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مفتاح، والسقف البانورامي الذي 
يضفي بعدا جديدا الى القيادة.

الدراسة  ان  اجلدير بالذكر، 
تنظر بعني االعتبار الى كل من 
احملرك، السالمة، الشكل اخلارجي 
والداخلي، املواد املستخدمة في 
التصنيع، رحاب���ة املقصورة، 
استهالك الوقود، محافظة السيارة 
على البيئة، كلفة إصالح األعطال، 
أسعار قطع الغيار، باإلضافة الى 

تكاليف الصيانة الدورية.
وكان قد أشرف على عملية 
التقييم خبراء في مجال جتربة 
وقيادة املركبات من س���ائقني 
عاملي���ني معتمدين، حيث قاموا 
بتجربتها في حلبات مخصصة 
املدينة وعلى اخلطوط  وداخل 
الس���ريعة للوقوف على جودة 

السيارة في جميع امليادين.

الى توفيرها للكثير  باالضافة 
من املميزات ووس���ائل الراحة، 
وتقدميها لقدر كبير من االقتصاد 
في استهالك الوقود، ما يجعلها 
ذات قيمة أكبر وواحدة من أقدر 
سيارات الكروس أوفر املتوافرة 

باألسواق.
ومما ال ش���ك في���ه، ان هذه 
اجلائزة تدل عل���ى مدى متيز 
اك���س  ميتسوبيش���ي اي اس 
الكبي���رة على توفير  وقدرتها 
أفضل قيم���ة لعمالئها بفضل 
املميزات العديدة اخلاصة التي 
الراحة  توفرها والتي تش���مل 
والرحابة الداخلية، واملساحات 
الواسعة، واحملرك  التخزينية 
القوي. باالضافة حلملها للعديد 
من املواصفات الفريدة من تقنية 
البلوتوث، وتشغيل احملرك بدون 

قالت مجموعة املال، الوكيل 
احلصري لسيارات ميتسوبيشي 
في الكويت، انه منذ ان طرحت 
ميتسوبيشي موتورز سيارتها 
اجلديدة ASX كروس أوفر، وهي 
حتصد األلقاب واجلوائز وتنتزع 
الثن���اء واإلعجاب من  عبارات 
خبراء السيارات في أنحاء العالم، 
حيث فازت مؤخرا بجائزة أفضل 
سيارة كروس أوفر مدمجة للعام 
 ،»Best Car For The Money« 2011
متفوقة على جميع منافس���يها 
من أكبر صانعي السيارات في 
العالم، بناء على أشهر دراسة 
 ،»US News« أميركية صادرة من
املتخصصة في إصدار الئحات 
بالسيارات التي حتقق أقل كلفة 
صيانة وتشغيل على مالكيها.

وأشارت املجموعة في بيان 
صحافي الى انها تعتز وتفتخر 
باإلجنازات واجلوائز التي مازالت 
 2011 ASX حتصدها ميتسوبيشي
منذ طرحها في بداية العام، وهذا 
دليل على املزايا العديدة املتوافرة 
بهذا الطراز التي تشمل اجلودة 
واملتانة، والتقنية املتطورة التي 
حتتويه���ا، ومعايير الس���المة 
العالية، باالضاف���ة الى القيمة 

الكبيرة التي توفرها ملالكيها.
واليوم عند ذكر فئة سيارات 
الكروس اوفر، البد من ان يرد 
 ASX للخاطر اسم ميتسوبيشي
التي تالقي ش���عبية كبيرة في 
جميع األسواق التي طرحت بها 
مبا فيها السوق الكويتي، وذلك 
املتواصلة  نتيجة للنجاح���ات 
الت���ي حققته���ا م���ع الزبائن، 
بفضل عمليتها ومتثيلها القيمة 
احلقيقية مقابل املال، وقيادتها 
املريحة ورحاب���ة مقصورتها، 

سيارة ميتسوبيشي ASX ذات املواصفات الرائعة

»املستشارون العامليون« تعقد امللتقى 
التنويري السنوي للشهادات املهنية

املالية  التقارير  حولنا، وكتاب����ة 
واإلدارية وحتليل املخاطر السوقية 
وغيرها م����ن العمليات املرتبطة 

باحملاسبة والتحليل املالي.
وش����هد ملتقى املستشارون 
العاملي����ون حض����ورا الفت����ا من 
املهتمني واملتخصصني في مجال 
احملاسبة املالية واحملاسبة اإلدارية 
والتحليل املالي سواء من القطاع 
احلكومي أو القطاع اخلاص والذين 
يتطلع����ون إلى احلص����ول على 
شهادات مهنية عاملية مثل شهادة 
 CPA احملاس����ب القانوني املعتمد
وشهادة احملاسب اإلداري املعتمد 
CMA وشهادة احمللل املالي املعتمد 
CFA وغيرها من الشهادات املعترف 
إل����ى جانب مجموعة  بها عامليا، 
كبيرة من رجال الصحافة واإلعالم 
الذين حرصوا على تغطية احلدث 
إلبرازه جلميع الفئات املهتمة ملا 
له م����ن أهمية كبيرة ف����ي إثراء 
س����وق العمل الكويتي باملعارف 
واخلبرات واملهارات القادرة على 

تلبية احتياجاته.
وش���ارك احلض���ور بفاعلية 
واهتم���ام بالغ س���واء من خالل 
االستماع اجليد لفريق احملاضرين 
ذوي اخلبرات العملية واألكادميية 
الكبيرة في مجال احملاسبة اإلدارية 
املالي والذين  واملالية والتحليل 
قدموا عرضا تعريفيا شامال عن 
العاملية  املهنية  الشهادات  جميع 
املعتمدة في تلك املجاالت سواء 
من ناحية أهميته���ا أو فوائدها 
أو مكانتها الدولية، أو سواء من 
خالل طرحهم ألس���ئلة في غاية 
األهمية تعرضت ألدق التفاصيل 
املتعلقة بدراس���ة تلك الشهادات 
املهنية، مما كان له كبير األثر في 
حتقيق امللتق���ى ألهدافه الرامية 
إلى تثقيف احلضور مبدى أهمية 

تلك املؤهالت.
وأضافت محس���ن أن »رسالة 
»املستشارون العامليون« ترمي إلى 
تقدمي قيمة مضافة لكيانات األعمال 
في الكويت من خالل تقدمي جميع 
اخلدم���ات التدريبية في مختلف 
املجاالت املهنية بهدف إثراء بيئة 
العمل الكويتي���ة بأفراد قادرين 
ومؤهلني وفقا للمعايير العاملية 
املهنية لسد احتياجات سوق العمل 
في الكويت. ويأتي تقدمي برامج 
مراجعة الشهادات املهنية العاملية 
حتقيقا لهذه الرسالة. كما حترص 
»املستشارون العامليون« باستمرار 
على أن تكون بيئة تدريبية عالية 
املستوى تدعم التعلم املستمر بني 
مختلف فئ���ات املهنيني العاملني 
في الس���وق الكويتي والراغبني 
الش���هادات  في احلص���ول على 

املهنية«.
»ان  محس���ن:  واختتم���ت 
»املستشارون العامليون« حترص 
على عق���د مثل ه���ذه امللتقيات 
التنويري���ة إميانا منها بضرورة 
تطوير املوارد البشرية بالشركات 
الكويتية واملنطقة  واملؤسسات 
لالس���تجابة ملتطلب���ات احلقبة 

احلالية واملستقبلية«.

العاملني بها وللقضاء على التقادم 
املهني، وزيادة  املعرفي والتقادم 
االنتاجية وحتس����ني األداء على 

مستوى الفرد واملنظمة.

االحتراف المهني وخطة التنمية

وأضاف����ت محس����ن: ان خطة 
التنمية للكويت 2030 تلقي على 
أكتافنا جميعا مبا في ذلك شركات 
ومعاهد ومراك����ز التدريب مهمة 
حتفيز وتنوي����ر وتوعية األفراد 
والشركات واملؤسسات في الكويت 
للمشاركة التدريب واحلصول على 
شهادات مهنية دولية، بهدف توفير 
األعداد الكافية من الكوادر املهنية 
املدربة واملؤهلة جيدا للعمل على 
التي سوف  املش����اريع الضخمة 
تشهدها الكويت في الفترة املقبلة 
في ظل خطة التنمية، وذلك ملواجهة 
حتديات األزمة املالية العاملية والتي 
البد أن يقابلها تأهيل كوادر بشرية 
قادرة على حتليل األسواق احمليطة 
س����واء في املنطقة أو العالم من 

عقدت ش����ركة املستش����ارون 
العامليون لالستشارات االقتصادية 
واإلداري����ة والتدري����ب ملتقاها 
التنويري الس����نوي يوم السبت 
املاضي وذلك إللقاء الضوء على دور 
الشهادات املهنية الدولية في تأهيل 
جيل جديد من الكوادر تأهيال مهنيا 
عاملي����ا ليكون قادرا على التفاعل 
مع معطيات سوق العمل الكويتي 
وسد حاجته من اخلبرات املهنية، 
التحديات االقتصادية  ومواجهة 
الت����ي يواجهها العالم العربي في 
عصر العوملة، إلى جانب توثيق 
خبرات����ه املهنية واحلصول على 
الدول����ي وإثراء  صفة االعتم����اد 
معارفه العلمية واملهنية باخلبرات 
واملعلومات واألدوات العملية التي 
ميكنه تطبيقها مباش����رة في أي 

منظمة أو بيئة عمل يعمل بها.
وبهذه املناس����بة قالت مديرة 
التدريب في الشركة منال محسن 
ان الش����هادات املهنية حظيت في 
اآلونة األخيرة باهتمام بالغ من قبل 
الراغبني في إحداث  املتخصصني 
نقلة نوعية على مستوى تطورهم 
الش����هادات  أن  الوظيفي، مؤكدة 
املهنية الدولية أصبحت رافدا من 
روافد التطوير املهني ووس����يلة 
معروفة ومطبق����ة عامليا للداللة 
وللحكم على مستوى الفرد مهاريا 
وعلميا ومهنيا في س����وق العمل 
خاصة عند اتخاذ قرارات االختيار 
والتعيني والترقية وتنمية املستقبل 
الوظيفي، كما أنها أصبحت أيضا 
إحدى أهم أدوات وأساليب التعلم 
والتدريب املس����تمر التي تضمن 
للش����ركات اس����تمرارية حتديث 
املعارف واملهارات واخلبرات لكل 

منال محسن تقدم شرحا إلحدى املشاركات في امللتقى

محسن: رسالة 
»املستشارون 

العامليون« ترمي 
لتقدمي قيمة مضافة 

لكيانات األعمال 
في الكويت

العيسى: القطاع 
اخلاص في حاجة 

شديدة للتواصل مع 
املسؤولني حول 

آخر تطورات طرح 
مشاريع التنمية 

يقام حتت رعاية الشيخ أحمد الفهد في 5 يونيو 

»األنظمة الهندسية« ترعى مؤمتر الـ B.O.T العاشر
الدولة تأخرت في طرح املشاريع 
الكبيرة املدرجة في جدول أعمال 
التنمية اجلديدة وهو  مشاريع 
األمر الذي انعكس س����لبا على 
القطاع اخل����اص الرامي لتنفيذ 

تلك املشاريع.
وق����ال الصال����ح ان املؤمتر 
يهدف ف����ي دورته اجلديدة إلى 
تسليط الضوء على مجموعة من 
احملاور الهامة وهي خطط الكويت 
التنموية بعيدة املدى وبرنامج 
عمل احلكومة، حيث سيناقش هذا 
احملور خطة التنمية واملشاريع 
التي ستطرح فيها للقطاع اخلاص 
على مدار السنوات العشر املقبلة 
وأهداف تلك اخلطة وقدرة القطاع 
اخلاص في املس����اهمة فيها كما 
س����يناقش املؤمتر دور القطاع 
اخلاص في تنفيذ برنامج عمل 
احلكومة، حيث سيركز هذا احملور 
على إبراز قدرات القطاع اخلاص 
في املس����اهمة بدور حيوي في 
تلك املشاريع واإلمكانيات التي 
ميتلكها وأيضا جتاه احلكومة 
إلنشاء مدن جديدة وفق نظام 

.B.O.T �ال
الدورة  وأضاف الصالح أن 
اجلدي����دة من املؤمتر س����وف 
العديد م����ن األفكار  تتضم����ن 
اجلديدة الرامية إلى زيادة جرعة 
املشاركة من قبل القطاع اخلاص 
في مش����اريع التنمية، مبينا أن 
املؤمتر سيناقش وللمرة الثانية 
على التوالي مش����اريع القطاع 
النفطي الت����ي يبلغ حجمها 25 
مليار دينار ودور القطاع اخلاص 

فيها.
وذكر أن املؤمتر س����يواصل 
بذلك تخصي����ص اليوم الثاني 
من املؤمتر ملناقش����ة مشاريع 
القطاع النفط����ي نظرا لألهمية 
القصوى لهذا القطاع ومستقبل 
املشاريع التي ستنفذ فيه ومدى 
االس����تفادة من القطاع اخلاص 
ف����ي القيام بدور حي����وي فيها 
واحلصول عل����ى حصص من 
مش����اريع التنفيذ، موضحا أن 
هذا القطاع يحظى باهتمام كبير 
نظرا لوجود مشاريع مليارية 
من املتوقع تنفيذها على املدى 
القريب والتي في مقدمتها مشروع 
إنشاء املصفاة اجلديدة ومشروع 
الوح����دات اإلنتاجية  تطوي����ر 
ملصافي التكرير التابعة لشركة 

البترول الوطنية.

سيس����اعد على تكريس مبادئ 
موضوعية وإرساء قواعد مهنية 
لدى الشركات واملؤسسات، مما 
يرفع من كفاءة وارتقاء حرفية 
ه����ذه املهن����ة ومؤك����دا أن ذلك 
سيساهم بدوره في تعزيز ثقة 
املستثمرين من األفراد والشركات 

بهذا القطاع احليوي.

مشاركة متميزة

من جانبه، قال رئيس اللجنة 
العلي����ا املنظمة للمؤمتر جراح 
الصالح أن حرص شركة مجموعة 
األنظمة الهندسية على املشاركة 
في رعاية املؤمتر للعام الثاني على 
التوالي نابع من قناعتها التامة 
بأهمية هذه املشاريع وضرورة 
التواصل بني املشاركني في طرح 
احللول املناسبة للمشاكل التي 

تعترض طريقها.
وشدد الصالح على أن اجلدل 
السياسي املستمر قد ولد حاجزا 
من اخلوف ف����ي كافة تصرفات 
القطاع احلكومي كما انه انعكس 
على القانون اجلديد مبشاريع ال� 
B.O.T والذي احتوى على العديد 
إلى  التي حتتاج  السلبيات  من 
عالج سريع لتالفيها في املستقبل 
القريب، ومبينا أن جناح مشاريع 
ال����� B.O.T في املرحل����ة املقبلة 
يتطلب من اجلهاز احلكومي تفهم 
مشاكل القطاع اخلاص أوال ومن 
ثم حلها قبل االلتفات فقط إلى 
القوانني والتشديد في  تشريع 
تطبيقها مبا ينعكس سلبا على 
الشركات عند تنفيذها للمشاريع 

اجلديدة.
وطال����ب بض����رورة إعادة 
هيكلة اجلهاز احلكومي وإزالة 
كل العراقي����ل املوجودة والتي 
تعيق خط����ة الدولة الطموحة 
لتنفي����ذ املش����اريع التنموي����ة 
والبدء بتشكيل فريق عمل من 
الوطنية  الكفاءات واخلب����رات 
التنظي����م واإلدارة  في مج����ال 
والتطوير اإلداري للقيام بتحديد 
وحتليل املعوقات ووضع احللول 
والتوصيات التي تساعد بنجاح 
التنمية.وبني الصالح أن  خطة 
احلديث عن مشاريع التنمية كثير 
جدا غير أن التطبيق على ارض 
الواقع قليل للغاية، مس����تغربا 
كثرة احلديث عن مشاريع التنمية 
في الوقت الراهن دون أن يكون 
هناك طرح بالفعل لها، مؤكدا أن 

أعلنت شركة مجموعة األنظمة 
الهندسية عن رعايتها للمؤمتر 
العاش����ر لدور القطاع اخلاص 
في مشروعات التنمية والبنية 
األساسية التي تقام وفق نظام ال� 
B.O.T والذي ينظم حتت رعاية 
من نائب رئيس مجلس الوزراء 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ احمد الفهد خالل الفترة 
من 5 إلى 6 يونيو املقبل حتت 

شعار »الكويت 2030«.
وبهذه املناسبة صرح الرئيس 
التنفي����ذي ملجموع����ة األنظمة 
العيسى  الهندسية م.احمد بدر 
بأن الشركة قررت املشاركة في 
املؤمتر للعام الثاني على التوالي 
وذلك من منطلق األهمية الكبيرة 
التي يحظى بها املؤمتر الذي يعد 
اكبر حدث محلي يناقش مشاريع 
التنمية ومشاريع ال� B.O.T في 
الكويت، مؤكدا أن هذه املشاريع 
تساهم في دفع عجلة االقتصاد 
القط����اع  الكويت����ي وتطوي����ر 
االستثماري في البالد وذلك من 
اجل إيجاد بدائل أخرى للدخل 
وتوفير اخلدمات املثلى للمواطن 
ومبينا أن أهمية املؤمتر تنبع من 
التوقيت الذي تنطلق فيه السيما 
ان القطاع اخل����اص في حاجة 
ش����ديدة للتواصل مع املعنيني 
في الدول����ة حول آخر تطورات 

طرح مشاريع التنمية.

شهادة مقيم عقاري

وأشار العيسى في تصريح 
الش����ركة  إل����ى أن  صحاف����ي 
حصل����ت مؤخرا على ش����هادة 
مقيم عق����اري معتمد من وزارة 
التج����ارة والصناعة وذلك بعد 
ص����دور القرار رقم 182 لس����نة 
2010 الصادر في 6 يونيو 2010 
والقرار الوزاري رقم 417 لسنة 
2010 والذي يسمح للمؤسسات 
والش����ركات ذات الشخصيات 
االعتبارية مبزاولة مهنة التقييم 

العقاري بشكل منظم.
وق����ال ان القرار الصادر عن 
وزارة »التجارة« واملنظم ملهنة 
التقييم العقاري سيعالج الكثير 
من السلبيات التي صاحبت هذه 
املهنة منذ زمن بعيد، مما يساعد 
القطاع املصرفي االئتماني على 
استقراء قيم عقارية أكثر شفافية 
وأقرب إل����ى الواقع احلالي كما 

م.احمد العيسى


