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الفليج: أفكار الشباب الكويتي ُملهمة.. و«الوطني» يتطلع القتناصها
شــارك الرئيس التنفيذي 
الوطنــي -  الكويــت  لبنــك 
الكويت صالح الفليج مجموعة 
من الشــباب الكويتي أفكاره 
طــوال  املمتــدة  وخبراتــه 
حياته املهنية الزاخرة بداية 
مــن التخــرج بعــد اجلامعة 
واالستعداد لاللتحاق بسوق 
العمــل وصــوال إلــى قيــادة 
فريق العمل في أكبر مؤسسة 
مصرفية في الكويت وأحد أكبر 

البنوك في املنطقة.
النقاشــات  تلــك  تأتــي 
املفتوحة بني الشباب حديثي 
الفليــج  التخــرج وصــالح 
خالل احللقة النقاشــية التي 
استضافها بنك الكويت ضمن 
فعاليــات برنامــج «متكــن» 
لتدريب الكويتيني من حملة 
الشــهادات اجلامعيــة للعام 
الرابــع على التوالــي برعاية 
ودعم اســتراتيجي من البنك 
Creative» وبتنظيم من شركة

.«Confidence
فرصة ذهبية

دعــا الفليج الشــباب إلى 
االستفادة من برنامج «متكن» 
الذي يوفر للمتدربني جتربة 
استثنائية ومبتكرة تساعدهم 
على مواجهة حتديات التوظيف 
أو التأســيس ألعمال خاصة 
بهــم والتركيز علــى تطوير 
املهارات املطلوبة واكتســاب 
اخلبرات الالزمة التي تؤهلهم 
لدخول سوق العمل، حيث قال 
إنه فرصة ثمينة للجامعيني 
حديثي التخرج باعتباره جسر 
عبور للتحول من الدراسة إلى 

سوق العمل.
وأكد الفليج للمشاركني أن 
التدريب فرصة ذهبية عليهم 

حيث ميكنهم التعلم والتدريب 
وتراكــم اخلبــرات ليطاردوا 
عرضا ماليــا أكبر أو منصبا 
أعلى في مؤسســة صغيرة، 
وكما رأيتهم يغادرون لم مير 
وقت طويل حتى شــاهدتهم 

يعودون لنقطة الصفر».
خارج الصندوق

أكد الفليج للشــباب على 
ضرورة املبادرة بطرح األفكار 
التي يعتقدون أنها قد تطور 
العمل وانتقاد ما يرونه نقطة 
ضعف ولكن بطريقة مناسبة 
وعملية، حيث قال لهم: «نحن 
الرؤســاء التنفيذيون وكبار 
املديرين غارقون في التفاصيل 
ونتطلــع دائمــا ألن تلهمونا 
أفــكارا جديدة  وتقدمــوا لنا 
ألنكم ترون األمور ألول مرة 
وهو ما قد يحفز لديكم أفكارا 
بعيدة عنا لكنها رائعة وقابلة 

للتطبيق».

أيضا على ضرورة املرونة في 
التعامــل مع املتغيــرات التي 
تطــرأ على العمل وما حتمله 
مــن فــرص لتعلــم مهــارات 
وخبــرات جديــدة، ناصحــا 
الشباب بضرورة االنتباه لها 

واقتناصها.
الفليــج مع  واســتعرض 
مــن  مجموعــة  املشــاركني 
التحــوالت التــي تعرض لها 
خالل مسيرته املهنية والتي 
اعتبرها نقــاط حتول مهمة، 
بدايــة من دراســة الهندســة 
واالنتقال إلى العمل املصرفي، 
ثم دراسة االئتمان واالنتقال 
إلــى العمل فــي نيويــورك، 
وغيرها مــن نقــاط التحول 
املهمة والرئيســية في حياته 

املهنية.
وقــدم الفليج مثــاال على 
كيفية تراكم اخلبرات واملهارات 
بفضل تلك التحوالت، عندما 
انتقــل مــن العمل فــي مجال 

في العمل وفقا لطريقة محددة 
قــد يصعب عليه اكتشــاف 
القصــور وكيفيــة  أوجــه 
معاجلتها عكــس املنضمني 
حديثا القادرين على اكتشاف 
نقاط الضعف بشكل أفضل.

مهارات استثنائية
حتدث الفليج للشباب عن 
بداية عمله في بنك الكويت 
التي  الوطنــي والتحديــات 
غالبا ما تواجه الشباب عند 
بدء حياتهم العملية خاصة 
باملؤسسات الكبيرة، ناصحا 
إياهم «بأال يوجد سؤال غبي 
والبد أن تسأل عما ال تعرفه 
وال تتوقف عن محاولة تعلم 
أشــياء ومهــام جديدة حتى 
تتراكم لديك املعرفة الكافية 
إلجناز املهام التي يتم تكليفك 

بها».
وأشار الفليج إلى ضرورة 
االستغراق في محاولة تنفيذ 

التنفيذي  الرئيس  وأشار 
الوطنــي -  الكويــت  لبنــك 
الكويــت إلى ما قدمه متدربو 
برنامج «متكن» العام املاضي 
من الفكرة امللهمة التي طرحها 
الشباب الكويتي املتمثلة في 
مبادرة «بنكي» للتثقيف املالي 
لطلبة املــدارس، التي تبنتها 
إدارة «الوطني» ومت تطبيقها 
منــذ أســابيع قليلــة وتلقى 
جناحــا كبيرا، مؤكــدا تطلع 
«الوطني» الدائم للبحث عن 
أفكار الشباب امللهمة التي تدعم 
استراتيجية البنك في تقدمي 
أحدث احللول وأكثرها قدرة 
على تلبية احتياجات عمالئه.

نقطة حتول
أكد الفليــج على ضرورة 
التخطيط للمســار الوظيفي 
قصيــرة  أهــداف  ووضــع 
ومتوســطة املــدى لتحقيقها 
خــالل ذلك املســار، لكنه أكد 

االئتمان وما يحتاجه من دقة 
وترو في اتخاذ القرارات إلى 
العمــل بــإدارة اخلزينة وما 
يحتاجــه مــن ســرعة اتخاذ 
القــرار، األمــر الــذي يضيف 
متكــن  وخبــرات  مهــارات 
القرار  الشــخص من اتخــاذ 
املناسب على اختالف املواقف 

واألهداف.
وصفة سحرية

أوصــى الفليج الشــباب 
عند االلتحاق بعمل جديد بأن 
يبادروا إلى طرح آرائهم بشأن 
ســير العمل، حيث أكد لهم 
أنه ال توجد وصفة سحرية 
العمل ودائما  إدارة  لطريقة 
ما تكون هناك أفكار للتطوير 
ميكنهــا إثراء جــودة العمل 
واملساهمة في سرعة اإلجناز 

وخفض التكاليف.
وأشار الفليج إلى أن فريق 
العمل الذي يستمر لسنوات 

املهــام الصعبــة باعتبارها 
حتديا البد من جتاوزه وعدم 
االستسالم إال بتعلم أدائه ملا 
تضيفه مــن مهارات جديدة 
للشخص، قائال: «ماذا يجدي 
تكرار نفس املهام التي تعلمت 
القيام بها من قبل، لن تتعلم 
شيئا جديدا دون محاولة أداء 
مهام جديدة صعبة ال متتلك 

املهارة لتنفيذها».
وردا على استفسار أحد 
احلاضريــن حــول التــردد 
واخلــوف مــن اخلطــأ، قال 
الفليج: «ال تخف من اخلطأ 
فهو الســبيل األبرز للتعلم 
والبداية لتحقيق اإلجنازات، 
فال ميكنك أن تنســى أبدا ما 
أخطأت فــي تنفيذه ويبقى 

عالقا في ذهنك».
الوقت املناسب

أوضح الفليج للحضور أن 
املسار الوظيفي مير بفترات 
يكــون فيها التحــرك أفقيا، 
ونصــح الشــباب بضرورة 
التحلي بالصبر طاملا كانت 
هناك أهداف تتحقق وخبرات 
تتراكم، حيــث قال: «الوقت 
املناسب التخاذ قرار بالتغيير 
هو الوقت الذي جتد نفسك 
ال تتعلم شيئا جديدا وليس 
وقت عــدم الترقي أو زيادة 

الراتب».
وأضــاف الفليــج: «فــي 
بداية مسيرتك املهنية يجب 
أن حتــرص علــى حتقيــق 
أقصى اســتفادة من عالقات 
العمل باإلنصات لزمالئك من 
أصحاب اخلبرات والتركيز 
علــى العمــل واالبتعاد عن 
األمور الشخصية، والبحث 
عن دوافع للتطور املستمر».

الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت خالل حلقة نقاشية ضمن برنامج «متّكن»

صالح الفليج خالل احللقة النقاشيةالفليج متحدثا للشباب

جانب من احلوار املشاركون في برنامج «متكن»

اقتناصها خاصــة في مقتبل 
مسيرتهم املهنية. وشدد على 
ضرورة استمرارية التدريب؛ 
ألن التعلم واكتساب املهارات 
عملية مستمرة ال تتوقف عند 
درجــة وظيفية أو مســتوى 

محدد من اخلبرة.
حلم كبير

قال الفليــج ردا على أحد 
أسئلة احلاضرين من الشباب 
حــول مــا إذا كان يحلــم منذ 
الصغــر بــأن يكون رئيســا 
تنفيذيا ألكبر بنك في الكويت: 
«األحالم مهمة جدا ألنها احلافز 
الــذي دائمــا ما يبعــث األمل 
ويساعدك على مواصلة العمل 

لتحقيق حلمك». 
لكنه حذر من االستعجال 
في تنفيذ األحالم وخاصة في 
الســنوات األولى من العمل، 
الكثيريــن  «رأيــت  قائــال: 
يغادرون مؤسســات كبيرة، 

التدريب فرصة للتطور وعملية متجددة ال تتوقف طوال مسيرة العملاصنعوا ألنفسـكم أحالمًا كبيرة ومتسـكوا بها وال تتعجلـوا في حتقيقها

كلمة السر ملسار وظيفي ناجح
أســدى صــالح الفليــج خــالل لقائه 
بالشــباب باقة من النصائح التي حتمل 
عصارة اخلبرات املمتدة والتي متثل كلمة 
السر لتحقيق النجاح ملسار وظيفي طويل 
يشــبه املاراثون الذي يقف الشباب فيه 

عند نقطة االنطالق:
- ال يوجد سؤال غبي فال تخش االستفسار 

عن أي شيء ال تعرفه.

- ال تتوقف عن أداء املهام الصعبة فهي 
التي تضيف إليك مهارات جديدة.

- ال تخف من اخلطأ فهو السبيل األبرز 
للتعلم والبداية لتحقيق اإلجنازات.

- ال تتأخر عن اتخاذ قرار بالتغيير عندما 
جتد نفسك ال تتعلم شيئا جديدا.

- احرص على االســتفادة مــن عالقات 
العمل وأنصت جيدا ألصحاب اخلبرات.

«التجاري» راع بالتيني 
ألنشطة «هيئة الصناعة» االجتماعية

التجاري  البنــك  قدم 
الكويتي مســاهمة مالية 
الشبابية  لدعم األنشطة 
والرياضية واالجتماعية 
الهيئــة  التــي تنظمهــا 
العامة للصناعة، وتأتي 
الرعايــة البالتينيــة من 
«التجاري» لهذه األنشطة 
االجتماعية مــن منطلق 
حرصــه الدائم على دعم 
وتشجيع الفعاليات التي 
تقوم على تنظيمها هيئات 
ومؤسسات املجتمع املدني 
الكويتــي، وإميانــا منه 

بــأن دوره ال يقتصر على تقدمي اخلدمات 
املصرفية واملالية لعمالئه، بل يشمل التزامه 
جتاه املجتمع بدعم ورعاية األنشطة املتنوعة 
التي تقوم على تنظيمها مؤسسات الدولة.

وقد قام البنك التجاري الكويتي ممثال 
برئيس إدارة الفروع فاطمة حسني، وفريق 
من قطــاع اخلدمــات املصرفيــة لألفراد، 
بتسليم شيك املساهمة إلى نائب املدير العام 
لقطاع الشؤون االدارية واملالية بالتكليف 
في الهيئة العامة للصناعة د.سند العجمي.

من جانبه، أعرب د.ســند العجمي عن 
شــكره وتقديره إلدارة البنك على دعمها 
املتواصل ألنشطة الهيئة، مشيدا بالدور 
املميز للبنك التجاري، مبينا أن هذا األمر 
ليس بغريــب على البنــك الذي يحرص 

على تأكيد مفهوم املسؤولية االجتماعية 
باعتباره من املؤسسات املصرفية الرائدة، 
إذ يتجلــى هــذا الدور واضحــا من خالل 
اهتمامه باملشاركة الفاعلة في الفعاليات 
املجتمعيــة التي تخدم قطاعات واســعة 
من املجتمع الكويتي. من جانبها، أشارت 
فاطمة حسني إلى أن «التجاري» يحتفظ 
بعالقــات قويــة وطيبــة مــع الكثير من 
الهيئات واملؤسســات الكويتية، ويسعى 
دائما إلى تقدمي الدعم لتعزيز كل الســبل 
الكفيلة بتقوية أواصر التعاون البناء، مع 
تلك الهيئات واملؤسسات الصناعية التي 
تعمل من أجل تنمية الصناعة احمللية، في 
إطار مسيرة التنمية الشاملة واملستدامة 

للكويت.

فاطمة حسني أثناء تسليم شيك املساهمة إلى د.سند العجمي

«الكويتية» ُحتلِّق إلى اليونان

في خيارات عمالئنا الكرام.
من جانبــه، قال الســفير اليوناني في 
الكويــت كونســتانتينوس بيبيريجوس: 
إن إطــالق وجهتي «أثينــا» و«ميكانوس» 
تعد جزءا مهما ضمن التعاون املشترك بني 
الكويت وجمهورية اليونان، كما تسهم بشكل 
كبيــر في توطيد أواصر الصلة والعالقات 
بني البلدين األمر الذي يعزز فتح آفاق في 

عدة مجاالت أخرى.

ضمن مساعيها الدؤوبة 
واملتواصلة لتوسيع شبكة 
خطوطهــا، واســتعدادا 
ملوسم الصيف لعام ٢٠٢٣، 
أعلنت شــركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة عــن 
تشغيل رحالتها التجارية 
إلــى جمهورية  املجدولة 
اليونــان بواقــع رحلتني 
رحلــة  األســبوع،  فــي 
إلى «أثينــا» ورحلة إلى 
«ميكانوس» وذلك اعتبارا 
مــن ١٤ يونيو ٢٠٢٣، كما 

ميكن لعمالئنا الكرام تنفيذ حجوزاتهم إلى 
اليونان بدءا من ١٨ يناير ٢٠٢٣.

وبهــذا الصدد، قال الرئيــس التنفيذي 
للخطوط اجلوية الكويتية م.معن رزوقي: 
يسر «الكويتية» أن تعلن عن إطالق رحالتها 
التجاريــة املجدولة إلى جمهورية اليونان 
وحتديدا إلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، 
استعدادا ملوسم صيف عام ٢٠٢٣ حيث إن 
هاتني الوجهتني من الوجهات املهمة للغاية 

معن رزوقي مكرماً بيبيريجوس

«كامكو» تنظم ندوة عن أهمية االستثمار في الشركات الناشئة
إنفســت  أقامــت كامكو 
ندوة لتزويد املســتثمرين 
برؤى متعمقة حول أهمية 
االســتثمار فــي الشــركات 
الناشئة واملبتكرة، كإحدى 
فئات األصول، وإلقاء الضوء 
على املشــهد الدولي لقطاع 
االســتثمار فــي الشــركات 
الناشئة واملبتكرة، ووضع 
التقييمــات في ظــل البيئة 
التــي تشــهدها  املتقلبــة 

األسواق.
وألقى ســليمان الربيع، 
رئيس قطاع إدارة االستثمار، 
كلمة ترحيبية قام من خاللها 
بتسليط الضوء على أهمية 
االســتثمار فــي الشــركات 
الناشــئة واملبتكــرة، كفئة 
أصول تناسب املستثمرين 
ممن يســعون إلى التنويع 
الثروات. وأشــار  وتكوين 
إلى قيام كبار املســتثمرين 
مبا في ذلك صناديق الثروة 
السيادية وصناديق الهبات 
واملســتثمرين املؤسســني 
بتوســيع نطــاق حصــة 
اســتثماراتها في الشركات 
الناشــئة واملبتكرة، كجزء 
من محافظهم االستثمارية 

في ظل اعتــدال التقييمات 
والتي ميكن احلفاظ عليها. 
ومــن الناحيــة التاريخية، 
فإن أداء االستثمارات التي 
صادفت سنوات صعبة كان 
أفضــل بكثير من تلك التي 

عاصرت ازدهار األسواق.
العثمان،  وأدار فيصــل 
رئيس إدارة االســتثمارات 
الدولية في كامكو إنفست، 
النقــاش مع فهد الشــارخ، 
مستشــار جلنة االستثمار 
ملديــر صندوق JEDI لرأس 
املال املبتكــر، وجيك زيلر، 
«باورســيت»  مؤســس 
JEDI ومستشــار صندوق

املالية العالية.
واتفــق املشــاركون في 
الندوة على أن نسبة مخاطر 
االســتثمار فــي الشــركات 
الناشئة واملبتكرة مبالغ فيها 
وتستند إلى بيانات قدمية 
تعود إلى التسعينيات والتي 
كانت بخسارة ٥١٪ ونسبة 
انخفاض فــي القيمة تبلغ 
نحو ٦٥٪. أمــا اليوم، فإن 
متوســط نســبة اخلسارة 
انخفض إلى ما يقارب ٢٠٪ 
وميكن أن يكون األداء أفضل 
عند االعتمــاد على خبرات 
املهنيني املتمرســني في هذا 
املجال ممن يتمتعون بخبرات 
هائلــة في حتديــد الفرص 
املناسبة لالستثمارات التي 
قــام بتأسيســها وإدارتهــا 
قيادات مناســبة مــن رواد 
األعمــال. ونظرا ألن تقييم 
أصول محفظة االستثمار في 
الشركات الناشئة واملبتكرة 
يحدث فقط عند فرصة زيادة 
رأس املال، فقد جنحت هذه 
الفئة من األصول في اجتياز 
التســعير الصعبة  مرحلة 
التــي عاصرناهــا فــي عام 
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لرأس املال املبتكر.
وبدأ العثمان بإلقاء نظرة 
عامــة على االســتثمار في 
الشركات الناشئة واملبتكرة، 
كإحدى فئات األصول التي 
تتميز بأداء يتجاوز توقعات 
احملللني، مؤكدا أن أنشــطة 
جمــع األمــوال للشــركات 
املبتكرة في الواليات املتحدة 
أصبح لها دور بارز وتشهد 
زيادة في املبالغ املجمعة على 
أساس ســنوي. وأشار إلى 
الرئيســية  العوامل  بعض 
التي أدت إلــى هذه الزيادة 
والتــي تتضمــن حتــول 
ديناميكيات القطاع، وتسارع 
وتيرة تبنــي التكنولوجيا 
التقــدم  ودور  احلديثــة، 
التكنولوجــي في حتســني 
جــودة احليــاة. هــذا إلــى 
جانب إمكانية حتقيق عوائد 
جذابة مع إحداث تأثير كبير 
وإيجابي، ما ساهم في تبني 
التوجه نحو االستثمار في 
الشركات الناشئة واملبتكرة، 
كعنصــر جوهــري ضمــن 
اســتراتيجيات االســتثمار 
طويلة األجل للمستثمرين 
من املؤسسيات وذوي املالءة 

جانب من الندوة

وحافظوا على هذا االجتاه.
قطــاع  أن  وأضــاف 
التكنولوجيا شهد تراجعا 
حادا في قيمته خالل األشهر 
القليلة املاضية. وقد انتقل 
ذلك من الســوق العام إلى 
تقييمات األسواق اخلاصة، 
إال أن تلك التطورات حتمل 
معهــا فرصا كبيــرة ميكن 
اقتناصهــا، حيــث يعد هذا 
التراجع مبنزلة فرز طبيعي 
ألفضل الشــركات الناشئة 
واملبتكــرة، حيــث البقــاء 
لألصلح. باإلضافة إلى ذلك، 
تسهم تلك الظروف في خلق 
فرص جيدة لبدء االستثمار 

«أسواق املال» ُتطلق صفحة مخصصة للتقارير 
والبيانات اإلحصائية على موقعها اإللكتروني

أعلنــت هيئــة أســواق 
املال عن إطالق صفحة عبر 
موقعها اإللكتروني مخصصة 
لنشــر التقاريــر والبيانات 
اإلحصائية الدورية املتعلقة 
املاليــة  األوراق  بأنشــطة 
واجلهــات اخلاضعة لرقابة 
الهيئة، والتي تشــتمل على 
التقارير اإلحصائية املتعلقة 
باألشخاص املرخص لهم من 
قبل الهيئة، وأنظمة االستثمار 
اجلماعي، والشركات املدرجة 
في بورصة الكويت لألوراق 
املاليــة فيمــا عــدا البنوك، 
حيث ستتيح هذه الصفحة 
للمســتخدمني اختيار نوع 

والشفافية، وتوفير حماية 
املتعاملني في نشاط األوراق 
املاليــة، وتطبيــق سياســة 
اإلفصــاح الكامل مبا يحقق 
العدالة والشفافية، وتوعية 
اجلمهــور بنشــاط األوراق 
املاليــة واملنافــع واملخاطر 
املرتبطــة  وااللتزامــات 

يأتي بعد التنســيق مع بنك 
الكويت املركزي حول تولي 
هيئة أسواق املال مسؤولية 
البيانات اإلحصائية  نشــر 
الدورية لشركات االستثمار 
اخلاضعة لرقابة الهيئة ابتداء 
من بداية عام ٢٠٢٣، وذلك في 
ضوء مذكرة التفاهم املبرمة 
بني بنــك الكويــت املركزي 

وهيئة أسواق املال.
لــكل  وميكــن  هــذا، 
املستخدمني الوصول إلى تلك 
املعلومات من خالل الضغط 
على أيقونة «التقارير» ضمن 
الصفحــة الرئيســية ملوقع 

الهيئة اإللكتروني.

باالستثمار في األوراق املالية 
وتشجيع تنميته.

ويأتي إطالق هذه الصفحة 
الشــفافية  ملبــدأ  تعزيــزا 
واســتكماال للدور التوعوي 
والرقابي الذي متارسه الهيئة 
في توعية جمهور املتعاملني 
بنشاط األوراق املالية، والذي 
يتضمن إتاحة ونشر التقارير 
والبيانات اإلحصائية املتعلقة 
باجلهات اخلاضعــة لرقابة 
الهيئة بشــكل دوري، األمر 
الــذي يتوافــق مــع أفضــل 
املمارسات العاملية في أسواق 

املال بدول العالم.
كما أن إطالق هذه الصفحة 

ستتيح للمستخدمني اختيار نوع البيانات املراد االطالع عليها والفترة املالية اخلاصة بها

البيانات املراد االطالع عليها، 
والفترة املالية اخلاصة بها، 
ومــن ثــم إصــدار التقريــر 
املطلوب لالطالع والتحميل.
ويأتــي ذلــك انطالقا من 
أهــداف الهيئــة املتمثلة في 
تنظيم نشاط األوراق املالية 
مبا يتسم بالعدالة والتنافسية 


