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الكويت تدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية بمليون قلم رصاص

تنطلق أنشطته في 15 فبراير المقبل

في ندوة أقامتها اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر السادس للفرص الوظيفية

ضمن إستراتيجيته لتقديم كل ما هو جديد للقطاعات المختلفة في السوق

تلبية لرغبات عمالئها ومواكبة التطورات المستمرة لهذه المناسبة الجميلة

تمنت أن يشهد العام الجديد طفرة في الصناعة الكويتية

الحوطي: نصب تذكاري في مجمع 360 تكريمًا 
»VIVA« للمعلم الكويتي برعاية

مجوهرات الجوهرة تؤكد مشاركتها في معرض 
الذهب والمجوهرات العالمي الثامن

 »الرتاج لالستثمار« أول شركة تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة
شاركت شركة الرتاج لالستثمار في ورش العمل 
المصاحبة للمؤتمر السادس للفرص الوظيفية »ابدأ 
مشروعك الحر« وقد أكدت ـ مديرة الموارد البشرية 
والخدمات المساندة ميسون إسماعيل الشطي على 
مدى حرص شركة الرتاج لالستثمار على المشاركة 
في دعم العمالة الوطنية للتأكيد على ما توليه الشركة 
من اهتمام بمســـؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع 
حيث تحرص إدارة الموارد البشرية على استقطاب 
الكفاءات من الكوادر الوطنية وتوفير فرص التدريب 
للخريجين الجدد الكتساب الخبرات الالزمة للعمل 

في القطاع الخاص.
 علما ان شركة الرتاج لالستثمار هي الشركة األولى 
في الكويت والمنطقة متخصصة في التعامل مع قطاع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بروح الشراكة، وتعمل 
على تقديم كافة الحلول لما يعترض هذه الشركات 
من تحديات، وتساهم في نموها وتوسعها وتطوير 

إنتاجها وخدماتها.
وقد تمثلت مساهمة شركة الرتاج لالستثمار في 
ورقة عمل قدمها نائب رئيس إدارة االستثمار حسين 
البقصمـــي تركزت على أربعة محاور لتقديم صورة 
متكاملة للمبادرين الســـاعين لتأسيس مشاريعهم 
الخاصـــة، تضمن المحـــور األول تعريفا بشـــركة 
الرتاج لالستثمار قائال: إن قطاع الشركات الصغيرة 

والمتوسطة يدير أكثر من 90% من النشاط التجاري 
فـــي دول مجلس التعاون الخليجـــي، وهذا من أهم 
األسباب التي دفعت مؤسسي ومساهمي شركة الرتاج 

لالستثمار لتأسيس الشركة في 6 يونيو 2006 كأول 
شركة تتركز إستراتيجيتها االستثمارية على الملكيات 
الخاصة في الشـــركات الصغيرة والمتوسطة، وقد 
أثبتت هـــذه التجربة نجاحها من خـــالل ما حققته 
استثماراتها المباشـــرة داخل الكويت وخارجها من 

نمو خالل فترة زمنية قياسية.
أما المحور الثاني من الندوة فقد تحدث فيه البقصمي 
عن آلية الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
تضمن المراحل التي يجب أن يمر بها أي مشـــروع 

مهما كان حجمه.
المحور الثالث حمل عنون »مصادر تمويل كويتية 
للمشـــاريع الصغيـــرة«، تضمن تعريفـــا بالجهات 
الرسمية في الكويت ودول المنطقة التي تقوم بتمويل 
المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

والحرفية.
أما المحور الرابع واألخير فقد ركز فيه على »األخطاء 
التي تهدد نجاح المبادرة في مشـــروع جديد« وذكر 
أنه يمكن في حال تجنبها ضمان نجاح أي مشـــروع 

إلى حد كبير.
وفي الختام تم تقديم درع تذكارية إلى البقصمي 
تقديرا لما تضمنه عرضه من معلومات وافية، والدور 
الذي تؤديه شـــركة الرتاج لالســـتثمار تجاه قطاع 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تواصل شركة معرض الكويت الدولي استعداداتها 
إلقامة الــــدورة الثامنة ملعــــرض الذهب واملجوهرات 
العاملــــي خالل الفترة من 15 الى 21 فبراير املقبل على 

أرض املعارض الدولية مبشرف.
وقد اكدت شركة »اجلوهرة« للمجوهرات انضمامها 
كراع للمعرض العاملي، وبهذه املناسبة قال مدير عام 
الشركة فيصل عبداهلل الفارس ان مجوهرات اجلوهرة 
ترى أن إقامة معرض الذهب واملجوهرات العاملي بشكل 
سنوي ومنتظم تساعد الشركات احمللية على عرض 
أحدث ما لديها فيما يتناسب مع جميع االذواق ويتيح 
للمستهلك اختيار ما هو مناسب له في ظل وجود جمع 

من الشركات العارضة حتت سقف واحد.
وتابع الفارس تصريحاته مشيرا الى أن اجلوهرة 
للمجوهرات حريصة على املشاركة سنويا في معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي لتتمكن من االلتقاء بزبائنها 
وتلمس آرائهــــم مبا تقدمه لهم من أحدث الســــاعات 

واملجوهرات وشــــبكات االعراس حيث ترفع الشركة 
شــــعار توفير اجلديد دائما من خالل متابعة املوضة 

العاملية.
ويرى الفارس ان سوق الذهب واملجوهرات الكويتي 
سوق مثقف من ناحية اختيار الزبائن لألحجار الكرمية 
واملوديــــالت احلديثة حيث يعتبر من أحد االســــواق 
القويــــة في هذا املجال عامليا حيث جميع الشــــركات 
والوكاالت العاملية لديها الرغبة الشــــديدة في عرض 

كل ما لديهم في السوق.
هذا وجتدر االشارة الى ان معرض الذهب واملجوهرات 
العاملي الثامن قد اجتذب للمشاركة فيه نحو 110 شركات 

تشمل شركات محلية وشركات أجنبية.
وتستعرض الشركات املشاركة تشكيله هائلة من 
املصوغات الذهبيــــة واملجوهرات واألملاس واألحجار 
الكرمية وأطقم األعراس والساعات املرصعة واألقراط 

واخلوامت النادرة ذات التصاميم املبتكرة

معهد الدراسات المصرفية 
يعلن  تقديم  شهادة دبلوم التأمين

 »VIP« الدر المنثور« تطرح تصميمًا جديدًا« 
من صندوق »الدزة« الخاص بالعروس

مجموعة الفيصل الصناعية تطرح
منتجات جديدة بمناسبة العام الجديد

أعلــــن مدير معهد الدراســــات 
املصرفية د.رضا اخلياط عن تقدمي 
خدمة جديدة لقطاع التأمني بالكويت 
حيث سيقوم املعهد بتقدمي شهادات 
وبرامج مختلفة لهذا القطاع منها: 
شهادة دبلوم في التأمني وشهادة 
دبلوم متقدم في التأمني وشهادة 
التأمني باإلضافة  دبلوم في إدارة 
إلى شــــهادات مختلفــــة في تأمني 
املركبات والتأمني الصحي والتأمني 
على احلياة وفي التأمينات العامة 
وفــــي مطالبات التأمــــني وغيرها 
من البرامــــج املتخصصة في هذا 
املجال ابتداء من 14 فبراير القادم 
جلميع اجلهات واألشخاص املعنيني 
بتنظيم قطاع التأمني وكذلك شركات 
التأمني في الكويت حيث تعتبر هذه 
الشهادات مؤهال ضروريا للعمل 
في قطــــاع التأمني وللوصول إلى 
مناصب إشــــرافية وإدارية معينة 
في هــــذا القطــــاع. وذلــــك ضمن 
استراتيجية املعهد لتقدمي كل ما 
هو جديد للقطاعات املختلفة في 

صرح املدير العام لشركة الدر 
املنثور للعــــود والبخور ضرار 
الطراروة بأن الشركة وفي إطار 
حرصها على تلبية رغبات عمالئها 
تستعد حاليا لطرح تصميم جديد 
ومميز )VIP( من صندوق »الدزة« 

اخلاص بالعروس.
وأضاف الطراروة في تصريح 
صحافي أن شــــركة الدر املنثور 
عرفت ومتيزت في تصميم وتقدمي 
الهدايا والصناديق املميزة  علب 
سواء على مستوى الشركات أو 
األفراد، مشيرا إلى أن متيز الشركة 
في هذا املجال كان دافا قويا لتعاقد 
العديــــد من اجلهــــات احلكومية 
وشــــركات القطاع اخلاص معها 
لتصميم وتصنيع علب وصناديق 

الهدايا.
الطــــراروة أن »الدر  وأوضح 
املنثور« تتمتع باســــم عريق في 
الهدايا،  عالم الصناديق وعلــــب 

أعلنــــت مجموعــــة الفيصــــل 
الصناعية أنها طرحت مبناســــبة 
العــــام اجلديد منتجــــات جديدة 
الكــــرام على  ومميــــزة لعمالئها 
أرض الكويت والدول التي تقوم 
بالتصدير لها، مقدمة أرق التهاني 
لعمالء الفيصل والشعب الكويتي 
مبناسبة العام اجلديد متمنيا لهم 

عاما سعيدا.
قــــال نائب  املناســــبة  وبهذه 
رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
ملجموعة الفيصل الصناعية فيصل 
الغضوري في تصريح صحافي ان 
عام 2010 سيشهد طفرة قوية من 

مجموعة الفيصل، من ناحية إنتاج وطرح كميات كبيرة 
من منتجاتها، وايضا طرح منتجات جديدة، وفتح آفاق 
جديدة للتصدير لدول عربية شقيقة مجاورة، منها 
اململكة العربية السعودية، وزيادة كمية الصادرات 

الى دول أخرى بنسبة 100% مثل العراق.
وأضــــاف الغضوري ان هذا التطــــور الكبير في 

عمل الشركة راجع إلى مدى التقدم 
الذي وصلت إليه مصانع الفيصل 
في مجال صناعة املواد الغذائية، 
واالنتشار الذي حققته سواء على 
مستوى السوق الكويتي، أو على 
مستوى الدول املصدرة اليها سواء 
في مجال احللويات أو املخبوزات، 
معربــــا عن أمله ان يشــــهد العام 
اجلديد من وزير الصناعة والتجارة 
أحمد الهارون سرعة إنهاء كل ما 
يتعلق بتسليم القسائم الصناعية 
حتى يتسنى لرجال الصناعة عمل 
التوسعات الالزمة ملصانعهم من 
أجل مزيد من االزدهار للصناعة 

الكويتية واالقتصاد الوطني.
ومتنى الغضوري ان يشــــهد عام 2010 طفرة في 
الصناعــــة الكويتية وازدهارها أكثر وأكثر ألن تقدم 
الدول يقاس دائما مبــــدى تقدمها الصناعي، ونحن 
نتمنى في العام اجلديد أن تكون كويتنا العزيزة في 

مصاف الدول املتقدمة.

السوق ومتاشــــيا مع احتياجات 
هذه القطاعات التدريبية. وضمن 
اتفاقية شراكة حصرية مع معهد 
البحرين للدراسات املصرفية واملالية 
ـ الشريك احلصري ملعهد التأمني 
 Chartered القانوني البريطانــــي
Insurance Institute CII. لتوفيــــر 
البرامــــج التدريبيــــة والدورات 
املتخصصة والشهادات املعترف 

واســــتطاعت أن حتقق األهداف 
التي وضعتها داخل  التسويقية 
السوق الكويتي، مبينا ان الشركة 
تعد أول شركة طرحت فكرة تطوير 
صندوق »الدزة« اخلاص بتجهيزات 
العروس، حيث أن هذه املناسبة 
تعد من أجمل املناسبات التي يهتم 

بها دوليا في مجال التأمني باإلضافة 
إلى تقدمي االختبارات لقطاع التأمني 
بدولة الكويت وجلميع املهتمني بهذا 
القطاع.وسيتم التدريب على البرامج 
التالية في »برنامج شهادة دبلوم 
التأمني« واملزمع عقده في 14 فبراير 

حيث تتمحور البرامج كالتالي:
البرنامج األول: مقدمة في التأمني 
ومســــتندات التأمني )شهادة في 

التأمينات العامة(.
تأمــــني  الثانــــي:  البرنامــــج 

املركبات.
البرنامج الثالث: تأمني احلوادث 

العامة.
التأمــــني  الرابــــع:  البرنامــــج 

الصحي.
البرنامج اخلامس: تأمني احلريق 

)املمتلكات( وخسارة األرباح.
وتستهدف هذه الدبلومات جميع 
العاملني في قطاع التأمني والعاملني 
في األقسام املعنية مبوضوع التأمني 
في مختلف املؤسســــات وجميع 

املهتمني بقطاع التأمني.

بها املجتمع الكويتي، لذلك حرصت 
الشركة على تطوير صندوق مميز 
لهذه املناسبة اجلملية يتناسب مع 

قيمتها ومكانتها.
وأشار الطراروة إلى أن صندوق 
»الدزة« اجلديد يتناسب مع كافة 
الباحثني  املنثــــور«  عمالء »الدر 
دائما عن التميــــز الذي يجمع ما 
بني األصالة واملعاصرة في نفس 
الوقت ويتميز بالتصميم األخاذ 
املميــــز، ومت تصميمه  والرونق 
بطريقة عصرية تناسب التطورات 
املســــتمرة واملتالحقة، مبينا أن 
إقباال  املنتــــج اجلديد ســــيالقي 
مميزا من قبل عمالء »الدر املنثور« 
وسينال إعجاب اجلميع باختالف 
أذواقهم، مؤكدا أن الشركة ال تدخر 
جهدا لتحقيق أعلى مستوى ممكن 
من رضــــاء العمالء عن منتجاتها 
وخدماتها املقدمة لهم، وتقدمي كل 
جديد لهم في مختلف املناسبات.

حسني البقصمي خالل الندوة

د. رضا اخلياط

ضرار الطراروة

فيصل عبداهلل الفارس وعلي الشطي يوقعان اتفاق املشاركة

في تقرير »الزمردة« حول الذهب

 »VIVA« حتت رعاية شــــركة
لالتصاالت، وبالتعاون مع جمعية 
املعلمني الكويتية، سيرفع الستار 
اليوم عــــن النصب التذكاري في 
مجمع 360 تكرميا للمعلمني في 

الكويت.
والنصب التذكاري هو عابرة 
عن مجسم هندسي مت بناؤه من 
مليون قلم رصاص- مبشــــاركة 
الطلبــــة ميثلون  مــــن  مجموعة 
مدارس الكويــــت ـ وهذا النصب 
من شأنه أن يحفر اسم الكويت في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
إذ حضــــر ممثل عن املوســــوعة 
ملعاينة النصب التذكاري والتأكد 
من مطابقته للمقاييس واملعايير 
املطلوبة لتسجيل الرقم القياسي 
في املوسوعة ورفع اسم الكويت 

واملعلم الكويتي عاليا.
وعن هذا احلدث صرح مدير 
التســــويق واالتصال في شركة 

»VIVA« عمر احلوطــــي بأن هذا 
النصب التذكاري ما هو إال تقدير 
للمعلمني، فهم رمز للعطاء والتفاني 
في ســــبيل نهضة املجتمع على 
انه  أســــس صاحلة وثابتة، كما 
وفاء جلهودهم في تخريج أجيال 
قادرة على القيام بواجباتها جتاه 

الوطن واملجتمع، داعيا كل أفراد 
املجتمع الكويتي إلى دعم وتكرمي 

املعلم.
وأعرب احلوطي عن سعادته 
ملشاركة جمعية املعلمني الكويتية 
في هذا احلــــدث، فللجمعية دور 
التربوي،  القطاع  بارز ورائد في 

فهي تعمل على توطيد العالقات 
وتوثيق التعاون العلمي والثقافي 
بــــني املعلمني وتعنــــى باملصالح 
املشتركة ألعضائها ومتثيلهم لدى 
السلطات املختصة والتوسع في 
العمل على رفع مستواهم العلمي 

واالجتماعي.

وأشار احلوطي الى أن دخول 
الكويت موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية يعزز موقف الكويت في 
خدمة املعلم، وعندما يسمع العالم 
بأسره عن هذا التكرمي سيدرك مدى 
القيمة التي يتمتع بها املعلم في 

دولة الكويت.
 »VIVA« وعن رعاية شــــركة
لالتصــــاالت لهــــذا احلــــدث، قال 
احلوطي إن »VIVA« حترص على 
النشاطات االجتماعية ذات  دعم 
القيمة املضافة إلى مسيرة الشركة 

وجناحاتها.
وختم احلوطي بكلمة وجهها 
إلى املعلمني قائــــال: »نتعلم منك 

العطاء«.
وكان احلوطي قد شــــارك في 
استقبال ممثل موسوعة غينيس 
لألرقام القياسية في مطار الكويت 
مــــع وفد مــــن جمعيــــة املعلمني 

الكويتية.

عمر احلوطي 

فيصل الغضوري

ذكر التقرير األســـبوعي لشركة الزمردة 
للمجوهرات ان اسعار الذهب ارتفعت بنسبة 
1% يوم اخلميس ليتجاوز السعر مستوى 
1106 دوالرات لالونصة عكس اجتاه منحى 
االســـعارا يوم الثالثاء واالربعاء حيث انهـــى الذهب تداوالته في 
البورصة األميركية يوم االربعاء على مستوى 1092 دوالر بعد ان 
هبط الى ادنى مستوى له نهار نفس اليوم بالبورصات االوروبية 
عنـــد 1087 دوالرا وتيقـــن اجلميع ان قوة الـــدوالر امام العمالت 
االوروبية كانت شـــراع حترك منحنى الذهب يوم اخلميس حيث 
هبط الذهب الى 1094 دوالرا مع ارتفاع قيمة الدوالر امام العمالت 

االوروبية حيث وصل اليورو الى 1.426 دوالر واالسترليني 1.590 
دوالر ولكن مع هبوط قيمة الدوالر في نفس اليوم ووصول اليورو 
الى اكثر من 1.441 دوالر واالســـترليني الـــى 1.625 دوالر وجدنا 
الذهب يتجاوز حاجز 1100 دوالر لالونصة ويصل الى 1106 دوالرات 
لالونصـــة ونتوقع ان يواصل الذهب مزيدا من الصعود مع بداية 
العام اجلديد وهذا ليس من باب التفاؤل او التشاؤم ولكن نتيجة 
حتليل حتركات قيمة الدوالر وانعكاس قيمتها على مؤشر اسعار 
الذهب ويكفى ان نتخيل مدى ارتفاع اسعار الذهب في حالة صدور 
قرارات بتحريك قيمة الفائدة ومدى قيمة الدوالر مع نسبة ارتفاع 
الفوائد التي شهد لها العام املاضي ثباتا تاما بفعل القوة السياسية 

قبل القوة االقتصادية. 
وفي السياق نفســـه ذكر رئيس قسم الســـبائك واملجوهرات 
بشـــركة مجوهرات الزمردة حامد رجب انه بتحليل اسعار الذهب 
خالل شـــهر ديســـمبر جند ان الذهب كان رحيما بتجار التجزئة 
وتعاون معهم على انهاء العام بتحقيق بعض املكاسب عن طريق 
هبوط االســـعار حيث هبط الذهب بنسبة اكبر من 10% عن اعلى 
سعر وصل اليه 1226 دوالرا في بداية الشهر وقد فسر الكثير من 
احملللني هذا الهبوط على انه تصحيح الرتفاعات الذهب الســـابقة 
وليس مستبعدا ان نرى مستويات جديدة للذهب مع بداية العام 
اجلديد تتجاوز املســـتويات القياسية الســـابقة ولكن هناك قلة 

تؤكد انه مازال هناك املزيد من تصحيحات اسعار الذهب قد تهبط 
ملستويات بني 1070 دوالرا و1050 دوالرا. وقد يصيب او ال يصيب 
هذا التوقع ولكن من املؤكد استحالة رؤية الذهب دون االربع ارقام 

لالونصة ليهبط الى اقل من 1000 دوالر.
وأكد حامد ان االســـواق احمللية شهدت كما توقعنا في السابق 
مزيدا من االنتعاش في مبيعات الذهب خالل االسبوع املاضي وظهر 
هذا جليا على متاجر املشغوالت الذهبية واصحابها نتيجة ازدحام 
محبي اقتناء هدايا العام اجلديد من جهة والنخفاض االسعار عن 
بداية الشـــهر من جهة اخرى وساعد هذا على انهاء العام بتحقيق 

بعض املكاسب لتعويض شيء من خسائر سنة االزمة.

أسعار الذهب بين 1050 و 1070 دوالراً لألوقية العام الحالي
تقــرير


