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خالل حفل تخريج الدفعة السادسة من احملللني املاليني

ضرار الغامن: الكويت بحاجة خلبرة املهنيني ذوي املؤهالت العالية
باس���تضافة مؤمتره السنوي 
لالستثمار في الشرق األوسط في 
األردن في شهر أبريل. وسنقوم 
في شهر يونيو بعقد املجموعة 
التالية من االمتحانات للمرشحني 
لعضوية جمعية احملللني املاليني 

املعتمدين«.
وتخل���ل احلف���ل ع���رض 
للتوقعات املس���تقبلية قدمه 
جيمس ريكاردز، مؤلف وناشر 
الكت���اب األكث���ر مبيعًا »حرب 
الُعمالت، صناعة األزمة العاملية 
القادمة«. وقال ريكاردز: »لقد كان 
من دواعي سروري البالغ تقدمي 
هذا الع���رض لضيوف جمعية 
املاليني املعتمدين في  احملللني 
الكويت حول مس���تقبل نظام 
النقد العامل���ي واآلثار املترتبة 
على تغيير هذا النظام بالنسبة 
للمستثمرين مع تزايد التشكيك 
من قبل روسيا والصني والدول 
املصدرة للنف���ط بدور الدوالر 
األميركي الورقي الذي ال غطاء 
له، والذي كان عملة االحتياطات 
الدولية السائدة منذ نهاية معيار 
الذهب في عام 1971. وتش���مل 
البدائل احلالية املتاحة للدوالر 
األميركي كأس���اس لنظام نقد 
املدعومة  العمالت  عاملي جديد 
بالذه���ب واحتياطات العمالت 
اإلقليمية وأموال جديدة مدعومة 
من قبل صندوق النقد الدولي. 
وسيكون ألي إصالح لنظام النقد 
الدولي عواقب عميقة ملنتجي 

الطاقة واملستثمرين عموماً«.

التشجيع واحلفاظ على أعلى 
معايير التميز املهني والنزاهة، 
واملساهمة في تطوير سوق رأس 
املال احمللية واملهارات املهنية، 
والعمل بنش���اط على تعزيز 
برنامج احمللل املالي املعتمد«.

وأضاف قائاًل: »لدينا برنامج 
مثير آخر مق���رر للعام 2014. 
وقمنا باس���تضافة مسابقتنا 
األولى لتحدي بحوث االستثمار 
الوطنية السنوية في نوفمبر 
املاضي، حيث سيمثل الفائزون 
الكويت في نهائيات التصفيات 
اإلقليمية ملنطقة أوروبا والشرق 
التي ستقام  األوسط وافريقيا 
في إيطاليا في أبريل، وسيقوم 
معهد احملللني املاليني املعتمدين 

ومستش���ارين  تنفيذي���ني 
اس���تثماريني و ماليني. وقال 
رفيق حاف���ظ، رئيس جمعية 
املاليني املعتمدين في  احملللني 
الكويت في سياق تعليقه على 
تطلعات اجلمعية للعام املقبل: 
»ان اجلمعي���ة في الوقت الذي 
ترحب فيه باخلريجني اجلدد في 
باجلمعية تفتخر دوما بنموها 
املستمر، ما دفع باجلمعية الى 
اتخاذ زمام املبادرة في تعزيز 
قي���ادة الفكر وكذلك مناقش���ة 
مجموعة واس���عة من قضايا 
الساعة بشأن ما تطلبته السنة 
في مجال الصناعة املالية، سعيا 
منها ملواصلة النهوض مبصالح 
قطاع االستثمار احمللي من خالل 

املالي املعتم���د. وتعد جمعية 
املاليني املعتمدين في  احملللني 
الكوي���ت من أب���رز اجلمعيات 
املمثل���ة خلب���راء االس���تثمار 
العاملني في الكويت، وقد منت 
اجلمعية على مدى الس���نوات 
اخلمس املاضية، لتصبح واحدة 
من اجلمعيات األكثر أهمية في 
معهد احملللني املاليني املعتمدين 

في منطقة الشرق األوسط.
 ويبلغ عدد أعضاء جمعية 
املالي���ني املعتمدين  احمللل���ني 
الكويت حاليًا 120 عضواً،  في 
يضمون خب���راء متخصصني 
في إدارة احملافظ االستثمارية 
ومحللني استثماريني ومديري 
استثمارات رئيسيني ورؤساء 

مدحت فاخوري
 

أكد رئيس مجلس إدارة املركز 
املالي الكويتي »املركز« وعضو 
غرفة التجارة والصناعة ضرار 
الغامن على ضرورة املساهمة 
في بن���اء االقتصاد عن طريق 
تقدمي املتعلمني املهنيني لتطبيق 
الدولية  املالية  احدث املعايير 
من أهم األمناط االقتصادية في 
الفترة الراهنة وخاصة في ظل 
ما يشهده العالم من تغييرات 

اقتصادية مستمرة. 
انن���ا نعيش اآلن  وأضاف 
في عصر املعرفة، وسيس���اعد 
التعليم واملعرف���ة معًا حملة 
ش���هادات اجلمعية املعتمدين 
اجلدد على إعادة تعريف اإلدارة 
العربية والتصدي للتحديات 

املستقبلية. 
وأش���ار إل���ى أن احلصول 
على هذه املؤهالت الرفيعة هو 
بحد ذاته إجناز عظيم ينطوي 
على بذل أقصى اجلهود الشاقة 
والتفاني، الفتا الى ان الكويت 
املال���ي دائما بحاجة  والقطاع 
املهنيني ذوي املؤهالت  خلبرة 
العالية. كما قام بتس���ليم 24 
خريج���ًا جدي���داً ش���هاداتهم، 
بحضور نحو 170 ضيفًا وعضواً 
في اجلمعية، جاء ذلك خالل حفل 
أقامته جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين في الكويت أول من 
أمس، مبناسبة تخريج الدفعة 
السادسة من حملة شهادة احمللل 

)هاني عبداهلل( اخلريجون مع ضرار الغامن في لقطة تذكارية 

»الدولي«: الطبطبائي حتصد جائزة أفضل مدير تنفيذي لتكنولوجيا املعلومات
واملستمر على حتديث برامج 
وأنظمة البنك وتقنياته وقواعد 
املعلومات والبيانات بصورة 
مستمرة، كضرورة ملواكبة آخر 
املستجدات والتطورات العاملية 
املتالحقة واملتسارعة في هذا 

املجال.
وقال: لعله من األهمية مبكان 
اإلشارة هنا إلى أنه قد سبق ان 
حصلت الطبطبائي على العديد 
من اجلوائز لقاء متيزها املهني 
ومن ذل����ك حصولها على لقب 
»مسؤول املعلومات األول في 
الش����رق األوسط« الذي منحه 
العربي السنوي  اياها املؤمتر 
لتكنولوجي����ا احلاس����وب في 

»دبي«.

املتطورة التي يعتمدها البنك 
في أعماله وأنشطته املتوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

السمحة.
وقال مقام����س: »إن تكرمي 
الطبطبائ����ي هو تك����رمي لكل 
العاملني ف����ي »الدولي« بصفة 
عامة، ألن����ه كان ثمرة تعاون 
وتكاتف فريق تقنية املعلومات 
في البنك من جهة، ونتيجة دعم 
ومساندة وتشجيع اإلدارة العليا 
لهذا الفريق لبذل املزيد من اجلهد 
والعطاء املتميز من جهة أخرى، 
نظرا إلميان هذه اإلدارة األكيد، 
بأهمية وفاعلية دور تكنولوجيا 
املعلومات احليوي في تقدم البنك 
وتطوره، مؤكدا حرصهم الدائم 

 ،IBM ،SAP ،CISCO ،HP شركة
العاملي، ومركز  التعليم  معهد 

املبادرات القيادية للنساء.
وب����دوره، هن����أ الرئي����س 
التنفيذي ف����ي »الدولي« لؤي 
 � مقامس، نائ����ب املدير العام 
إدارة اخلدمات املساندة في بنك 
الكويت الدولي، الطبطبائي على 
هذا التكرمي الدولي، معتبرا هذه 
اجلائزة الرفيعة مبنزلة إضافة 
حقيقية، واعتراف إقليمي مميز 
بالكفاءات املهنية الوطنية التي 
يزخر بها البنك، مثمنا اجلهود 
املمي����زة التي تبذله����ا قياداته 
بصورة تعكس حرصها الدائم 
على تطويع واستخدام مختلف 
التكنولوجيا  مجاالت وصور 

أضافت نائ����ب املدير العام 
� إدارة اخلدمات املس����اندة في 
بنك الكويت الدولي ملياء براك 
الطبطبائ����ي تكرمي����ا جديدا 
مس����تحقا إلى سجل جناحات 
البن����ك املتنوعة  وإجن����ازات 
واملتمي����زة، بع����د أن منحتها 
منظمة »النساء في تكنولوجيا 
املعلوم����ات - WIT« جائ����زة 
»أفضل مدير تنفيذي في مجال 
تكنولوجيا املعلومات في الشرق 
األوس����ط وأفريقيا« في حفل 
خاص أقيم في »دبي« في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
مت اختيار الفائزين عن طريق 
جلنة حتكيم تتضمن أعضاء 
التجارة األميركية،  من وزارة 

تسلم اجلائزة 

أنس ميرزا: خدمة نقل األرقام توفر 
منافسة عادلة لشركات االتصاالت 

وخدمات أفضل للعمالء
أعلنت اللجنة التنظيمية مللتقى الكويت الثاني 
لالتصاالت ال���ذي يقام يوم 2 فبراير املقبل برعاية 
وزير املواصالت عيسى الكندري في فندق جي دبليو 
ماريوت عن مش���اركة مدير عام الش���ركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا )احدى شركات الهيئة العامة 

لالستثمار( أنس ميرزا 
بورقة عمل حول مشروع 
نقل األرقام بني شركات 
احملمول وتأثيره في حرية 
املنافسة وفتح السوق، 
وانعكاساته على جودة 

اخلدمات وتطويرها.
وبهذه املناس���بة قال 
أن���س مي���رزا ان جناح 
»الوطنية للمش���اريع« 
في تنفيذ املشروع يعد 
اجنازا جديدا يضاف الي 
قائمة جناحات الشركات 

الكويتية في تنفيذ املشروعات ذات التكنولوجيات 
املتقدم���ة خصوصا، ان االجناز هذه املرة يصب في 
خانة احدى الشركات الكويتية اململوكة للدولة والتي 

تدار بسواعد وعقول كويتية.
وأضاف أن الش���ركة باعتبارها شركة حكومية 
أثبتت مبا ال يدع مجاال للشك قدرة الشركات والكوادر 
الوطنية على تنفيذ املشاريع التي تتطلب قدر عال 
من اإلمكانيات التكنولوجية والتقنية مش���يرا الى 
وفاء الشركة بالتزاماتها بتطبيق املشروع في املوعد 
احملدد وبتقنيات وإمكانيات متميزة تضمن استمرار 

تنفيذ اخلدمة بال أية معوقات تذكر.
وأشار إلى أن اخلدمة اجلديدة توفر الفرص العادلة 
في السوق بني ش���ركات االتصاالت العاملة وتتيح 
للمواط���ن واملقيم حرية التنقل فيما بني ش���ركات 
االتص���االت واحلصول على أفض���ل اخلدمات التي 
تتنافس الشركات على توفيرها مبا لها من إمكانيات 
كبرى في السوق احمللي واخلارجي مشيدا بجهود 
وزارة املواصالت وكذلك شركات االتصاالت الثالث 

في دعم املشروع وجناحه وفقا لكافة املقاييس.
يذكر أن الدورة الثانية مللتقى الكويت لالتصاالت 
تقام مبش���اركة نخبة من رواد شركات االتصاالت 
ومزودي خدمات اجليل القادم من ابرزهم مجموعة 
زين وشركة نور لالتصاالت وشركة تواصل تيليكوم 

ومدى لالتصاالت. 
وسيناقش امللتقى حتديات تطوير القطاع وحترير 
اط���الق هيئة عليا لالتصاالت تنظمه وحتقق أعلى 
درجات املرونة والتنافس���ية وتفتح الطريق أمام 
املشاريع املتعلقة بالبنية التحتية في ظل تطلعات 
خبراء االتصاالت ومس���ئولي القطاع بتنظيم اكبر 
للتراخيص س���واء في قطاع اإلنترنت او الشبكات 
السحابية، أو كذلك تنظيم ملف األبراج سواء عبر 
تنظيمها أو بتأس���يس ش���ركة خاصة بها ومن ثم 

توحيدها. 
وس���يقدم ملتقى االتصاالت توصيات مهمة الى 
اجلهات الرس���مية في الدولة به���دف تقدمي الدعم 
التشريعي، ومساندة طموحات الشركات نحو تعزيز 
وضعية السوق الكويتي على خارطة التطور التقني 
والتكنولوجي ملا لقطاع االتصاالت من اهمية كبرى 

لالقتصاد، وجذب الشركات العاملية.

أنس ميرزا

dr.hanadihamli@yahoo.com 
د. هنادي الحملي

التدريب والتأهيل.. 
وسواعد التعاون

أعجبتني توصيات املنتدى الذي عقد في مركز ابن 
الهيثم للتدريب اثناء اخلدمة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي حتت شعار »التدريب... مهارة أم جتارة؟« 

حيث كانت توليفة طيبة ولفتة مباركة من جمعية 
الصحافيني الكويتية وجمعية احملاسبني وجمعية 

املهندسني وغيرها من اجلمعيات واملؤسسات.
الفكره ليست في التوصيات، التوصية في حد ذاتها 

خطوة راقية ولطاملا طالبنا بكل التوصيات التي 
طرحت، بل ما أعجبني هو االتفاق العام على تعميم 
االستفادة بنقل اخلبرات التخصصية واعطاء دور 

اكبر جلمعيات النفع العام واجلمعيات املهنية في 
تدريب وتأهيل الشباب الكويتي ممن ينتظرون 

الوظيفة او من اخلريجني اجلدد او من الطلبة 
والعاملني عبر التدريب اثناء اخلدمة، كما أعجبتني 
تغطية تلفزيون الكويت للحدث بتفاصيله وليست 

للتغطية االخبارية. 
من اهم التوصيات اعادة النظر في تأهيل الشباب 

قبل الوظيفة، وتوصية اعتماد الشهادات املهنية 
واعتماد املراكز التدريبية واملدربني من جهة مستقلة 

لرفع املعيارية واجلودة، وهي ايضا مطالبة سابقة 
صرحنا بها وطالبنا وسعينا اليها.

لكن تبقى غصة عالقة لقلة احلضور وللتكرمي 
الصوري الذي طاملا اعتبرناه بروتوكوال ال اكثر، 

لذا نتمنى االنتقال من التوصيات الى القوانني 
والتشريعات، فصناع املستقبل يستحقون االفضل 

وبالقانون لنرفع الصوت جميعا، وياليت يكون هناك 
من يستمع. 

نتمنى في هذا السياق ان يشارك املوظفون 
الكويتيون في هذه املنتديات كنموذج حي على 
االحتياجات التدريبية وعلى املهارات واخلبرات 

املستهدفة فيطرحون احتياجاتهم التدريبية 
وخبراتهم الوظيفية في نواقص الوظيفة في زمن 
عجز بعض مديري التدريب ومخططي املهن عن 

تفصيل االحتياجات التدريبية وعجزت بعض 
املؤسسات عن وضع التدريب والتأهيل كأولوية 

للكويتيني. 

استحقاقات الزمن تأتي ال محالة 

أعجبتني استحقاقات الزمن والعدالة اآللهية في 
محاسبة ومكافأة القياديني وعدم ترك احلبل على 
الغارب وتطبيق قاعدة هامة وهي ان من يحسن 
يستمر ومن يخفق يترك املؤسسة بال رجعة او 
مهلة يتركها ملن هو احسن منه، فال يضيع حق 
وال استحقاق في زمن العدل االنساني والوعي 

املجتمعي، هكذا عهدنا الكويت وهكذا عهدنا
 اهلها يعيدون احلق الصحابه ويعتلون

 باحلق سدة احلياة.

..و»املتحد« يؤكد:  دور بارز للجمعية

.. و»كامكو«: نهدف للتعرف على املتميزين 

»الوطني لالستثمار« : عالقتنا وطيدة مع »احملللني«

أعلن البنك األهلي املتحد عن رعايته البالتينية 
للحفل السنوي السادس لتوزيع شهادات 

.)CFA( جمعية احملللني املاليني املعتمدين
وفى تعليقه على هذه املناسبة أفاد أحمد 

ذوالفقار - نائب الرئيس التنفيذي املخاطر 
واملالية وتكنولوجيا املعلومات والعمليات 

والتقيد بالنظم املرعية في البنك األهلي املتحد 
بقوله: االحتفال يعبر عن امياننا بالدور البارز 

جلمعية احملللني املاليني املعتمدين )CFA( في 
التطور املهني للقطاع املالي، وكذلك 

عن امياننا بتنمية املوارد البشرية وتعزيز 
قدراتها وتوفير كل الدعم لها في مسيرة 

التحصيل العلمي.
وأضاف ذوالفقار نحن نثمن دور اجلمعية 

العاملية للمحللني املاليني املعتمدين والتي 
تأسست في أغسطس 2008 من قبل معهد 

احملللني املاليني املعتمدين CFA، وتشكل جزءا 
من شبكة معهد احملللني املاليني املعتمدين 
CFA الدولي الذي يضم في عضويته مائة 

ألف عضو في 141 دولة ومنطقة حول العالم. 
كما تعد أحدث جمعيات CFA عهدا في بلدان 
مجلس التعاون اخلليجي، وهي السابعة في 

منطقة الشرق األوسط، كما تأتي في الترتيب 
136 على مستوى العالم. 

وهي جمعية ملمتهني االستثمار احملليني 
تضم مديري الصناديق واالستشاريني 
االستثماريني، واملثقفني، وغيرهم من 

املمتهنني املاليني.

أعلنت شركة مشاريع الكويت االستثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( عن رعايتها حلفل 

توزيع شهادات احمللل املالي املجاز للعام 2014. 
وتأتي هذه الرعاية للعام اخلامس على التوالي 

لتعكس التزام الشركة وحرصها على دعم 
قطاع التعليم العالي والتحليل املالي والذي يعد 

من أهم بنود برنامج املسؤولية االجتماعية 
لكامكو.

يذكر أن كامكو، كشركة استثمارية في مجال 
إدارة األصول واخلدمات املالية االستثمارية، 
تبحث باستمرار عن فرص لتشجيع األفراد 
الذين يسعون لتطوير مهاراتهم عن طريق 
التعليم العالي واحلريصني على أخالقيات 

العمل وتعزيز القطاع املالي.

وبهذه املناسبة، قال محمد احلبيل الرئيس 
التنفيذي لقطاع املوارد في كامكو »نحن نهدف 
من خالل رعايتنا لهذا احلفل إلى التعرف على 

املتميزين في مجال التمويل واالستثمار وإلهام 
اآلخرين إلى السعي وراء ذلك التميز«.
وأضاف احلبيل »كجزء من برنامجنا 

للمسؤولية االجتماعية نهتم بقوة بدعم قطاع 
التعليم حيث قمنا برعاية مختلف األنشطة 

في املؤسسات التعليمية كاجلامعة األميركية 
في الكويت، جامعة الكويت، جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة فوزية السلطان، 
واضعني نصب أعيننا ضرورة حتقيق املزيد 

من العزة واالزدهار للوطن واملستقبل املشرق 
لألجيال املتعاقبة«.

للسنة الرابعة على التوالي، قدمت شركة الوطني 
لالستثمار رعاية بالتينية للحفل السنوي 

السادس لتوزيع الشهادات على احملللني املاليني 
املعتمدين )CFA(، والذي تنظمه جمعية احملللني 

املاليني املعتمدين في الكويت.
وقد شارك في االحتفال الرسمي الذي أقيم 

في قاعة سلوى الصباح بتاريخ 27 يناير 
2014، ممثلني عن شركة الوطني لالستثمار 

لتهنئة اخلريجني اجلدد على هذا اإلجناز 
املميز، كما حضر احلفل عدد كبير من املهنيني 
واإلخصائيني في الكويت من قطاع املصارف 

وعالم املال واالستثمار. وتأتي رعاية شركة 
الوطني لالستثمار لهذه املناسبة لتؤكد التزام 
الشركة بعالقتها الوطيدة مع جمعية احملللني 

املاليني املعتمدين في الكويت. كما تعتز شركة 
الوطني لالستثمار بكونها في طليعة الشركات 

في الكويت التي تستقطب احلاصلني على 
شهادة احمللل املالي املعتمد. حيث يعمل في 
الشركة حاليا أكثر من عشرين موظف من 

احلاصلني على هذه الشهادة. وبهذه املناسبة، 
علق صالح الفليج الرئيس التنفيذي لشركة 

الوطني لالستثمار قائال: »نقدر مستوى التميز 
واملهنية العالية الذي ترسخه هذه اجلمعية 

في أعضائها. كما أننا نعتز بكوننا في طليعة 
الشركات التي تستقطب احلاصلني على شهادات 

احمللل املالي املعتمد في الكويت، ولنا الفخر أن 
عددا من زمالئنا هم من األعضاء النشطني في 

جلنة احملللني املاليني املعتمدين في الكويت«.

»cfa« فريق من موظفى »املتحد« فى حفل

جناح »كامكو« في احلدث
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