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إدارة  م���دي�����ر  أعل����ن 
االستشارات الشرعية في شركة 
شورى لالستشارات الشرعية، 
الشيخ أحمد العبيد عن تنظيم 
ش���ركة ش���ورى حفل إطالق 
املعايي���ر الش���رعية اجلديدة 
بالتعاون مع هيئة احملاسبة 
املالية  واملراجعة للمؤسسات 
اإلسالمية )أيوفي( وذلك في 

29 اجلاري.
وذكر العبيد ان حفل إطالق 
املعايير الشرعية سيحضره 
عضو املجلس الشرعي للهيئة 
فضيلة الش���يخ د.عبدالستار 

أبوغدة، بحضور جمع من قياديي املؤسس���ات املالية اإلس���المية 
واملهتمني للتعرف عن قرب على هذه املعايير الشرعية والتباحث 

في أهم ما يتصل بها.
وبني العبيد ان احلفل سيتضمن استعراضا للمعايير الشرعية 
ال� 11 اجلديدة وبيان أهميتها وجوانب تطبيقها في املؤسسات التي 
تعمل طبقا للشريعة اإلس���المية، مع فتح باب املناقشة ملشاركة 
احلضور والرد على استفس���اراتهم بخصوص املعايير الشرعية 
اجلديدة التي مت اعتمادها من املجلس الشرعي التابع للهيئة مؤخرا، 
والتي تشمل موضوعات إجارة األشخاص والزكاة والتحكيم والغرر 
والوقف واالتفاقية االئتمانية والتعامالت املالية باإلنترنت والرهن 

واحلسابات االستثمارية وتوزيع الربح وإعادة التأمني.
وأكد العبيد ان قيام ش���ورى بتنظيم هذا احلفل يأتي انطالقا 
من رسالتها األساس���ية بتأصيل فقه االقتصاد اإلسالمي ونشره 
والتوعية ب���ه، وتطويره مبا يالئم ويواكب ض���رورات العصر، 
مضيفا ان هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
تبذل جهودا مشكورة في العديد من املجاالت التي تتصل بخدمة 
االقتصاد اإلسالمي ومنها السعى إلى تشجيع عملية تطبيق وتنفيذ 
املعايي���ر الصادر عنها في جميع أنح���اء العالم التي باتت حتظى 
بالتقدير واالعتراف الدوليني، حيث اكتسبت املعايير طابعا إلزاميا 
وإرش���اديا في العديد من الدول. وتوجه العبيد بالش���كر لشركة 
رساميل للهيكلة املالية على رعايتها واهتمامها بحفل إطالق املعايير 
الش���رعية اجلديدة الذي يعبر عن مدى سعيها لتأصيل وتطوير 
مبادئ االقتصاد اإلس���المي والتش���جيع على تبني وتطبيق هذه 

املعايير الشرعية اجلديدة وااللتزام بها وتنفيذها.

لتعزيز فرص المتقدمين للشهادة

لمواجهة الطلب المتنامي على الرحالت

عزام: توقعات بارتفاع حجم المبيعات في المعرض بنسبة من 25 إلى %30

جمعية محاسبة األميركية تنقل اختبارات 
الـ CPA إلى خارج الواليات المتحدة

»طيران البحرين« تزيد رحالتها للكويت 
إلى 6 رحالت أسبوعيًا بدءًا من 28 الجاري

»االتحاد التجارية« تشارك في معرض 
»فليمز الخامس للمطابخ« أبريل المقبل

قال����ت مدي����ر إدارة التدريب 
بشركة »املستشارون العامليون 
لالستشارات االقتصادية واالدارية 
والتدريب« منال محسن ان مجلس 
إدارة اجلمعية الوطنية ملجالس 
احملاسبة األميركية )NASBA( قرر 
نقل االختبار ال� CPA إلى خارج 

الواليات املتحدة األميركية.
واك����دت محس����ن أن ه����ذه 
إيجابية لتعزيز  اخلطوة تع����د 
فرص املتقدمني الختبار احملاسب 
القانوني املعتمد »CPA« في العالم، 
للتيسير على الراغبني في دراسة 
الشهادة واحلصول عليها، وقد 

قرر NASBA اعتماد كل من دولتي اليابان واالمارات 
العربية املتحدة كمرك����زي اختبار معتمدين ملركز 
اختبارات بروميتريك عن قارة آسيا بشكل مبدئي 
في نهاية 2010 أو أوائل 2011 قبل اعتماد املزيد من 

املراكز.
وع����ن تأثير هذه اخلطوة على برنامج مراجعة 
CPA الذي تنظمه شركة »املستشارون العامليون« 
أفادت محسن بأن هذا القرار سيكون إيجابيا ومحفزا، 
ألس����باب أهمها جودة برنامج املراجعة ونس����بة 
االستفادة الكبيرة التي تتحصل لدى مشاركينا من 
حضور البرنامج استعدادا ألداء االختبار، ومن ثم 
تتعاظم الفرصة أمام املهنيني الراغبني في التسجيل 
لدين����ا حلضور البرنامج الذين كانوا يترددون في 

التسجيل بسبب موقع االختبار.
وكش����فت عن توجه الش����ركة لتنظ����م برنامج 
املراجع����ة في 13 نوفمب����ر 2010، الفتة الى أن باب 
التسجيل مفتوح من اآلن. والبرنامج موجه بصفة 
أساسية إلى احملاسبني املاليني املسؤولني عن إعداد 

البيانات املالية في شركاتهم، حيث 
تش����مل مدققي احلسابات الذين 
يعملون في مكاتب التدقيق والذين 
يقومون بدورهم بتدقيق البيانات 
املالية وإصدار رأيهم املهني الذي 
يعب����ر بعدالة ع����ن مدى صحة 
ودقة ما ج����اء بالبيانات املالية. 
باالضافة إلى ذلك، يستفيد منه 
املدققون الداخليون املسؤولون 
عن احلوكمة بالبنوك وشركات 

االستثمار.
وقالت محس���ن في سياق 
تصريحاتها الصحافية: اذا كنت 
حتمل لقب CPA فإنك تختصر 
بذلك الكثير من الكالم عندما تريد أن تؤكد ألي 
جهة مدى كفاءتك املهنية في املجال، فوجود هذه 
الش���هادة في أوراق اعتمادك كمحاسب قانوني 
يكفي للتأثير في ثقلها من حيث فرص التوظيف 
وفرص الترقي داخل جهة العمل، ومن ثم ارتفاع 
قيمة املدفوعات التي تتلقاها كمحاسب قانوني 
ومهن���ي في مجال احملاس���بة. وكذلك من حيث 

االرتقاء املهني«.
وأوضحت ان دراسة منهج الشهادة واحلصول 
عليها يعني اكتساب الصفة الدولية وهو ما يعني 
أنك تستطيع ممارسة هذه املهنة في أي مكان بالعالم 
اضافة الى حتقيق الطموح واألمان املاديني على املدى 
الطويل مشيرة الى انه ضمن انعكاساته االيجابية 
التوصل إلى أحدث املستجدات في املهنة من خالل 
اكتس����اب املعرفة التي يصنعها املتخصصون في 
املجال على مستوى العالم واعتماد االدارة العليا في 
الشركة عليك في حتليل النتائج الفصلية والسنوية 

مبا يساعدها في اتخاذ القرارات املناسبة.

أعلنت شركة طيران البحرين 
ع����ن زيادة ع����دد رحالتها بني 
الكويت والعاصمة البحرينية 
املنام����ة لتصب����ح 6 رح����الت 
أس����بوعيا بدءا من 28 اجلاري 
وذلك ملواجهة الطلب املتنامي 
على رحالت الشركة التي تعتبر 
من أسرع شركات الطيران منوا 

في املنطقة.
وق����ال نائب املدي����ر العام 
ل�»طيران البحرين« – الكويت 
هاني ح����ازم إن زيادة رحالت 
»طيران البحرين« إلى الكويت 
تأتى مواكب����ة للنمو واإلقبال 

الكبي����ر الذي ش����هدته رحالت الش����ركة خاصة 
انها تش����غل رحالتها بني الكويت واملنامة والتي 
ميكن منها االنط����الق إلى أكثر من 25 وجهة في 
املنطقة وقارتي آس����يا وأفريقيا تشغلها طيران 

البحرين.
وأضاف ان جدول رحالت »طيران البحرين« 
املرن يتيح فرصة جي����دة للكثير من الكويتيني 
الذين يذهبون بصورة دائمة إلى البحرين سواء 
للدراس����ة حيث يتواجد آالف الطلبة الكويتيني 
الذين يدرس����ون في اجلامع����ات البحرينية أو 

البحرين  العمل، حيث تعتبر 
مركزا للكثير من املؤسس����ات 
والشركات العاملية واإلقليمية 
إلى جانب أولئك الذين يزورون 
البحرين بقصد السياحة السيما 

في نهاية األسبوع.
وأشار إلى ان »طيران البحرين« 
تشغل أكثر من رحلة يوميا إلى 
الهندي����ة وهو ما  القارة  ش����به 
يجعلها االختيار األفضل للكثير 
من اجلاليات اآلسيوية التي تقيم 
في الكويت السيما في ظل أسعارها 
املنافسة مقارنة بشركات الطيران 
األخرى وجدول رحالتها املرن الذي 

يتيح فترات انتظار اقل في مطار املنامة.
يذكر ان »طي����ران البحري����ن« تعتبر الناقل 
الوطني الثاني ململكة البحرين بعد شركة طيران 
اخلليج حيث تتخذ م����ن مطار البحرين الدولي 
بالعاصم����ة املنامة مقرا له����ا ومركزا لعملياتها، 
وبدأت »طيران البحرين« عملياتها في بداية فبراير 
2009، وتستخدم في رحالتها طائرات من طراز 
إيرب����اص إيه 320 وإيرباص إيه 319 حيث تقوم 
»طيران البحرين« بتقدمي خدماتها إلى أكثر من 

25 دولة بالشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.

وأش����ار إل����ى أن الش����ركة 
استطاعت خالل معرض فليمز 
السابق أن تزيد حجم مبيعاتها 
بنس����بة 10% وم����ن املتوقع أن 
ترتفع مبيعاتها خالل املعرض 
املقبل الى ما بني 25 و30%، الفتا 
الى أن الش����ركة لديها مشاريع 
توسعية داخل الكويت وخارجها 
خالل اخلمس س����نوات املقبلة 
من خالل فتح املزيد من منافذ 
البيع لتغطي كل مناطق الكويت 

وخارجها. 
الش����ركة تقدم  أن  وأضاف 
لعمالئه����ا خدم����ة متابع����ة ما 
بعد البي����ع حتى نحقق أفضل 
اخلدمات بالسرعة املمكنة، كما 
إدارة خدمات  الش����ركة  متتلك 
وورشة إصالح جلميع األجهزة 
الكهربائية وهذه الورشة مزودة 
بأحدث املكائن وأفضل الفنيني، 
الش����ركة لديها  أن  إلى  مشيرا 
الى  أقس����ام متعددة باإلضافة 
األقسام مثل املالبس واملكياجات 
والعطور ومنتج����ات جيليت 

املشهورة واجهزة براون. 
وأوضح أن الش����ركة لديها 
ستة معارض متخصصة ببيع 
الكهربائية واملكيفات  األجهزة 
وهذه املعارض منتش����رة في 
جميع أنحاء الكويت ومحافظاتها 
الى خمسة معارض  باإلضافة 
تشمل كل منتجات الشركة لتقدم 
اخلدمة وسهولة الوصول اليها 
لتخفيف عناء العمالء في البحث 

عن منتجات الشركة.

عالية اجلودة وتعرض بأسعار 
تنافسية، موضحا أن املعارض 
املتخصصة تعد فرصة جيدة 
للقاء العمالء والشركات في مكان 
العميل  واحد بحيث يستطيع 
اتخاذ القرارات اخلاصة بتجهيز 
منزله مبا يتناس����ب مع ذوقه 
وامكانياته م����ن خالل املقارنة 

بني املعروضات. 
وأش����ار عزام إلى أن شركة 
االحتاد التجارية ستقوم خالل 
املع����رض بتقدمي أفضل  فترة 
 Built( الطباخات العادية واملبنية
in(، كما ستعرض الشركة خالل 
العام احلالي طباخا جديدا وفرن 
غاز جديدا، وأفران ميكروويف، 
الفتا إل����ى أن ش����ركة االحتاد 
التجارية من الشركات العريقة 
بجميع املج����االت وخصوصا 
األجهزة الكهربائية التي تعتبر 

العمود الفقري للشركة. 

أعلن����ت ش����ركة االحت����اد 
التجاري����ة عن مش����اركتها في 
معرض »فليمز الدولي اخلامس 
للمطابخ واكسسواراتها واألدوات 
الصحية« الذي سينظمه مركز 
»جاينكس« خالل الفترة من 28 
ابريل حتى 1 مايو املقبلني في 
قاعة الدرة »فندق السفير« واملقام 
حتت رعاية كبرى الش����ركات 
الكويتية حيث يضم املعرض 
أكبر الشركات املتخصصة وأشهر 
املتخصصني في صناعة املطابخ 

في الكويت.
املناس����بة قال مدير  وبهذه 
الكهربائية  مبيعات األجه����زة 
بالش����ركة رضوان ع����زام ان 
مشاركة الشركة تعد اخلامسة 
على التوالي بعد مشاركتها في 
النسخة الرابعة ملعرض »فليمز« 
الذي يعد أهم معرض للمطابخ 
في الكويت، الفتا إلى أن املشاركة 
في املعرض تأتي في ظل تبني 
الشركة منظورا جديدا يتمثل 
التوسع في حجم أعمالها،  في 
كم����ا أن املعرض يع����د فرصة 
كبيرة للعم����الء للتعرف على 
أحدث منتجات الشركة بصورة 

مباشرة. 
الش����ركة  وأضاف عزام أن 
تعمل من خالل مش����اركتها في 
املعرض عل����ى تقدمي منتجات 
تتميز باجلمال واألناقة وتالقي 
رض����ا جميع العمالء، مش����يرا 
إلى أن منتجات الشركة تتميز 
بكونه����ا ذات مواصفات عاملية 

صالح الغزالي

هشام العامر عمرو حسن أحمد املانع

منال محسن

هاني حازم

مكي القالف

ضرار الطراروة 

أحمد العبيد

رضوان عزام 

برعاية وحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي

أرض المعارض الدولية تشهد اليوم انطالق أنشطة معرض 
العطور وأدوات التجميل 2010 بمشاركة 119 مشاركًا

الش����ركة لطرح عطورات جديدة 
خالل املعرض منها دمية وفيشن 
ومس����ك الغزال، كما سيتم طرح 
بخ����ور املعم����ول الس����وبر املعد 
خصيص����ا للمع����رض الى جانب 
العود املاليزي وهناك خصومات 
10% على جميع معروضات الشركة 

في املعرض.

شركة مصور فوتوجيت

كم����ا انضمت ش����ركة مصور 
فوتوجيت لرعاية املعرض وبهذه 
املناسبة يقول مدير عام الشركة 
الش����ركة اعتادت  ان  املانع  احمد 
سنويا على القيام بعمل دراسات 
منتظم����ة للس����وق احمللي بهدف 
التع����رف على املعارض التي تهم 
العمالء فيما  شريحة واسعة من 
ال تكتف����ي باملش����اركة فيها فقط 
وامنا تقوم برعاية هذه املعارض 
إلميان الش����ركة بأن لديها جودة 
عالية التضاهى تفتخر باقتنائها 
وابرازها بشكل واضح من خالل 

هذه املعارض.
وتابع املانع تصريحاته مشيرا 
الى ان معرض العطور وادوات 
التجميل يهم كل عروس وكل فتاة 
وذلك الختصاصه مبجال العطور 
وادوات التجميل واذا كان للعطور 
رائحة زكية جميلة تدوم لفترة 
معينة وملساحيق التجميل ملسات 
تضفي على البشرة نضارة وجمال 
لفترة اطول فإن ذكرى التصوير 
اجليد هي التي تدوم وتخلد الى 
األبد، ومن هنا تهتم فوتوجيت 
بأدق تفاصيل التصوير من خالل 
االعتماد عل���ى معدات التصوير 
احلديث���ة اخلاص���ة بالڤيدي���و 
والفوتوغراف وطاقم املصورات 
احملترف واملونتاج واجلرافيك 
وال�Creative Design واأللبومات 
املميزة واالهم من ذلك كله اللمسة 
اخلاصة التي متيز فوتوجيت عن 
مثيالتها من ش���ركات التصوير 

االخرى.

أطياب الخزامى

من ناحيته ذكر مدير عام شركة 
أطياب اخلزامى هش����ام العامر - 
احدى الشركات الراعية للمعرض 
- انهم ومنذ مش����اركتهم االولى 
باملعرض قبل نح����و 3 أعوام قد 
اعتادوا على التواجد بهذه التظاهرة 
التي تعد األكبر في الكويت واألبرز 

في املنطقة بهذا القطاع.
وكش����ف العامر عن استعداد 
الشركة لطرح مجموعة اخلزامى 
اجلديدة بأس����عار مغرية والتي 
تض����م مجموعة مرش����ات راقية 
ومميزة الى جانب بخور املعمول 
امللكي حيث يتم تصنيع املرشات 
خصيصا للشركة في فرنسا فيما 
البخور من أجود  يتم اس����تيراد 

االصناف من اندونيسيا.

الرسالة في مكة املكرمة باململكة 
العربية السعودية عام 1970.

ويروي عبدالكرمي انه في بداية 
مشوار الشركة كان التركيز على 
العطور الشرقية ولكنها تنوعت 
خالل سنوات قليلة من خالل تقدمي 
االبتكارات الرائعة التي جتاوزت 
جميع التوقعات واالرقام القياسية 
لرسم خطوط مستقبلية واضحة 
لتواكب مسيرة النجاح وتوصيل 
مفهومها للج����ودة والنوعية الى 

املجتمع العربي.
وكشف عبدالكرمي عن استعداد 

الس����حرية املصنعة من خالصة 
الزيوت العطرية الطبيعية لزهرة 
النرجس التي تفوح وتذاب لتتحول 
الى زيت دافئ يستخدم للمساج 
من خالل جترب����ة مميزة وخالبة 

تستحق اخلوض.

عطورات الحرمين

وتنضم عطورات احلرمني الى 
قائمة الشركات الراعية للمعرض 
حيث يقول مدير فروع الشركة في 
الكويت عبدالكرمي محمد ان الشركة 
تأسست في مهبط الوحي ومنبع 

عل����ى جميع أنحاء اجلس����م وقد 
استهلت الشركة منتجاتها بزهرة 
التوليب واالوركي����د والنرجس 
واللوتس، وهكذا توالى توظيف 
أجمل زهور العالم وتطرح الشركة 
احدث منتجاتها املستخلصة من 

زهرة بوبي وبارادايس.
وتستعرض الشركة بجناحها 
مجموعة نكهات طبيعية مصنعة 
الرومانسية من  خصيصا خللق 
خالل الش����كل والرائحة الفواحة 
اللذيذ.كما تقدم الشركة  والطعم 
بجناحها لزوار املعرض الشمعة 

تشهد أرض املعارض الدولية 
مبش����رف حت����ت رعاي����ة وكيل 
التجارة والصناعة رشيد  وزارة 
الطبطبائي اليوم انطالق انشطة 
معرض العطور وادوات التجميل 
2010 الذي تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي مبشاركة 
نحو 119 ش����ركة ووكي����ال محليا 
ألش����هر ماركات العطور العاملية 
حي����ث تتواص����ل عروضه حتى 

.2010/4/3
الراعني  وقد ش����ملت قائم����ة 
للمع����رض كال م����ن ش����ركة امل 
الكويت وش����ركة شارمل باريس 
ومؤسسة اجمل العاملية والشركة 
العربية الدولية للعود ومؤسسة 
نيوكالسيك وشركة نخبة العود 
وشركة زهور الريف وبودي سنتر 
برفيوم واطياب اخلزامى واطياب 
املسرة وشركة عرب ليمتد جروب 
وشركة مصور فوتوجيت وعطورات 
احلرمني وشركة الطارشي للعطور 

وشركة مكة للعطور.

العربية الدولية للعود

الدولية  العربي����ة  والش����ركة 
للعود من الش����ركات التي أعلنت 
رعايتها للمعرض وبهذه املناسبة 
أكد املدير االقليمي لفروع الشركة 
بالكويت زياد ناصر ان الش����ركة 
دائمة املشاركة باملعرض باعتباره 
افضل معرض للقطاع على الصعيد 
احمللي واالقليمي ويعد أفضل فرصة 
للتباري بني الش����ركات املشاركة 
واس����تعراض احدث ما لديها من 
عطورات وادوات جتميل مؤكدا ان 
املعرض يعتبر حدثا مهما باملنطقة 
بل هو احلدث رقم واحد في املنطقة 
للعطور مقارنة مبشاركات الشركة 
في معارض االمارات وباقي دول 
اخللي����ج وذلك من حي����ث القوة 
الشرائية التي تعد األولى مقارنة 

بعدد السكان.
وتابع ناصر تصريحاته مشيرا 
الى النمو الذي رافق املعرض على 
مدى س����نوات اقامته حيث بدأت 
الشركة مش����اركتها في املعرض 
بجناح واحد فيما وصلت مشاركتها 

اليوم الى 4 أجنحة.

بودي سنتر برفيوم

ومن الشركات الراعية للمعرض 
تبرز شركة بودي سنتر برفيوم 
حيث يقول مدير املبيعات بالشركة 
عم����رو حس����ن ان اختصاصهم 
جمع زهور العالم وحتويلها الى 
منتجات تدخل البهجة واالنتعاش 
والسرور الى حياتنا حيث تساعد 
منتجاتهم على زيادة االحس����اس 
بالثقة واالسترخاء والطمأنينة ومن 
هنا بدأت فكرة الشركة وتسميتها 
»مركز عطور اجلسم« حيث تقوم 
بودي سنتر برفيوم باستخالص 
املواد اجلميلة في الزهور ووضعها 

11 معيارًا شرعيًا جديدًا

العبيد: »شورى« تنظم حفل إطالق 
المعايير الجديدة بالتعاون مع »أيوفي«

يستضيف نخبة من الخبراء في الشفافية

»منتدى الكويت للشفافية الرابع« 
ينطلق 20 أبريل المقبل

واشار الى أن إدارة هذه اجللسات 
سيديرها نخبة من الشخصيات 
الكويتية وم����ن املختصني الذين 
يتمي����زون بالكف����اءة ويتمتعون 
باخللفي����ة املعلوماتية والثقافية 
الش����فافية في  الكافية في مجال 
النفط����ي واالقتصادي،  القط����اع 
وسيتولى هؤالء عملية التنسيق 
والترابط بني اجللسات املختلفة 
واملواضيع املتعددة التي سيناقشها 
املتحدثون من أجل حتقيق أهداف 
وغاي����ات املنتدى على أكمل وجه 

ممكن.
وتشمل هذه الشخصيات كال 
من وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل، ود.يوسف 
الزلزلة رئيس جلنة الش����ؤون 
املالية واالقتصادية في مجلس 
األم����ة ووزير الدولة لش����ؤون 
التنمية، ووزير الدولة لشؤون 
االسكان، إضافة الى علي الغامن 
رئيس غرفة جت����ارة وصناعة 
الكويت، ووزير املالية مصطفى 

الشمالي.
املنتدى  أن  الغزالي  وأضاف 
س����يجمع حتت مظل����ة واحدة 
ع����ددا كبيرا من اخلبراء العرب 
واألجانب من مختلف دول العالم 
من املعنيني بالصناعات النفطية 
كاجلهات احلكومية، والشركات 
االس����تثمارية، والعامل����ني في 
القط����اع النفط����ي، واملختصني 
مبعيار الشفافية ومفاهيمه وسبل 
تطبيقه وحتقيقه بهدف احلديث 
عن نزاهة القطاع النفطي، والتأكد 
من استمرارية جناحه في حتقيق 

املكاسب املرجوة. 

الشفافية في الصناعات النفطية 
من جوانب وأولويات مختلفة، 
من خالل التطرق واحلديث عن 
مجموعة م����ن املعايير العاملية 
املأخوذة من »مبادرة الشفافية 
في الصناعات االستخراجية«، 
ومن أهم هذه املعايير مبادرات 
الدولية،  النفطي����ة  الش����فافية 
الش����فافية املس����تهدفة للقطاع 
الش����فافية  النفط����ي، أهمي����ة 
للمس����تثمر األجنب����ي، حوكمة 
القطاع النفط����ي، باالضافة الى 
الش����فافية واالستغالل  معيار 

األمثل للثروات.
كما ق����ال الغزالي ان املنتدى 
سيضم خمسة جلسات أساسية 
على م����دى يوم����ني متتاليني، 
ملناقشة املعايير واحملاور التي 
مت حتديدها مسبقا، بهدف التعمق 
في أهمي����ة كل معيار وامكانية 
حتويله إلى واقع ملموس ومن 
ثم كيفية تطبيق����ه في القطاع 

النفطي الكويتي.

يس����تضيف مؤمتر جمعية 
الش����فافية الكويتية الس����نوي 
»منتدى الكويت للشفافية الرابع« 
والذي سينطلق خالل الفترة من 
20 الى 21 ابري����ل املقبل، نخبة 
من املختصني مبفهوم الشفافية 
من اخلبراء الكويتيني والعرب 
واألجانب وكبار املسؤولني في 
املنظم����ات املهتمة بالش����فافية 
النفطية الى جانب مجموعة من 
ممثلي الشركات العاملية وخبراء 
من دول اخلليج وممثلي القطاع 
النفطي الكويتي. ومن املقرر أن 
يشارك هؤالء في انشطة املنتدى 
الذي سيعقد في فندق الشيراتون، 
برعاية سامية من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
وبهذه املناس����بة قال رئيس 
الشفافية  إدارة جمعية  مجلس 
الكويتية صالح محمد الغزالي ان 
الكويت تسعى من وراء تنظيم 
منتدى الش����فافية ال����ى تعزيز 
مفاهيم االص����الح والنزاهة في 
مختلف مش����اريع الدولة، ومن 
املقرر أن يناقش املنتدى هذا العام 
واحدة من أهم القضايا في القطاع 
النفطي حتت شعار »الشفافية 
ف����ي الصناع����ات النفطية« مع 
التركيز على توطني قيم الشفافية 
القطاع  والنزاهة واملساءلة في 
النفطي الكويتي باعتباره حجر 

األساس لالقتصاد احمللي.
وأوض����ح ان املنتدى يعتبر 
فرصة ذهبية وإس����تراتيجية 
للتبادل الهادف والعميق لألفكار 
الذين  واخلبرات بني املتحدثني 
سيناقش����ون ما يثي����ره معيار 

»أمل الكويت« تشارك في المعرض بتشكيلة جديدة

»الدر المنثور« تعلن عن مفاجأة البخور في المعرض

كش��فت ش��ركة أمل الكويت للعطور عن مشاركتها في 
معرض العطور وأدوات التجميل، الذي تنظمه شركة معرض 
الكوي��ت الدولي في ارض املعارض في مش��رف، وذلك في 

الفترة من 24 اجلاري حتى 3 أبريل املقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمل الكويت العاملية للعطور 
مكي القالف ان الش��ركة في هذه املناس��بة قامت باستيراد 
كميات وافرة من البخور الراقية خاصة لزبائن املعرض تتميز 
باجلودة والسعر املناسب، كما ستقدم لعمالئها الكرام تشكيلة 
جميلة من أفخر عطورها الشرقية اجلديدة ك� »أمنية« و»روح 
العود الشرقي«، جنبا إلى جنب مع العطور التي اشتهرت بها 
امل الكويت وحازت ثقة وتقدير عمالئها، مضيفا ان الشركة 
حترص دائما على املشاركة في معارض العطور املتخصصة 

لتحقيق رغبات عمالئها، وزيادة حصتها السوقية.

مفاجأة جديدة تقدمها ش��ركة الدر املنث��ور للعود والبخور 
جلمهورها في معرض العطور والبخور الذي تنطلق انشطته في 
ارض املعارض الدولية مبشرف اليوم األربعاء وهي مرتبطة بجانب 
البخور حيث سيتم الكشف عن هذه املفاجأة اليوم مع افتتاح املعرض، 
وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة خالل مشاركتها في 
املعرض الس��ابق بوجه عام واستطاعت خالله »الدر املنثور« أن 
تس��تأثر بإعجاب زوار املعرض ولفت انتباه ونظر الزائرين من 
خالل تلك املنتجات الفخمة واجلديدة التي كش��فت النقاب عنها 
عند افتتاح املعرض. وبهذه املناس��بة قال مدير عام شركة »الدر 
املنثور« ضرار الطراروة ان الشركة حرصت على تقدمي مفاجأة 
كبيرة جلمهورها في بداية مشاركتها في معرض العطور والذي 
يعد مناسبة كبيرة يحرص العديد من جمهور العطور والبخور 

على متابعة اجلديد من املنتجات التي تقدم فيه.


