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»حلم الكويت .. يصحو بنا«
المؤتمر السنوي الثاني والثالثون

لالتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا

ختامها مسك مع املهندس ومطرف

استمتع نحو 300 طالب وطالبة غصت بهم أكبر قاعات فندق هيلتونـ  سان دييغو بحفل اخلتام الذي أحياه الفنانان مطرف 
املطرف وماجد املهندس. وقد اضطر مئات الطالب اآلخرين للوقوف خارج القاعة التي امتألت بالكامل.

حسن البالم متوسطا اجلمهور   )فريال حماد( الفنان مطرف املطرف يقدم وصلته الغنائية الفنان ماجد املهندس خالل احلفل

تفاعل كبير من الطلبة احلضور جانب من احلضور

)تستثمر اموال البنك( وإدارة 
اموال  الثروات )تســـتثمر 
العمـــالء(، وإدارة الثروات 
وفي شركات الوساطة: إدارة 

التداول وإدارة األبحاث.

الصالح: امليزانية حاجة ملحة لألفراد والشركات والدول
في ورشة عمل بنك اخلليج حول مبادئ االستثمار أكد أن الكويت »مستورة بعباءة أسعار البترول«

شكلت ورشة عمل نظمها 
بنك اخلليج بعنوان »ورشة 
مبادئ االستثمار« أحد ابرز 
انشطة املؤمتر وقدمها مساعد 
مدير عام االستثمار في البنك 
طارق الصالح الذي قدم شرحا 
للطالب  عن قطاع االستثمار 
والتدرج الوظيفي فيه، مجيبا 
على مجموعة من األســـئلة 
احملوريـــة: ملاذا اســـتثمر؟ 
كيـــف أســـتثمر؟ وما هي 
الفرص الوظيفية في مجال 
االستثمار؟ وحتدث الصالح 
عن اهمية اعـــداد امليزانية 
سواء على مستوى األفراد 
أو الشركات أو الدول، مشيرا 
الى ان امليزانية الشخصية 
هي خطة تشمل توقع الدخل 
واملصاريف واالدخار وسداد 
القروض لفترة محددة في 

املستقبل.
ونصح كل شخص بفتح 
البنك احدهما  حسابني في 
جار واآلخر حساب توفير 
يســـتقطع 10% مـــن راتبه 

ويحوله تلقائيا إليه.
وبعد االدخار تأتي مرحلة 
االســـتثمار واإلجابة على 
سؤال أين أســـتثمر؟ وهي 
ممكنة فـــي مجاالت عديدة: 
األسهم )ملكية في شركة(، 
السندات )إقراض للشركات(، 
العقار )التملك االستثماري 
التجـــاري(، صناديـــق  او 
االستثمار، االســـتثمارات 
البديلـــة )مثل املشـــتقات 

وغيرها(.
الى ان االستثمار  ولفت 
ميكـــن ان يتم عـــن طريق 
البنوك او شركات االستثمار 

او شركات الوساطة.
أما بالنسبة لسؤال »كيف  
أســـتثمر؟« فاإلجابـــة هي 
ضرورة االســـتثمار بشكل 
منتظم وعلى فترات زمنية 
مستمرة لتقليل املخاطر من 
تقلبات األسعار، واالستفادة 
من العائد التراكمي املطلوب 
ملضاعفة االستثمار )كل ما 
نحصل عليـــه نضيفه الى 
اصل املبلغ املستثمر ونكرر 
الربح  العمليـــة لتعظيـــم 

وحتقيق عائد أفضل(.
ان  الصالـــح  وشـــرح 
انواع االســـتثمار  اســـهل 
هو عبـــر الصناديق ألنها 
تنوع االســـتثمارات وتقلل 

املخاطرة.
أما عن الفرص الوظيفية 
أنهـــا كالتالي: في  فأوضح 
البنوك هناك إدارة االستثمار 

طارق الصالح خالل ورشة العمل   )فريال حماد(

ملاذا أستثمر؟

كيف أستثمر؟

د.البراك: التبرير عدو التغيير.. والكويت 
بلغت مرحلة وجوب اإلنقاذ من التدهور

الرئيس التنفيذي لـ »تآزر للتأمني«: يؤسفنا عزوف الشباب الكويتي عن القطاع
قال عضو مجلس االدارة 
التنفيذي لشركة  والرئيس 
للتأمــــني« عبدالرزاق  »تآزر 
محمد الوهيب: ان مشــــاركة 
الشــــركة في رعاية انشطة 
مؤمتر احتــــاد طلبة الكويت 
في الواليات املتحدة تأتي في 
التواصــــل االجتماعي،  اطار 
وهي االولى للشركة في اميركا 

بعد ان ســــبقت لها املشاركة 
في ملتقيات مماثلة في لندن 
ودبلن. واضاف الوهيب، في 
تصريح لـ »األنباء« مبناسبة 
تواجد »تــــآزر« في معرض 
الفرص الوظيفية: يؤســــفنا 
القول ان الشــــباب الكويتي 
عازف عن قطاع التأمني رغم 
انه يدير اكثر من نصف مليار 

دينار، ولكن نســــبة العمالة 
الوطنية فيه ال تتجاوز الـ %5، 
مؤكدا انه قطاع واعد وثاني 

اكبر قطاع بعد البنوك.
وحتــــدث عــــن اخلدمات 
التأمينية التي تقدمها الشركة 
ومنها التغطية في حال توقف 
البعثة بشكل قسري او وفاة 
العائل الــــذي يوفر التمويل 

للمبتعث، ففــــي هذه احلالة 
تتكفل الشركة باملصاريف الى 
ان يتخــــرج، واذا اجبر على 

العودة تقوم بسداد ديونه.
وتابع الوهيب: كما تقدم 
 Noclaim Certificate تآزر« الـ«
التأمني عن  لتخفيف اقساط 
املبتعث، فالتأمني في اميركا 
غــــال واذا طلبت مــــن بلدك 

شهادة بعدم ارتكابك حوادث 
يساهم ذلك في خفض قيمة ما 
تسدده للتأمني، ونحن نزود 
الشهادة. وزاد:  الطلبة بهذه 
لقد التقينا مع املسؤولني في 
سفارتنا ومع امللحق الصحي 
وزودناهــــم بتوصياتنا في 
الى افضل  »تآزر« للوصول 

تغطية واسعار.

وانا اقول ان تقدم اميركا 
هو قيمي واخالقي قبل اي 
شـــيء، وتعود جذوره الى 
الدستور واآلباء املؤسسني 
الذين ارسوا حماية املبادرة 
الفردية وحرية الرأي كأساس 
للهوية والكرامة االنسانية. 

وتطرق د.البراك الى وضع 
انها بلغت  الكويت قائـــال: 
مرحلة وجـــوب االنقاذ من 
التدهور والتغيير »فإما ان 
او نتدهور، وليس  نتطور 
هناك وقوف، والكرة األرضية 
لو توقفت ثانية فسُيقضى 
على كل شيء«. ولفت الى ان 
الكويت حتتل اليوم املركز 
74 عامليا من حيث احلرية 
االقتصادية واملرتبة السابعة 
بني عينة اختيرت من دول 
الشرق األوسط وآسيا وهي 
مرتبة متأخرة، مشيرا الى ان 
ارتفاع اسعار النفط الى اكثر 
من 100 دوالر قد »ستر علينا« 
فالكويت »مستورة بعباءة 

أسعار البترول«.
وتابع: لكن األسعار هوت 
اآلن بينما نعاني من التردي 
اإلداري وتضخم النفقات التي 
يصعب تقليصها بســـبب 

الكلفة السياسية لذلك.

منظومة قيم متقدمة لديها: 
»IBM, SONY, GE« وغيرها.. 
واضـــاف: ان اميـــركا اكبر 
مجتمع متقدم في العالم يظن 
الكثيرون ان تقدمهم عسكري 
واقتصادي وتكنولوجي واننا 

اخالقيا احسن منهم.

البراك ان  قال د.ســـعد 
»التبرير هو عدو التغيير« 
شارحا السبل الالزمة لتحقيق 
التغيير، مضيفا ان التغيير 
يحتاج الى جهد انساني وبناء 
قيادات من خـــالل تطوير 
شـــخصيات معينـــة تقود 
مســـتقبلها بجدارة. واشار 
في ندوة بعنوان »املستقبل 
والتغيير« الى ان كنز النجاح 
جتده في أرض الفشـــل لذا 
ال عيب في الفشل بل يجب 
التعلم واالستفادة منه. كما 
شدد على اهمية احلب »ألنه 
املضاعف األكبر ألي نشاط 
اداري« واستشـــهد بوضع 
القائم  الكويتية  الرياضـــة 
على التنافر بني الوما كانت 
نتيجة تنافرهم. كما شـــدد 
على اهمية منظومة القيم في 
أي مؤسسة: لم ندرس شركة 
عظيمة من الشـــركات التي 
حققت اجنازات إال ووجدنا 

د.سعد البراك خالل الندوة  )فريال حماد(

 د.أسيل العوضي ود.غامن النجار وابرار املسعود في مقدمة احلضور

ستيف جوبز.. 
رحمه اهلل

في معرض حديثه استوحى 
د.الب��راك جزءا من س��يرة 
ستيف جوبز، مضيفا، رحمه 
اهلل، وانا اقصد الترحم عليه، 
فالرحمة برأيي واجبة على كل 
من يفيد البش��رية وال افهم 

غير ذلك.
هذا الرجل انشأ شركة واحدة 
بحجم اقتصاد دولة كبيرة.


