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)احمد باكير(اجللسة اخلتامية للمؤمتر التي شهدت نقاشا حول املستقبل الوظيفي للشباب

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل وايرينا بوكوفا

..ومتجوال في املعرض املصاحب للمؤمتر

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل في لقطة تذكارية مع الفائزين بجوائز اإلبداع العربي

حضور كبير في ختام جلسات »فكر 8« يتقدمهم صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل وجواد بو خمسني ود.ناصر الصانع

المؤتمر السنوي الثامن لمؤسسة الفكر العربي تحت عنوان »شركاء من أجل الرخاء«

القلق إزاء المستقبل الوظيفي هاجس الشباب العربي

بعث روح التفاؤل في الشباب 
العربي والقضايا الشبابية امللحة 
تشغلنا بشكل كبير وكان »فكر 
6« الذي عقد في البحرين مبثابة 
ورشة عمل لالبتكار واإلبداع، 
كم���ا كان املؤمتر الذي عقد في 
القاهرة مبثابة لقاء حقيقي عن 

ماهية الهوية العربية.
وأوضح ان لتلك املؤمترات 
نتائج فالتواصل دائما ما يثمر 
التواصل  فالشباب يواصلون 
عن طريق الشبكة العنكبوتية 
ولدينا العديد من املبادرات مع 

الشباب للعمل التطوعي.
وفى مداخلة أخرى للباحث 
االقتصادي ناصر املصري  اكد 
ان الش���باب العربي يعانى من 
غياب احملفزات ويحتاج ملن يأخذ 

بيديه للخروج لبر االمان.

أو للتجربة العلمية، وأشارت إلى 
عدم وجود شفافية أو مصداقية 
من جان���ب احلكومات العربية 
فيم���ا يخص قضايا الش���باب 

وتنمية قدراتهم.
وعلى صعيد متصل قال مهند 
من السعودية ان املشكلة التي 
تشغل بالي كأحد الشباب العربي 
هو اخل���وف من عتاب األجيال 
لنا، نظ���را لتقصيرنا  القادمة 
ف���ي حقوقنا، مش���يرا إلى أن 
التعليم اجليد للشباب العربي 
يجب أن يؤهلهم حلل مشاكلهم 

بأنفسهم.
وأضاف ان هناك مش���كلة 
كبيرة في العال���م العربي هي 
املبادرة، فالشباب  كبح جماح 
العربي ال يتمتع باحلرية الكافية 
لطرح املبادرات وإن مت طرحها 

ال تنفذ.
وبني أنه يج���ب دمج روح 
التف���اؤل في العالم العربي مع 
التشاؤم للخروج بروح  روح 
التفاؤل حتى ميكن اخلروج من 
املأزق احلالي، مضيفا ان الشباب 
العربي محتاج إلى فرصة إلثبات 
ذاته وان هن���اك طاقات عربية 
تستطيع ان تنجز إبداعات كثيرة 

إن مهد لها الطرق.
وعن إمكانية وجود تعارض 
ب���ني األصالة واحلداثة قال انه 
ال يوجد تع���ارض بينهما، لو 

متسكنا باحلداثة.
مداخالت:

ف���ي مداخلة لألم���ني العام 
ملؤسس���ة الفك���ر العربي حمد 
العامري أكد أن العمل الذي تقوم 
به مؤسس���ة الفكر العربي هو 

مبديا ثقته بقدرة الشباب العربي 
على تغيير واقعه���م احلالي، 
الفتا الى ان الش���باب يتجهون 
إلى العمل املربح، وال يهتمون 

كثيرا باألعمال املجتمعية.
املليء  ان املجتم���ع  وق���ال 
ي���دل على وجود  باالنتقادات 
ب���ه فنح���ن بحاجة  أخط���اء 
كمجتمع���ات عربية إلى حرية 

الرأي والتفكير. 
وبدورها قالت يسر طالبة 
م���ن الع���راق ان القضية التي 
تشغل بال الشباب هي عدم تقبل 
االخ���ر، وطالبت مبحاربة مثل 
هذه االفكار، وأبدت تخوفها على 
مستقبلها بصفة خاصة، قائلة 
اني غير مطمئنة على مستقبلي 
في العالم العربي وأرفض الهجرة 
إلى اخلارج إال إذا كانت لدراسة 

منى الدغيمي 
اختتم املؤمتر السنوي الثامن 
ملؤسسة الفكر العربي »فكر 8« 
انشطته بجلسة شاركت فيها 
قناة العربية عبر برنامج حوار 
الع���رب حيث متت إدارة حلقة 
نقاشية ضمت عددا من الشباب 
أشادوا مبزايا املؤمتر وعكسوا 
مش���اغل الش���باب العربي من 

منطلق جتربتهم اخلاصة.
وبدأت االنش���طة بس���ؤال 
حول نظرة الشاب العربي الى 
املستقبل حيث أكد شريف عازم 
احد املشاركني ان القضية األولى 
التي تشغل بال الشباب هي القلق 
على املستقبل فقد حاولنا كثيرا 
ان نفصل بني السياسة واالطار 
االجتماعي لك���ن الواقع فرض 
البعد السياس���ي على االمور 

االجتماعية.
 واش���ار ش���ريف ال���ى ان 
االس���تثمار في التعليم طريق 
جيد للشباب فكلما ازداد الشاب 
تعليما فتح���ت الفرص امامه، 
واوضح شريف ردا عن سؤال 
حول مدى امتالك الشباب العربي 
املب���ادرة ان االغلبية  ل���روح 
الس���احقة من الشباب العربي 
ال ميتل���ك تلك ال���روح بل قلة 

قليلة.
الش���باب  وعن مدى تعلق 
باالجيال املاضية رأى ان هناك 
تاثيرات لالجيال املاضية على 
احلاضرة وقال: »لكننا منتلك 
فرصا ل���م ميتلكوها مبا لدينا 
من تقدم تكنولوجي جعل من 

فرصتنا اكبر«.
إيناس  م���ن جانبه���ا رأت 
العياري شابة ناشطة في املجال 
الشبابي ان قضية الشباب األولى 
مس���تقبله الوظيفي وردا على 
سؤال حول رؤيتها الى املستقبل 
قال���ت العياري ان املس���تقبل 
ضبابي والش���عور بالقلق هو 
املسيطر على مجموعة الشباب 
وذلك قياسا بالعوامل اخلارجية 
واألزمات التي طفت على السطح 

في اآلونة األخيرة.
ومن جانبه قال نوفل حقي 
أحد الشباب املشاركني من اململكة 
املغربية في الندوة ان املشكلة 
الرئيسية التي تواجه الشباب 
انهم مهمش���ون  العربي ه���ي 
فاحلكومات ال تشركهم في صنع 
مستقبلهم بل تتركهم ضحية 

القطاع اخلاص.
وأكد أن املجتمع ميارس حالة 
من حاالت االقصاء جتاه الشباب 
وكذلك االنظمة السياسية للدول 
العربية متارس نفس النوع من 
االقص���اء أو أكثر، موضحا أن 
القضية الهامة هي عدم وجود 
املبادرات فالدعم يقدم فقط من 
القطاع اخلاص وهذا غير كاف، 

»فكر 8« يختتم أنشطته بحلقة نقاشية حول »نظرة الشباب العربي إلى المستقبل«

األمير خالد الفيصل: لست أميرًا للفكر بل خادمًا للفكر

»انا لست أميرا للفكر بل انا خادم للفكر« كلمة 
اس����تهل بها رئيس مؤسسة الفكر العربي صاحب 
السمو امللكي االمير خالد الفيصل حفل توزيع جائزة 
اإلبداع العربي في اليوم اخلتام النشطة مؤمتر فكر 
»8«. وتاب����ع: »البد من تش����ييد حضارة من الفكر 
وللفكر من االبداع ولالبداع« .وقال: »قامت مؤسسة 
الفكر العربي مشروعا حضريا يحظى االبداع فيه 
بالنصيب االوفر لذلك كانت هناك مبادرة بني الفكر 
واملال للنهوض باالم����ة العربية«، واضاف: »هذه 
االمة حلظة ش����روقها استطاعت احلبوة ثم املشي 
ثم الرسوخ على قائمتني هما الفكر واملال لتتمكن 

من أداء مهمتها«.
وختم بقوله: »فال عجب ان نقدم لها جائزة هنيئا 
للعرب باملبدعني وللمبدعني بالفوز«. وقد مت توزي��ع 

جوائ��ز االب��داع عل��ى النح��و التالي: 

جائزة اإلبداع العربي:مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي تس����لمها مدير املؤسس����ة جاس����م محمد 

بشارة. 
جائزة االب����داع التقني: البروفيس����ور الياس 

الزرهوني.
جائزة االبداع االقتصادي:مصرف لبنان تسلمها 

حاكم املصرف رياض سالمة. 
جائزة االبداع املجتمعي: قرية بلعني في االراضي 

الفلسطينية احملتلة.
جائزة االبداع االعالمي:الكاتب االعالمي سالمة 

احمد سالمة من مصر .
جائزة االبداع االدبي: زهرة املنصوري من املغرب 

عن روايتها »من يبكي النوارس«.
جائزة االبداع الفني: ساقية عبد املنعم الصاوي 

تسلمها محمد عبد املنعم.

في كلمته خالل حفل توزيع جائزة »اإلبداع العربي« 

رئي����س مؤسس����ة  عق����د 
الفكر العربي صحاب الس����مو 
امللك����ي األمير خال����د الفيصل 
لقاء خاصا م����ع املديرة العامة 
ملنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا 
على هامش جلس����ات املؤمتر، 
بحضور السفير السعودي لدى 
اليونسكو د. زياد الدريس وأمني 
عام املؤسس����ة د. سليمان عبد 
املنعم ومدير مكتب اليونسكو 
ف����ي منطق����ة اخللي����ج د.حمد 

الهمامي. 
وتضمن اللقاء بحثا بقضايا 
ثقافية عامة ومشاريع مستقبلية 
بني اجلانبني، ووجهت بوكوفا 
دعوة إلى األمير خالد الفيصل 
للتوقيع على مذكرة تفاهم بني 
املؤسسة ومنظمة اليونسكو في 
شهر مارس املقبل في باريس، 
كما دعته إلى عقد شراكة ثقافية 
بني املؤسسة واملنظمة، وتنظيم 
ندوة مشتركة حول قيم التسامح 

وحوار الثقافات. 
من جهته عرض األمير خالد 
الفيصل لدور مؤسس����ة الفكر 
العربي ورسالتها الثقافية غير 
الربحية، وأكد أن املؤسسة تعتمد 
على التمويل الذاتي وتسعى إلى 
حتقي����ق مجموعة من األهداف 
واألنشطة في مجاالت التعليم 
والترجم����ة والتنمية الثقافية. 

كما عرض ملشروع الترجمة من 
اللغة الصينية إلى اللغة العربية 
مباشرة، في إطار املرحلة الثانية 
من مشروع الترجمة الذي أطلقته 
العربي حتت  الفكر  مؤسس����ة 
عنوان »حضارة واحدة«. وقد 
أثنت بوكوفا على املشروع وعلى 
العنوان الذي يحمله، مؤكدة على 
ما قاله األمير خالد الفيصل من 
أنه ليس هناك سوى حضارة 
إنس����انية واحدة وإن تعددت 
الثقافات، كما أكدت على الدور 
ال����ذي تلعبه مؤسس����ة الفكر 

العربي جلهة اهتمامها بقضايا 
الترجمة والتعلي����م والتنمية 
الثقافية، معتبرة أن هذه املجاالت 

هي مفاتيح التقدم. 
وأك����دت بوكوف����ا اهتم����ام 
التقارب  اليونسكو مبوضوع 
والتفاهم بني الشعوب، وأعلنت 
الع����ام 2010 عام����ا للحوار بني 
الثقاف����ات. وقد أك����د اجلانبان 
على أهمية العمل املشترك بني 
املؤسستني في إطار دعم جهود 
حوار الثقافات ونش����ر السالم 

في العالم.

لقاء ثقافي بين األمير خالد الفيصل 
ومديرة منظمة اليونسكو

إقبال كبير على المعرض المصاحب للمؤتمر

إشادة بالتنظيم
في ختام انش����طة مؤمتر »فك����ر 8« الذي 
احتضنته الكويت على مدار يومني حتت رعاية 
صاحب السمو األمير، خرجت الوفود العربية 
املشاركة في نهايته لتشيد بالتنظيم الرائع الذي 
حظي به هذا احلدث السنوي املهم وباجلهود 

الكبيرة التي بذلت للخروج به بشكل يعكس 
حضارة الكويت وقدرتها على استضافة مثل 

هذه األنشطة.
ومنا الشكر للجنة املنظمة التي ساهمت بدور 

كبير في تسهيل مهمتنا االعالمية بنجاح.

شهد املعرض املصاحب للمؤمتر السنوي الثامن 
ملؤسسة الفكر العربي والذي حمل عنوان »التكامل 
االقتصادي العربي« شركاء من أجل الرخاء« اقباال 
كبيرا م���ن العديد من الش���خصيات االقتصادية 

والسياسية في الوطن العربي.
وتوافد العشرات الى املعرض الذي ضم أجنحة 
عدد من الش���ركات العربي���ة والصحافة احمللية 

واخلليجية منذ صباح امس االول وحتى س���اعة 
متأخرة من الليلة املاضي���ة حتى ضاقت الصالة 
بالزوار واستكمل باقي الزوار الذين لم يستطيعوا 

الدخول الزدحام املعرض جولتهم امس.
واضط���ر اجلمهور احمل���ب للثقافة واالقتصاد 
لالس���تعانة بالس���احات الترابية القريبة اليقاف 

سياراتهم وقطع املسافة سيرا على االقدام.


