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 «التجارة» تغلق أحد فروع الجمعيات التعاونية لعرضه حلويات منتهية الصالحية

 اعتبر أنه بداية الطريق لتأهيل الوزارة للسير في مجال الشبكات الذكية

 المشاركون في ملتقى الشباب: رعاية صاحب السمو تؤكد 
 الخالدي لـ «األنباء»: الهارون أصدر ١٧ قرارًا وزاريًا إلغالق االهتمام بمستقبل اإلعالم وتأهيل الكوادر الوطنية

مؤسسات وشركات غذائية تقوم بعمليات غش تجاري

 الوزان: المركز الوطني للتحكم مشروع حيوي
   سيساهم في خفض نسبة االنقطاعات

 لقمان: دول «التعاون» تحفظ حقوق العمالة المواطنة والوافدة 

 أكد أن االتصال األداة األكثر قوة التي تساعدنا على الوصول لألهداف المطلوبة

 «النهضة المتكاملة» تنظم دورة «البرمجة اللغوية العصبية» 
 ينظم د.ناصر الفريح اخصائي التدريب ومدير شركة النهضة 
املتكاملة لالستشارات دورة البرمجة اللغوية العصبية NLP وذلك 
خالل الفتـــرة من ٢٥ الى ٢٩ اجلاري بفندق كوســـتا خالل الفترة 

املسائية.
  وصرح د.الفريح بأن البرمجة اللغوية العصبية هي عملية كيفية 
استخدام لغة العقل لتحقيق احلصيلة املرغوبة، وهناك علوم اخرى 
ترتبط بعلم البرمجة اللغوية العصبية مثل التنومي االيحائي الذي 
يدور حول ايصال الرسائل االيجابية للعقل الباطن والتمتع بقدرة 
افضل على حل املشـــاكل واالبداع، ومن العلوم االخرى ايضا خط 
الزمن وهو عبارة عن خط وهمي يصل بني اماكن ترتيب املعلومات 

املخزنة في الزمن املاضي وفي اللحظة احلالية وميتد الى املستقبل 
وتفـــرع منه العالج بخط الزمن، وهي تقنية عالجية خاصة تقوم 
اساسا على خط الزمن اخلاص بالشخص، والتي تساعد املستفيد 
على التخلص من املشاعر السلبية واتخاذ القرارات املفيدة وكيفية 

بناء مستقبل مشرف لنفسه.
  واضاف د.الفريـــح ان للبرمجة اللغوية العصبية فوائد كثيرة 
ومتعددة منها السيطرة على املشاعر والتحكم في طريقة التفكير 
وتسخيرها والسهولة في انشاء انسجامية بينك وبني اآلخرين والتأثير 
في اآلخرين وسرعة اقناعهم وممارسة سياسة التغيير السريع ألي 

شيء تريده والتخلص من املخاوف والعادات السلبية. 

 القاهرةـ  كونا: أكد مدير عام منظمة العمل 
العربية احمد لقمــــان ان جميع دول اخلليج 
حريصــــة على احلفاظ على حقــــوق العمالة 
املواطنة والوافدة مبا يتفق مع اتفاقيات العمل 
العربية والدولية ودون اإلخالل بالتشريعات 

الوطنية.

  وقال لقمان في تصريح صحافي ان الكويت 
ومملكة البحرين أصدرتا من قبل قرارات متنح 
حرية التنقل للعمالة الوافدة في اطار احلد من 

قيود نظام الكفيل.
  وأشاد بقرار وزارة العمل اإلماراتية الذي 
صدر أخيرا واخلاص مبنح تصريح عمل جديد 

للعامل بعد انتهاء عالقة العمل وانتقاله الى 
منشأة أخرى دون اشــــتراط موافقة صاحب 
العمل معتبرا ان القرار يعد خطوة مهمة في 
إطار اجلهود التي تبذلها دولة اإلمارات للحفاظ 
على التوازن في سوق العمل ومراعاة حقوق 

جميع العمال وأصحاب األعمال. 

  دارين العلي
  اعتبر الوكيل املساعد للمراقبة والتحكم في وزارة 
الكهرباء واملاء م.علي الوزان أن انشــــاء مركز وطني 
للتحكم كنظام شامل مشــــروع حيوي ومهم يسند 
جميع املراكــــز الفرعية ببنى حتتية متطورة تخدم 
شــــبكة نظم االتصاالت التي تربط احملطات ســــواء 
التوليد أو النقل أو التوزيع باملركز الرئيسي ومبكاتب 

املسؤولني في الوزارة.
  وقال في تصريح للصحافيني ان هذا املركز الذي 
افتتحه الوزير االسبوع املاضي ويشمل ربط املركز 
بشبكة الربط اخلليجي ويضم ٣ مراكز أخرى وهي 
املركز الفرعي في اجلابريــــة ومركز حتكم التوزيع 
في اجلابرية وآخر مشابه للشعيبة يعتبر التهيئة 
الرئيسية لتقدمي خدمة أفضل ولتأهيل الوزارة للسير 

في مجال الشبكات الذكية.
  ولفت الى ان كثرة عــــدد احملطات بأنواعها والتي تبلغ ٨٥٠٠ يحتم 
إدارتها بصورة أفضل، مشيرا الى ان النظام اجلديد من شأنه أن يحدد 
االعطال في هذه احملطات بصورة أسرع بكثير من السابق، حيث ميكن 
معرفة اخللل فور وقوعه دون انتظار شــــكاوى املستهلكني، مشيرا الى 
ان نظام املراقبة اجلديد يتيح امكانية معرفة حوادث احتراقات احملوالت 
قبل وقوعها ألنها ستكون مدرجة على شبكة املراقبة وميكن حتديد حجم 
الضغط املوجود عليها.وأشار الى ان شبكات املياه ستدخل الى هذا النظام 
في مرحلة الحقة، حيث سيســــهل حتديــــد العطل ومعرفة مكان اخللل 
ومراقبة السيارات املتجهة إلمتام عمليات االصالح باالضافة الى حركة 
هذه العمليات.وأوضح ان انشــــاء مركز وطني للتحكم يعتبر اخلطوة 
االولى في النظام املتكامل الذي يهدف الى حتقيق خدمة أفضل، مشيرا 

الى انه ســــيتم ادراج محطات التوزيع على شبكات 
املراقبة تتابعا.

  ولفت الى انه في مرحلة الحقة أيضا سيتم ادخال 
العدادات الذكية املزمع استخدامها عما قريب على نظام 
املراقبة نفسه، مما سيسمح بقراءات أكثر دقة مما يفيد 
بدقة احتياجات املناطق وكيفية تطور االحمال فيها 
وتفــــادي حتميل احملطات أكثر من طاقتها واحلفاظ 
على املعدات واملغذيات.وأشار الى نظام جديد يجري 
حاليا العمل عليه، يسمى بـ «ذكاء األعمال» سيساهم 
في استخراج مؤشــــرات أداء الشبكات بحساب عدد 
االنقطاعات ومدة كل انقطاع والفترة التي تستغرقها 
عمليات االصالح، حيث ستساعد هذه املؤشرات للداللة 
على كفاءة الشبكة واملعدات وكفاءة فريق الصيانة.

  ولفت الى ان النظام املتكامل سابق الذكر سيساهم 
في تخفيض املصروفــــات، إذ انه لم تعد هناك حاجة لتغيير الكيبالت 
واحملوالت إال ما يحتاج منها الى تغيير، حيث ستتم معرفة اخللل قبل 
حصوله، وبالتالي تفاديه، الفتا الى ان هذه املســــألة حتتاج الى تأهيل 
القوى العاملة للتعامل مع هذا النظام املتطور.وحتدث عن مركز اتصال 
ضخم مرتبط مباشرة مبراكز املراقبة يتألف من عدة مجموعات، ولكل 
مجموعة اتصال مباشر مع قطاعات الوزارة املختصة كالتوزيع والنقل 
وغيرها، وســــيعمل هذا املركز على االتصال املباشر باجلهة املعنية من 
خالل قدرته على معرفة جميع املعلومات عن مكان اخللل وأسبابه.وأشار 
الى ما تسعى اليه الوزارة على املدى البعيد، وهو الوصول الى النظام 
الذكي للشــــبكات، بحيث تصبح قادرة على تغطية نفسها بنفسها في 
حال حدوث خلل لتغطية أماكن االنقطاع من دون احلاجة الى االستعانة 

مبولدات ديزل إلعادة التيار. 

  عاطف رمضان
  كشف الوكيل املساعد لشؤون 
الرقابة التجارية في وزارة التجارة 
والصناعة عبدالعزيز اخلالدي لـ 
«األنباء» عن قيام وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون بإصدار 
١٧ قرارا وزاريا امس تقضي بإغالق 
العديد من املؤسسات والشركات 
الغذائية ومحالت اجلزارة، مشيرا 
الــــى ان القرارات شــــملت اغالق 
احد أفــــرع اجلمعيات التعاونية 
وذلك لعرضــــه حلويات منتهية 

الصالحية.
  وأضــــاف اخلالــــدي ان فريق 
الرقابة بالوزارة متكن من ضبط 
مخزن يحوي كميــــات من املواد 
منتهيــــة الصالحية، كذلك اغالق 
مخــــزن تابع إلحدى الشــــركات 
واملطعم العائد له وذلك حليازته 
مواد غذائيــــة منتهية الصالحية 

الوجبات  واستخدام بعضها في 
للمطعم التابع للشركة.

  وأشار الى ان الوزارة أغلقت 
كذلك احدى املؤسسات واملخزن 
التابع لها وذلك لقيامها بتجديد 

صالحية مواد غذائية.

  ولفت اخلالدي الى ان قرارات 
االغالق شملت العديد من محالت 
اجلزارة وأحد املطاعم وذلك لقيامها 
بالغش في نوعية اللحوم املبيعة 
للمستهلك.وأوضح اخلالدي ان هذه 
القرارات أصدرها الوزير الهارون 

حلرصه على حماية املستهلكني 
من بعض ضعاف النفوس الذين 
يتعمدون الغش في قوت املواطن 
واملقيم وتفعيال للمادة الرابعة من 
قانون قمــــع الغش في املعامالت 
التجاريــــة التي أجــــازت لوزير 
التجارة في حالــــة الضرورة او 
االستعجال عند قيام دالئل على 
وجود حالة او اكثر من حاالت غش 
قام بها صاحب مهنة او حرفة او 
جتارة خدمة او اي نشاط آخر ان 
يأمر بقرار مســــبب بإغالق احملل 

اداريا بطريق التنفيذ املباشر.
  وأشار اخلالدي الى انه تفعيال 
لهذه املادة أصدر الوزير الهارون 
الـ ١٧ قرارا بإغالق هذه املؤسسات 
او الشركات.وحذر اخلالدي من ان 
الوزارة باملرصاد ملن تســــّول له 
نفسه القيام بعمليات غش جتاري 

او اي مخالفات غير مشروعة. 

 اختتم ملتقى الكويت االعالمي االول للشباب الذي 
اقيم حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اعماله بنجاح وسط حضور حاشد من االعالميني 
والصحافيني وطلبة االعالم في جامعات الكويت املختلفة 
وكل املهتمني بالشأن االعالمي، كما شهد امللتقى حضور 
الشيخ احمد العبداهللا وزير النفط ووزير االعالم ممثال 
عن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد راعي 
امللتقى، باالضافة الى حضور د.موضي احلمود وزيرة 

التربية ووزيرة التعليم العالي.
  وقد اشاد كل املشاركني في امللتقى بهذا احلدث البالغ 
االهمية الذي استطاع ان يجمع طلبة وطالبات االعالم 
وكل الشباب املهتمني بالشأن االعالمي مع كوكبة من 
رواد الصناعة االعالمية في عاملنا العربي في مختلف 

تخصصات االعالم.
  وثمن املشــــاركون رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لهذه الفعالية التي تخاطب الشــــباب وتعمل على تأهيلهم وتســــليحهم 

باملهارات واخلبرات الالزمة للتعامل مع الواقع املهني 
الصحيح للعمل االعالمي، مشددين على ان هذه الرعاية 
تعكس اهتمام رأس الدولة بالشباب ومستقبلهم ونعلم 
جيدا اهمية الدور االعالمي وتأثيره في املجتمع وعلى 

مختلف القضايا.
  من جانبه حرص االمني العام لهيئة امللتقى االعالمي 
العربي واملنسق العام للمجلس العربي للتنمية االعالمية 
ماضي اخلميس على رفع اسمى آيات الشكر ملقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد على ما اواله سموه 
من اهتمام ورعاية حتى خرج هذا احلدث للنور وعمت 
االستفادة على جميع املشاركني فيه سواء كانوا ضيوفا 
او طلبة، ولفت اخلميس الى ان رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد قد ألقت بظالل من االهمية 
والثقل على ملتقى الكويت االعالمي االول للشباب الذي تناول العديد من 
القضايا واملوضوعات والتي تتصل اتصاال مباشرا بواقع املشهد االعالمي 

العربي ومبستقبل شبابه الذين سيحملون اللواء في قادم االيام. 

 ماضي اخلميس

 عبدالعزيز اخلالدي 

 م.علي الوزان

 أحمد الهارون 


