربية.

بدوره، حتدث الباحث صالح املسباح عن 
أهمية مجلة العربي التاريخية وسبب تسميتها، 
قائال: خالل ديسمبر ١٩٥٨، عندما صدر العدد 
األول للمجلة اســتدعى املغفور له بإذن اهللا 
الشــيخ عبداهللا السالم، أحمد السقاف وبدر 
القناعي وسألهما عن سبب تسميتها بهذا االسم 
وملاذا غالف العدد عن «متور العراق أحلى متور 
العالم»، لتكون اجابتهما بأن االســم انطالقا 
من سياســة «الكويت بالد العرب»، فكان رد 
الشيخ عبداهللا السالم «وقل رب زدني علما».

من جهته، قال الناقد والكاتب فهد الهندال: 
اعتقد أنه من املمكن وبقرار سياســي سواء 
من وزير اإلعالم لكونه الشــخص املسؤول 
عن اجلهة املعنية بإصدار مجلة العربي بأن 
تكون هناك شراكات مع جهات بالكويت وعلى 
رأسها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية، لتخصيص متويل 
ملجلة العربي، وهذا اقتــراح فهناك مجالت 
عربية متت ترجمتها إلى لغات أخرى، وهناك 
كادر للترجمة في كلتا املؤسستني، باإلضافة 
إلى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

أكد خالل محاضرة نظمتها رابطة األدباء بعنوان «مجلة العربي وآفاق العالم الرقمي» أنها ولدت في ظل مد قومي ووضوح كامل للقضايا العربية

أمل عبداهللا تكرم إبراهيم املليفي

جماهيرية  شريحة  ألكبر  للوصول  عدد  آخر  حتى   ١٩٩١ منذ  املجلة  أرشيف  سيضم  املوقع 
نسعى إلى وجود املجلة بقوالب أخرى غير «الورقي» مثل إطالق «برودكاست» بوسائل التواصل 

عندما غاب الدعم عن «العربي» تراجعت في حضورها وتأثيرها.. متامًا كاحلالة الثقافية 
املدارس مبكتبات  الصغير»  و«العربي  «العربي»  لتوزيع  ونخطط  اجلادة»  «القراءة  في  أزمة  لدينا 

«ملتقى األحبة» في «إعانة املرضى»

٣٠ عامًا من اجلهود تكلل بإدراج «السدو 
الكويتي» على قائمة التراث بـ «اليونسكو»

ليلى الشافعي

التطوع  نظــم مكتــب 
املجتمعي بجمعية صندوق 
اعانــة املرضــى «ملتقــى 
األحبة» للنســاء املرضى 
وذويهن، وتضمن امللتقى 
محاضرات منها محاضرة 
بعنوان «اصبر على البالء.. 
تبشــر بالعطــاء» قدمتها 
التطــوع  مديــرة مكتــب 
خديجــة عبدالصمد، كما 
قدمت املمارس االول للعالج 

النفسى مرمي السبيعي فقرة استشارية نفسيه 
شــملت التساؤالت وأجابت عن كل األسئلة 
في جو مرح، وبعدها بدأت فقرة املســابقات 

قالت مديرة جمعية السدو احلرفية الشيخة 
بيبي الدعيج ان اجلمعية عملت على مدار ٣٠ 
عاما في حفظ تقاليد احلياكة واملنســوجات 
ونقلهــا نحو آفاق مســتقبلية إلثراء الهوية 
الثقافيــة احمللية والتنميــة الفنية اإلبداعية 
املعاصــرة الوطنية، الفتة إلــى ان ذلك تكلل 
بــإدراج فــن الســدو الكويتي علــى القائمة 
التمثيليــة للتراث الثقافي غيــر املادي لدى 

منظمة اليونسكو.
وأضافت الشيخة بيبي الدعيج في تصريح 
لـ «كونا» مبناسبة احتفال اجلمعية أمس بـ 
٣٠ عاما على تأسيسها ان اجلمعية عملت على 
صقل األساليب الفنية واملهارات اليدوية ونقلها 
لألجيال الشابة ضمن خطط وبرامج تعليمية 
جادة وحفظ حقوق احلرفيات األوليات حتفيزا 

وتكرميا لعطاءاتهن الفنية.
وأشــارت إلــى ان اجلمعيــة عملت خالل 
تلــك الفتــرة على تشــجيع الشــباب للعمل 
اليــدوي احلرفي واالبتكار فــي مجال تقاليد 
احلياكة والنسيج واملثابرة في إبراز التراث 
الثقافي الكويتي والتعريف به محليا وإقليميا 
وعامليــا، وتأسســت عــام ١٩٩١ للحفاظ على 
تراث املنســوجات الغني واملتنوع وتوثيقه 
والتعريف به والســعي الــى االحتفال بقيم 
املاضــي اجلميل من تفان فــي العطاء وهمة 

واجلوائز املقدمة من مكتب التطوع. وفي نهاية 
امللتقى خرجــت احلاضرات واألمل ميلؤهن 

ملا مت في هذا امللتقى.

وإبداع في العمل ناســجا بذلك رابطا وهوية 
ثقافية ألجيال احلاضر واملستقبل.

ولفتت الى ان مكتبة السدو لألبحاث تعد 
إحــدى مبادرات جمعية الســدو وهي مكتبة 
متخصصــة ملســاعدة الباحثــني وحتتــوي 
على مجموعة متنوعــة من الوثائق والكتب 
واملنشورات حول الكثير من املوضوعات إلى 

جانب الدراسات املتعلقة بالفن.

جانب من املشاركات بامللتقى

الشيخة بيبي الدعيج

«العربي للتخطيط» و«مشاريع التكنولوجيا»
يعززان مهارات قادة املؤسسات احلكومية

«العوازم اخليرية» كّرمت احتاد اجلمعيات التعاونية 
وأعضاء املبرات تقديرًا جلهودهم في مواجهة «كورونا»

وّقع املعهد العربي للتخطيط أمس مذكرة تفاهم 
مع الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا تعنى 
بتمكني القادة في املؤسســات احلكومية وتعزيز 
مهاراتهم مبا ينســجم مع خطة الكويت التنموية 
٢٠٣٥. وقال مدير املعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مال اهللا في تصريح لـ «كونا» على هامش التوقيع 
إن مذكرة التفاهم تنسجم مع توجهات سمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ورغبته في دعم اإلدارة 
الوسطى ودفعها نحو تعزيز األداء احلكومي ورفع 

جودة األداء املؤسسي.
وأضاف مال اهللا ان برنامج إعداد القادة سيكون 
موجها للمناصب اإلشــرافية والقيادية في البالد 
لرفع جودة األداء احلكومي مبا ينسجم مع خطة 
التنمية، وهو عملية متكاملة من األدوات في مجال 
التدريب وسيســهم في تعزيز املعرفة واملهارات 

للقيادات اإلشرافية في اإلدارة الوسطى للوصول 
إلى املستويات العليا في اإلدارة احلكومية.

من جهتــه، قــال الرئيس التنفيذي للشــركة 
الوطنية ملشــاريع التكنولوجيــا أنس ميرزا في 
تصريح مماثل إن برنامج متكني القادة يهدف إلى 
تطوير قيادات مؤسسات الدولة واالرتقاء بقدراتها 

لدعم خطة التنمية الوطنية.
وذكر ميرزا ان نقل التكنولوجيا احلديثة يتطلب 
تطوير القادة في املؤسسات احلكومية مبا يتماشى 
مع احتياجات الدلة لالرتقاء والوصول إلى األهداف 
املنشودة وحتقيق أهداف رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.

مــن جهته، قال األمني العــام للمجلس األعلى 
للتخطيــط والتنمية د.خالد مهــدي إن البرنامج 
يتكون من عدة محاور أهمها املهارات الشخصية 

والقيادية واملؤسسية وقضايا التنمية.

ليلى الشافعي

أشاد رئيس مبرة العوازم 
اخليرية حمد البسيس بدور 
اجلمعيات التعاونية واملبرات 
واجلمعيــات اخليريــة فــي 
التصدي لوباء «كوفيد- ١٩». 
وقال خالل احلفل الذي نظمته 
مبــرة العوازم اخليرية أول 
من امس، وحضــره رئيس 
التعاونية  احتاد اجلمعيات 
واالســتهالكية سعد الشبو 
ومختار منطقة سلوى فايز 
احلماد ورؤساء مجلس إدارة 
وأعضــاء جمعيــة ســلوى 
وبعــض رؤســاء ومديــري 
اجلمعيات اخليرية وأعضاء 
مبرة العوازم اخليرية، كان ال 
بد من إعطاء كل ذي حق حقه 
ومن ال يشكر الناس ال يشكر 
اهللا، خاصــة أن اجلمعيات 
التعاونية قامت بجهد ودور 
كبير في توفير األمن الغذائي 
وتســابقت لتحقيــق جميع 

املجتمعيــة والوطنية وهذا 
ما ظهر خالل أزمة كورونا، 
حيــث مت تذليل الصعوبات 
وتوفير الغذاء والوصول به 
الى الناس في مكان إقاماتهم.
وشــكر وزارة الشــؤون 
والقائمني عليها الذين ذللوا 

جدير بالذكر ان مبرة العوازم 
اخليريــة كّرمــت ٣٩ شــخصا 
من رؤســاء احتــاد اجلمعيات 
التعاونيــة ومراقبــي وزارة 
الشؤون وبعض رؤساء ومديري 
اجلمعيــات اخليريــة واحتــاد 

املبرات واجلمعيات اخليرية.

الصعــاب ووقفــوا بجانــب 
املبرات واجلمعيات اخليرية 
وشــكر وســائل اإلعالم في 
نشر التوعية على املواطنني 
وطمأنتهم، وشــكر من دعم 
املبــرة وحتمــل الصعوبات 

دون مقابل.

البسيس: في الشدائد تظهر معادن الشعب الكويتي املعطاء وحتملهم املسؤولية

د.بدر مال اهللا وأنس ميرزا بعد توقيع مذكرة التفاهم

البسيس خالل تكرمي رئيس جمعية سلوى التعاونية أحمد اجلافور

تكرمي عبداهللا احليدرحمد البسيس مكرما رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.سعد الشبو (محمد هاشم)

املتطلبات واألغذية والسلع، 
كما كان للجمعيات اخليرية 
دور ال يغفل في مســاعدتها 
الكويــت وخارجها،  داخــل 
مؤكدا انه في الشدائد تظهر 
معــادن الشــعب الكويتــي 
املعطاء وحتمل املســؤولية 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«طب النساء والتوليد» جديد «املركز العربي 
لتأليف وترجمة العلوم الصحية»

أصــدر املركز العربــي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية كتابا جديدا بعنوان «املنهج 
املتكامــل في طب النســاء والتوليد»، وهو 
 Intergrated Approach to ترجمــة لكتــاب
Obstrics and Gynaecology، وكانت دار النشر 
World Scientific Publishing قد نشرته عام 
٢٠١٧، وقام بإعداده نخبة من كبار اســاتذة 
طب التوليد وامراض النساء، ويحوي بني 
طياته شرحا علميا مبسطا ومختصرا ملختلف 
احلاالت الطبيــة من حيــث الفيزيولوجيا 
املرضيــة، وطريقة اخذ التاريــخ املرضي، 
والفحص، والتشخيص، واساليب الوقاية، 
وكذلك طرق العالج، وذلك باالستعانة بأحدث 
البروتوكوالت العالجية والتوصيات العاملية.

وتعّرض الكتاب لطب النساء والتوليد، 

وهــو أحد فروع العلوم الطبيــة الذي ُيعد 
تخصصا تنــدرج حتته مجاالت فرعية في 
كل من طب امراض النســاء (الذي يختص 
بصحة اجلهاز التناســلي األنثوي)، وطب 
التوليد (الذي يختص باحلمل والوالدة وفترة 

ما بعد الوالدة). 
ويتناول الكتاب فترات حياة النساء ابتداء 
من السنوات املبكرة للبلوغ واملراهقة، وانتهاء 
بالشيخوخة، ويتخلل ذلك بالطبع سنوات 
االجناب، وما حتمله هذه الفترة من أحداث 
تتعلق باحلمل والوالدة. ويستعرض الكتاب 
السنوات املبكرة لألنثى ومنوها، وسنوات 
االجناب، ويشــرح احلمل واملرحلة املبكرة 
منه، والرعاية اثناء احلمل، وكذلك نضوج 

املرأة والتشيخ الوظيفي.


