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اخلالد للشباب: نعّول عليكم إلثراء واقع الكويت ومستقبلها

عاطف رمضان

أكد ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
«البقــاء على العهــد في دعم 
شباب الكويت املخلص حتقيقا 
للهدف األسمى وهو رفعة بلدنا 
احلبيب وازدهاره»، مشيرا إلى 
أن منصــة «كفو» تعتبر أحد 
أهــم املنصــات لدعــم األفكار 
اإلبداعيــة، وتبنــي الكفاءات 
الشــبابية، وبنــاء جســور 
التواصــل الفكري على ركائز 

رؤى شبابنا وتطلعاتهم.
جــاء ذلــك خــالل افتتاح 
ملتقــى كفو الســنوي الرابع 
مساء أمس األول عبر منصة 
زووم اإللكترونية، حتت رعاية 
وحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
ومشاركة عدد من املسؤولني 

وجمهور كبير من الشباب.
وقال سمو الشيخ صباح 
اخلالد في كلمته: تأتي رعايتنا 
انطالقا من إميان الدولة بدوركم 
ومســؤولياتكم ومــا نعولــه 
عليكــم مــن آمــال وتطلعات 
إمكانياتكــم  مــع  تتوافــق 
وقدراتكــم وطموحاتكــم وما 
عرف عن شــباب الكويت من 
فكر وقاد وهمة واجتهاد وإبداع 
إلثراء واقع الكويت ومستقبلها 

انطالقا مــن حرص احلكومة 
على دعــم الشــباب الكويتي 
فقد احتضنت وثيقة الشباب 
واعتمدتهــا ووجهت وزارات 
الدولة ومؤسساتها وهيئاتها 
لوضع اآلليــات الالزمة التي 
تضمن تنفيذها وأجنزت عدة 
قوانــني ذات عالقة بالشــباب 
الصغيــرة  ومشــاريعهم 
منهــا  إميانــا  واملتوســطة 
باملســاهمة فــي دفــع عجلة 
االقتصــاد بأفــكار مبتكــرة 

وإجنازات خالقة.
وقال سموه: كما ال تخفى 
عليكم الطفرة العلمية الهائلة 
فــي مجاالت عدة مثل املعرفة 
والتكنولوجيــا  والعلــوم 
وتأثيرها فــي ميادين احلياة 
بشتى مجاالتها ما يحتم علينا 
دعم الشــباب في استخدامها 
وتطويرها واالســتفادة منها 
واســتثمارها في كل ما يلزم 
وطننــا ويؤكــد بصمته على 

الثروة احلقيقية للوطن وذلك 
من خالل توجيهاته السامية 

التي شرفني بها».
وأشــار إلى أن املغفور له 
بإذن اهللا تعالى ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
حــرص على نقل الكويت إلى 
عالم يســوده االبتكار والعلم 
واملعرفة لذلك انطلقت رؤية 
الكويــت ٢٠٣٥، التــي إحدى 
ركائزها خلق رأسمال بشري 
ابداعي، وقد ألهم سمو األمير 
الراحــل اجلميــع حــني قال: 
«أدعوكــم إلــى التركيز على 
رعاية الشباب وتوفير فرص 
العمل وأسباب احلياة الكرمية 

لهم».
ولفت إلى ان هذه الكلمات 
كانت مصدر الهام ودافعا كبيرا 
لكثيــر من القيادات إلشــراك 
التنمية  الشــباب في عجلــة 
املســتدامة، معربا عن شكره 
لسمو الشــيخ صباح اخلالد 

اليــوم األول للملتقى عدد 
من املتحدثني من قطاعات 
مختلفة، مــن بينهم األمني 
العــام للمجلــس األعلــى 
للتخطيط والتنمية د.خالد 
مهدي، حيــث اكد ان خطة 
التنميــة ال ميكــن أن جند 
لها مسيرة حتى ٢٠٣٥ دون 
توظيف رأس املال البشري 
املتمثل في شباب الكويت.
وأضــاف انه مت تطبيق 
السياسة الوطنية للشباب 
التــي اعتمدهــا املغفور له 
بــإذن اهللا تعالــى ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، ومت اعتمادها وثيقة 
وطنية مهمة وقابلة للتنفيذ 
وأدرجــت ضمــن اخلطــة 

اإلمنائية للكويت.
ولفت إلى أن برنامج كفو 
أثبت قدرته على التواصل 

خللق هذه املجتمعات.
املواهب الوطنية

من جانبها، قالت الشيخة 
الزين الصبــاح، إن ملتقى 
كفو منصة مهمة للتعريف 
باملواهــب الوطنية وإثراء 
القــدرات وتوحيد اجلهود 
النمــو االجتماعــي  نحــو 

واالقتصادي.
الزين  الشــيخة  وقالت 

خارطة العالم في هذه املجاالت.
ومضى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
قائال: نســتذكر في هذا املقام 
كلمة سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
أن الشباب هم مبعث الرجاء 

ومعقد األمل.
وزاد قائال: نحن على العهد 
باقون في دعم شباب الكويت 
املخلص حتقيقا للهدف األسمى 
وهــو رفعــة بلدنــا احلبيب 

وازدهاره.
دعم الشباب

من جانبه، قال املستشار في 
الديوان األميري ورئيس اللجنة 
اإلشرافية في مشروع «كفو» 
د.يوسف اإلبراهيم: «حترص 
القيادة السامية لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد على 
االســتمرار في دعم الشــباب 
إلميانه الكامل بأن الشباب هم 

علــى رعايته ومشــاركته في 
افتتاح ملتقى كفو الســنوي 

الرابع.
مجتمعات كفو

املديــر  قالــت  بدورهــا، 
التنفيــذي ملشــروع «كفــو» 
التابع للديوان األميري د.فاطمة 
املوسوي إن النسخة الرابعة 
ملوقــع كفو تتضمن ســهولة 
البحث املطــور عن الكفاءات، 
وتكويــن شــبكات تعاونيــة 
للمختصني في هذه املجاالت، 
مضيفة أن املوقع اإللكتروني لـ 
«كفو» يتضمن صفحات خاصة 
للجهات بهدف تسهيل تواصلها 

مع الكفاءات.
وحتدثــت املوســوي عن 
مشــاركة ١٠٠ شــخصية لهذا 
العام ميثلون مجتمعات «كفو».

خطة التنمية

هــذا، وقــد شــارك في 

الصباح: كان لي الشرف أن 
اكون ضمن الفريق املؤسس 

لهذه املبادرة الوطنية.
إلــى قطــاع  وتطرقــت 
االقتصاد االبداعي، مشيرة 
العاملــني  عــدد  ان  إلــى 
فــي مجــال النشــاطات او 
الصناعــات االبداعية وفق 
إحدى الدراســات أكثر من 
العاملني في قطاعات األغدية 
واملشــروبات وهم ٣٥ ألف 
شاب وشــابة، وينتج هذا 
القطاع مبالغ كبيرة، وهو 
مــن اكبــر القطاعــات غير 

النفطية في الكويت.
ولفتت إلى ان هذا القطاع 
محرك رئيسي خللق فرص 
عمل جديدة وتنويع مصادر 

الدخل.
وقالــت: ال معنى لتقدم 
أي مجتمــع ال ميلك قطاعا 
إبداعيــا متكامــال رياديــا 
علــى  يقــوم  ومتطــورا 
صناعات ثقافية وحقيقية 
مبنية على أسس االبتكار 
واالبداع يسهم بشكل واعد 

في االقتصاد.
ومن البنك الدولي حتدث 
كل من د.سامح السحرتي 
وزينــب عفيف، عن تقرير 
رأس املــال البشــري الذي 
أصدره البنك الدولي مؤخرا.

رئيس الوزراء أكد خالل افتتاح ملتقى كفو السنوي الرابع: باقون على العهد في دعم شباب الكويت املخلص حتقيقاً للهدف األسمى وهو رفعة بلدنا احلبيب وازدهاره

د. خالد مهدي الشيخة الزين الصباح د.فاطمة املوسوي د.يوسف اإلبراهيم سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

وتعزيز موقعها على خريطة 
العالم وتأكيد الصورة املشرقة 
واالنطباع السائد عن وطنكم 

وشعبكم الكرمي.
وأضــاف ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد ان مشــروع كفو جاء 
السامية  حتقيقًا للتوجيهات 
من املغفور له بإذن اهللا سمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، والتي 
عززهــا وأكد أهميتها صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
والتي تعتبر أحد أهم املنصات 
لدعم األفكار اإلبداعية، وتبني 
الكفــاءات الشــبابية، وبنــاء 
جسور التواصل الفكري على 
ركائز رؤى شبابنا وتطلعاتهم، 
ومرجعا للخبرات ليســتفيد 
منها الشباب الكويتي، ويدعم 
طموحه ويلبــي احتياجاته، 

ويذلل العقبات أمامه».
وأكد سموه أهمية امللتقيات 
الشبابية بقوله: «إن احلرص 
على عقد مثــل هذه امللتقيات 
منارة يســتنير بها أبناء هذا 
الوطن، وتخلق رأسماال بشريا 
طموحا قادرا على التخطيط 
واالشــتراك بعمليــة التنمية 
وحتقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥».
ولفــت اخلالــد إلــى أنــه 

مشـروع كفـو مـن أهـم املنصـات لدعـم األفـكار اإلبداعيـة وتبنـي الكفـاءات الشـبابية

اإلبراهيم: القيادة السامية حترص على االستمرار في دعم الشباب باعتبارهم الثروة احلقيقية للوطن

املوسوي: املوقع اإللكتروني لـ «كفو» يتضمن صفحات خاصة باجلهات لتسهيل تواصلها مع الكفاءات

مثـل هـذه امللتقيـات تخلـق رأس مال بشـريًا طموحـًا قـادرًا علـى التخطيـط والتنمية

الزين الصباح: قطاع االقتصاد اإلبداعي محرك رئيسي خللق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل

مهـدي: الوثيقة الوطنيـة للشـباب مت إدراجها ضمـن اخلطـة اإلمنائية للكويـت وهي قابلـة للتنفيذ

املسـتدامة  التنميـة  حتقيـق  بهـدف  الكويـت  برامـج  تدعـم  املتحـدة  األمم  الشـيخ: 

مناقشة تأثير جائحة كورونا على تغيير سلوكيات املجتمع
انطلقت أولى جلسات مجتمعات «كفو» 
وهي جلسة مجتمع السياسات العامة بعرض 
ڤيديو توعوي يتعلق بزيادة إنتاجية الفرد، 
وشارك في اجللسة كل من سفير مجتمع 
الدعيج،  العامة عبدالرحمــن  السياســات 
ود.حصة العجيان، وعلي العنزي، ومن البنك 

الدولي د.إسماعيل رضوان.

وحتدثوا عن السلوكيات التي نتجت عن 
جائحة كورونا واالبتكارات اجلديدة التي أدت 
إلى تغيير السلوك العام للمجتمع، والتمويل 

وتأثيره على سلوكيات األفراد.
وتطرقت د.حصــة العجيان الى بعض 
التجارب في مجال السياسات العامة والبحث 
والتمويل واالقتصاد، مشيرة إلى أنها ركزت 

خالل الفترة األخيرة عن اإلصالحات املالية 
واالقتصادية في الكويت، وكيفية أن يكون 

االقتصاد الوطني مستدام.
وفي اجللســة الثانية عقدت مبشاركة 
ملهمني في مجتمع السياسات العامة، واختتم 
اليوم األول بجلســة تعارف بني احلضور 

وممثلي املجتمع لتبادل اخلبرة واملعرفة.

د.طارق الشيخ

الفيلي: مركز االبتكار من أهم مبادرات «التقدم العلمي»

خالل مشاركته، قال مدير إدارة االبتكار 
واملشــاريع في مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.بسام الفيلي، إن املؤسسة حرصت 
منذ إنشــائها على دعم مجاالت املعرفة 
والعلوم والبحث العلمي واالبتكار لتمكني 
املؤسسات البحثية واجلهات املعنية بالشباب 
من تعزيز وتطوير عطائها العلمي والثقافي 

والفكري واالبداعي.
وأضاف الفيلي ان من أهم املبادرات 
التي حترص املؤسسة على تنفيذها حاليا 
هي مركز الكويت الوطني لالبتكار، واعدت 
املؤسسة دراســة جدوى لهذا املشروع 
بالتعــاون مع جهات أخــرى وبناء على 
الرئيسي  الهدف  الدراســة حتدد  نتائج 
للمركز بأن يكون مبنزلة محطة واحدة 
للرواد واملبتكرين توفر البيئة احلاضنة 
للشباب وتقدم الدعم لهم عبر حزمة من 
األدوات واملوارد لتعزيز وتطوير قدراتهم 
ومســاندتهم خالل رحلتهم في االبتكار 

وريادة األعمال.
وقال انه مت حتديد األدوار الرئيسية 
للمركز عبر ٥ أدوار، تعزيز ثقافة االبتكار 
للمجتمع، واحتضان الشركات الناشئة عبر 
تقدمي دعم ورعاية، والتنسيق بني اجلهات 
املعنية وأصحاب املصلحة وتقدمي الدعم 
لألفكار املبتكرة واألعمال الريادية اجلديدة، 
وبناء القدرات البشــرية في كل اجلهات 

املعنية وأصحاب املصلحة عبر التدريب 
املبادرين  البيانــات عن  العملي، وجمع 
والناشــطة املتعلقة بهــم والقيام بدور 
املرصد الوطني جلمع وحتليل املعلومات 
املتعلقة باالبتكار وريادة األعمال في الكويت 
القرار ملساندتهم في  وتوفيرها ملتخذي 
السياســات واإلجراءات وإزاحة  حتديد 

العقبات عبر طريق املبتكرين.
مــن جهته، قال ممثــل الهيئة العامة 
للشباب، شفيق السيد عمر، إن الكويت 
ترتكز على ارث ثقافي واجتماعي وإعالمي 
متميز وحركــة مؤثرة متميزة بدأت من 
جهود املؤسسني األوائل تنطلق من حماس 
ورؤية الشباب وخبرة الرواد لتأتي الفرصة 
للوصول إلى رأسمال بشري إبداعي فالبد 
من إعداد الشــباب ليصبحــوا أعضاء 
تنافســية وإنتاجية  يتمتعون مبقدرات 

بقوة العمل املتميز.
وأشار إلى أن «الهيئة» تساهم باالهتمام 
بالشباب ليكونوا مصدرا حقيقيا للثروة 
الوطنية وإعدادهم وحمايتهم وتأهيلهم.

وأشار إلى وجود توافق بني استراتيجية 
الهيئة وأهداف األمم املتحدة فيما يخص 
الشباب، ما انعكس على مؤشر التنافسية 
العاملية وارتقت الكويت إلى املرتبة ١١٠ الى 
املرتبة ٥٦ في مجال تنمية الشباب، مبينا 
أن الهيئة تعمل على توفير ميزانيات لتمكني 

الشباب لقيامهم بأدوار قيادية.
وذكر ان نســبة الشباب في املجتمع 
الكويتي متثل ٧٢٪ ومت تنفيذ مقابالت مع 
٢٠٠ متخصــص وخبير وعمل ١٥ حلقة 
نقاشية ومقابلة ١٠٠ جهة حكومية وغير 
حكومية ومجتمــع مدني وقطاع خاص 
والتعرف على ٥٠ جتربة دولية في العمل 
التطوعي ومسح أكثر من ٦٠٠ وثيقة ورصد 
تاريخي لنشاط الكويت للعمل التطوعي 
ورصد التطور املؤسســي للكويت مما 
قبل الدســتور وحتى ٢٠٢٠ حتى تكون 
اســتراتيجية معبرة ونابعة من السياق 
الكويتي، مشيرا الى ان الهيئة تتجه نحو 

التكنولوجيا واالبتكار.
وخالل كلمته قال ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة املقيم في الكويت د.طارق 
الشــيخ، إن برنامج كفــو وهو في قلب 
خطة التنمية للكويت مســتكمال تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية للشباب فإن األمم 
املتحدة ليست بعيدة عن هذا البرنامج وأنها 

تتعاون مع مؤسسات الكويت.
وأضاف الشــيخ خالل مداخلته في 
امللتقى أن األمم املتحدة تسعى لدعم برامج 
الكويت لتحقيق التنمية املستدامة، مشيرا 
إلى أن األمم املتحدة تســعى كذلك لعمل 
برامج التدريب املختلفة للشباب الكويتي 

حديثي التخرج.
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