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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

للبيع �شكوك انتفاع
)مبكــة املـكـرمــة(

بربج زمزم ملدة 19 �سنة
من 3 اىل 10 رم�سان مبلغ 8000 د.ك

من 10 اىل 17 رم�سان مبلغ 8500 د.ك

من 17 اىل 20 رم�سان مبلغ 4000 د.ك

ت : 99945045

دعت المستهلكين إلى عدم االنقياد لمثل هذه الخدع

»التجارة« تحذر من تالعب
شركات الـ »تايم شير« المخالفة للقوانين

حذرت وزارة التجارة 
والصناعة عموم املستهلكني 
الش���ركات  من تالع���ب 
 الت���ي تعمل وف���ق نظام

ال� »تامي شير« والتي تعمل 
بش���كل مخالف للقوانني 

التجارية.
مدي����ر  وأوض����ح 
ادارة التموي����ن مدير 
ادارة حماية املستهلك 
باإلنابة محمد العنزي 
ل� »كون����ا« ان بعض 
الشركات تتصل بعدد 
من املستهلكني بشكل 

عشوائي وتخبرهم بأنهم ربحوا هدية 
مجاني����ة وفق نظام ال� »تامي ش����ير« 
او »املش����اركة بالوقت« ويشترطون 
حضورهم الى مقر الشركة للحصول 

على الهدية املزعومة.
وأضاف ان هذه الشركات تستدرج 
املس����تهلكني الى مقارها ليتم بعد ذلك 
خداعهم وتوقيع عقود وهمية تكلفهم 
مبالغ طائلة تصل في بعض األحيان 
الى عشرات اآلالف من الدنانير من غير 
مردود مجز ومن دون ان ينتبه الكثير 
منهم الى خطورة هذه العقود ونتائجها 

القانونية.
وأكد العنزي ان جميع الشركات التي 
تعمل وفق هذا النظام في الكويت مخالفة 
وتقع عليها املسؤولية القانونية، مشددا 
على ان الوزارة لن تتوانى في تطبيق 
القانون ومعاقبة هذه الش����ركات التي 

تن����ص القوانني على 
ان عقوبتها تصل في 
كثير من األحيان الى 
حد اغالقها وس����حب 
الترخي����ص التجاري 

منها.
ودع�����ا ج�م���ي����ع 
الى عدم  املس����تهلكني 
االنقي����اد ملث����ل ه����ذه 
اخلدع التي متارس من 
الش����ركات  قبل بعض 
التجارية التي ال هم لها 
اال اس����تغالل قلة وعي 
بعض املستهلكني عبر 
توريطهم في عقود طويلة األمد عن طريق 
اس����تدراجهم في بداية األمر عبر الهدية 

املجانية املزعومة.
ونبه عموم املستهلكني من مواطنني 
ومقيمني الى ض����رورة االبالغ عن كل 
حالة خداع يتعرضون لها من قبل هذه 
الشركات عبر تسجيل شكوى رسمية 
لدى احد مراكز الرقابة التجارية املنتشرة 
في مختلف مناطق الكويت ليتس����نى 
لل����وزارة بعد ذلك اتخ����اذ االجراءات 

القانونية مع الشركات املخالفة.
وش����دد عل����ى اهمي����ة ان يتحلى 
املستهلكون بقدر كاف من الوعي يجعلهم 
قادرين على حماية أنفس����هم من مثل 
هذه املمارس����ات املخادعة، مشيرا الى 
ضرورة تعاون املس����تهلكني من جهة 
والوزارة من جهة أخرى للقضاء على 

هذه التجاوزات.

محمد العنزي

العام����ة للمجموعة العربية لألجهزة 
املالية واحملاس����بة  العلي����ا للرقابة 
)األرابوساي( والذي أثمر تنظيم هذه 
الورشة، داعيا املشاركني إلى التفاعل 
مع موضوعات الورش����ة وكذلك مع 
احملاضرين لتحقيق أكبر اس����تفادة 

ممكنة.
وتناقش ورشة العمل عدة محاور 
أساسية منها املعايير املهنية لألجهزة 
الرشيدة  العليا وإرشادات احلوكمة 
ودورها في بناء قدرات األجهزة العليا 
للرقابة، باإلضافة إلى استعراض اإلطار 
التوجيهية  العام للمعايير واملبادئ 
لألنتوساي والذي يتناول في محتواه 
على الشروط األساسية ألعمال األجهزة 
العليا للرقابة وإرشادات معايير الرقابة 
املالية واألداء وااللتزام والبيئية، مع 
االطالع على حاالت عملية حول كيفية 

تطبيق هذه املعايير كل على حدة.
كما تس����تعرض الصعوبات التي 
تواج����ه الدول في تطبي����ق املعايير 
واس����تنتاج التوصيات حول كيفية 
التغلب عليها، باإلضافة إلى مناقشة 
توصيات املش����اركني للجنة املعايير 
املهنية )PSC( بش����أن أس����اليب رفع 
التوعية ومتكني األجهزة العليا للرقابة 
املالية واحملاسبة لتطبيق املعايير مبا 

يتناسب مع مرجعياتها القانونية.

وأكد ممثل األمانة العامة أن املستوى 
العلمي الذي يتميز به املشاركون في 
الورشة سيساهم دون شك في إثراء 
املناقشات التي سيتمحور جانب كبير 
منها على حتديد الصعوبات املتعلقة 

بتطبيق املعايير الدولية.
من جهته أعرب مدير إدارة املنظمات 
الدولية بالديوان فيصل األنصاري عن 
س����عادته بالتعاون القائم بني ديوان 
املالية  الرقابة  احملاس����بة مع ديوان 
مبملكة البحرين الش����قيقة واألمانة 

املجموعة العربية.
الورشة  الزوالي أن تلك  وأضاف 
جاءت في إطار االستجابة لتوجيهات 
هذه اللجنة بش����أن قي����ام املنظمات 
اإلقليمي����ة بتنظي����م ورش����ات عمل 
تهدف إلى تعريف املس����ؤولني على 
هذه املعايير ورفع وعيهم بخصوص 
معايير ISSAI، وتبادل اخلبرات بينهم 
املعايير وتزويدهم  لتسهيل تطبيق 
باألدوات واآلليات املطلوبة لتنفيذها 

على املستوى الوطني.

وتوفير أسباب الراحة لكل املشاركني، 
معربا في الوقت نفس����ه عن أمله في 
مشاركة فعالة وحضور مثمر وإقامة 
طيبة. من جانبه ألقى رئيس الغرفة 
بدائرة احملاسبات التونسية نورالدين 
الزوالي كلمة نيابة عن الرئيسة األولى 
لدائرة احملاسبات التونسية واألمني 
العام للمجموعة العربية )األرابوساي( 
فائزة الكاف����ي والتي أثنى فيها على 
مبادرة ديوان احملاسبة القيمة وتعاونه 
لتنظيم هذه الورش����ة على مستوى 

أكد وكيل ديوان احملاسبة عبدالعزيز 
الرومي حرص الديوان على دعم أنشطة 
الرقابة  العربية ألجه����زة  املجموعة 
واحملاس����بة )األرابوس����اي( وكذلك 
املنظمة الدولية )األنتوساي( وتوفير 

كل مقومات النجاح لهذه األنشطة.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها الرومي 
لدى افتتاح ورشة عمل بعنوان »رفع 
التوعية بشأن املعايير الدولية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واحملاسبة« والتي 
تنعقد اس����تجابة لتوجيهات اللجنة 
اإلش����رافية للمعايير املهنية التابعة 
للمنظمة الدولي����ة لألجهزة الرقابية 

)األنتوساي(.
وأوض����ح الرومي أن اس����تضافة 
الكوي����ت ألنش����طة الورش����ة جاءت 
اس����تجابة لطل����ب املمث����ل اإلقليمي 
للمجموعة في اللجن����ة وهو ديوان 
الرقابة املالية مبملكة البحرين والذي 
عرض إقامة تلك الورش����ة بالكويت، 
مشيرا إلى ترحيب الديوان بتنفيذ مثل 
هذه األنشطة إميانا منه مبا متثله من 
أهمية لألجهزة الرقابية ودعما ألنشطة 
العربية )األرابوس����اي(  املجموع����ة 

واملنظمة الدولية )األنتوساي(.
وأضاف الرومي ان الديوان حرص 
على توفي����ر جميع املقومات الالزمة 
لتنفيذ أعمال ومهام الورشة بنجاح 

»المحاسبة« نّظم ورشة عمل حول رفع التوعية
بشأن المعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة

بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية بمملكة البحرين ومنظمة األرابوساي

عبدالعزيز الرومي وفيصل األنصاري ونورالدين الزوالي خالل اللقاء

الكويت تستضيف مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي للطاقة الكهربائية 8 نوفمبر المقبل
دارين العلي

تتحضر وزارة الكهرباء واملاء للمشاركة 
في مؤمتر قمة مجلس دول التعاون اخلليجي 
للطاقة الكهربائية الذي تستضيفه الكويت 
خالل الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر لبحث 
آخر املس���تجدات التي طرأت على مجال 

الطاقة الكهربائية.
ولفتت مصادر في الوزارة الى ان هذا 
املؤمتر الذي سيعقد برئاسة الدولة املضيفة 
)الكويت( يأتي استكماال جلهود دول مجلس 
التعاون التي بذلوها في الفترة الس���ابقة 
الكهرب���اء والتي أثمرت  لتطوير صناعة 

توقيع عدد من دوله على مشروع الربط 
الكهربائي اخلليجي.

واشارت الى ان محاور املؤمتر ستدور 
حول كيفية تأسيس البنية التحتية ملشاريع 
الطاق���ة النووية والبحث ع���ن الطاقات 
املتجددة لتقليل نسب التلوث الناجتة عن 
الطرق التقليدية في عملية توليد الطاقة، 
مشيرة الى ان عملية التحضير وتشكيل 
اللجان جتري حاليا على قدم وساق داخل 
أروقة ال���وزارة إلجناح املؤمتر وخروجه 

بصورة طيبة.
وفي س���ياق منفصل، كشفت مصادر 

مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء عن عزم 
ال���وزارة تنفيذ عدد من املش���روعات في 
قطاعات مختلفة تابعة لها وذلك لتحديث 
وتطوي���ر الش���بكة الكهربائية ومحطات 
تقطير الق���وى الكهربائية وتقطير املياه 
ورفع الكفاءة التشغيلية لها من خالل خطة 
الوزارة السنوية التي تركز على صيانة 
وإجراء عمليات إحالل وجتديد في جميع 

القطاعات املختلفة.
وأوضحت املصادر ان الوزارة من املقرر 
ان تنفذ مش���روعات منه���ا القيام بأعمال 
االص���الح والصيانة للمضخات واملعدات 

امليكانيكية بقطاع تشغيل وصيانة املياه 
في محطات ضخ املياه وتوابعها ومواقع 
االعمال الكيماوية والتناضح العكسي واملياه 

اجلوفية في مناطق متفرقة من البالد.
وأضافت املصادر ان الوزارة س���تنفذ 
مش���روع تزويد وتركيب عدد 8 محطات 
حتويل رئيسية في الفنيطيس 132/11ك.ف 
باالضافة الى توريد كيبالت إنارة شوارع 
وضغط متوس���ط كذلك توريد وتشغيل 
وتطبيق نظام املخاطبة واملراسلة واملوارد 
والرخص املوحد باالضافة الى مش���روع 
رفع وص���الت 65/8 بوصة حلقول انتاج 

املياه اجلوفية.
وبين���ت املصادر ان الوزارة قد تقدمت 
بأوراق ومس���تندات املناقصات املذكورة 
الى جلنة املناقصات املركزية والتي قامت 
بطرحها أمام الش���ركات احمللية والعاملية 
والتأهيل ثم تقدمي العطاءات ودراستها وقرار 
الترسية بناء علي التوصيات الفنية التي 
تعدها وتقدمها الوزارة للجنة إلصدار قرار 

التوصية وإشعار الشركات للتعاقد.
وأضافت املصادر ان الوزارة انتهت من 
اجراءات مشروع الصيانة العاجلة حملطة 
اس���تقبال الغاز مبحطة الزور اجلنوبية 

املياه،  الكهربائية وتقطير  القوى  لتوليد 
هذا باالضافة ال���ى إجراء عمليات صيانة 
وتركي���ب قطع غيار ف���ي محطة الدوحة 
الشرقية للقوي الكهربائية وتقطير املياه 
حيث س���يتم تركيب قطع غيار لتحديث 
املقطرات بقسم الصيانة امليكانيكية مببلغ 
اجمالي قدره 114 الف دينار هذا باالضافة 
ال���ى تركيب قطع غي���ار انابيب لتحديث 
املقطرات لقسم الصيانة امليكانيكية مببلغ 
109 آالف دينار وتركيب قطع غيار جلهاز 
محلل بالغرفة رقم 2 للغالية مببلغ إجمالي 

170 ألف دينار.

يتمحور حول تأسيس البنية التحتية لمشاريع الطاقة النووية والبحث عن الطاقات المتجددة


