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من التجهيزات في احملطة

الفارس تفقدت فعاليات برنامج تأهيل 
٣٠ باحثًا قانونيًا في «األشغال»

الشهاب: «املواصالت» تولي قطاع البريد 
اهتمامًا كبيرًا لرفع تنافسية الدولة وتعزيزها

فرج ناصر

تفقدت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
د.رنــا الفارس بصحبة وكيل وزارة األشــغال العامة فعاليات 
برنامــج تأهيل الباحثني القانونيــني العاملني بالوزارة والذي 
بلــغ عددهــم ٣٠ متدربا. اجلديــر بالذكر أن فعاليــات برنامج 
تأهيــل الباحثني القانونيني بالوزارة قــد افتتحت أمس األول 
بهــدف تأهيل ورفع كفاءة هؤالء املوظفني نظريا وعمليا خالل 
فترة التدريب التي تســتمر ملــدة ١٢ يوما من ٢٠٢٠/١٠/١١ حتى 
٢٠٢٠/١٠/٢٢ عبــر برامج تدريبيــة مت تصميمها وإعداد مادتها 
العلميــة من قبل متخصصني في هذا املجــال وذلك تزامنا مع 
سياسة إحالل الكوادر الوطنية في جميع األعمال احلكومية.

عادل الشنان

أكــــدت وكيـــــل وزارة 
املواصالت م.خلود الشهاب 
أن وزارة املواصــالت أولت 
اهتماما كبيرا بقطاع البريد، 
لالرتقاء بأدائه وتطوير جودة 
اخلدمات املقدمة من أجل رفع 
تنافســية الدولة وتعزيزها 
العام  القطاعــني  ومســاندة 
واخلــاص خصوصــا أثناء 
جائحــة «كوفيــد - ١٩» من 

ناحية توصيل اخلدمات.
وأوضحت الشــهاب في كلمة مبناســبة 
االحتفــال بيــوم البريــد العاملــي أن العالم 
يحتفــل باليــوم العاملي للبريد ســنويا في 
٩ أكتوبر وهي الذكرى الســنوية لتأسيس 
االحتاد البريدي العاملي في عام ١٨٧٤ في برن، 
واعلن عن تاريخ اليــوم العاملي للبريد في 
مؤمتر االحتاد البريدي العاملي أثناء انعقاد 

مؤمتر طوكيو ١٩٦٩.
وأشارت الشهاب إلى أن العالم تعرض لعدة 
أزمات اقتصادية كبرى بعد الثورة الصناعية 
وأزمات أخرى مالية ومصرفية متت مواجهتها 
بالطرق الكالســيكية، من خالل ضخ أموال 
في االقتصاد واملشروعات وخفضت الفوائد 
ومنحت احلوافز، ولكن في أزمة كوفيد ـ١٩ 
اختلف الوضع الن املتسبب بها ليس عامال 
اقتصاديا بل أجبــرت كل اقتصادات العالم 
على التوقف شبه التام وليس مجرد التباطؤ، 
كمــا اجبر حوالي ١٩٠ بلدا حول العالم على 
فرض احلجر وأيضا حتى اآلن ال يعرف موعد 
انتهاء هــذه اجلائحة، األمر الــذي اثر على 
القطــاع البريدي بالتراجع منذ مطلع العام 
نظــرا لالضطرابات في حركة النقل ونقص 
ســعات التخزين البريدية والطرود بسبب 
توقف اخلدمات البريدية جزئيا واإلجراءات 
االحترازية التي اتخذتها جميع دول العالم 

فضال عن قرارات اإلغالق العام.
وأضافت انه نظرا لعدم قدرة العالم على 

حتديد موعد نهاية الڤيروس 
ســتكون األزمة طويلة على 
األرجح وكان البد من عجلة 
االقتصاد بالتعافي من خالل 
اتخــاذ إجــراءات صحيــة 
إلبطــاء  خاصــة  صارمــة 
انتشــار الڤيــروس كتعقيم 
البريــد والتعامــل  مكاتــب 
مع عمليــات نقــل وتوزيع 
البريــد بحرفية متنع اللقاء 
البشري وجها لوجه واحلث 
على االستغناء عن اخلدمات 
التقليديــة املتوقع اندثارها 
لتلبية التطلعات املستقبلية التكنولوجية.

وأردفــت الشــهاب بأنــه من هنــا نهض 
العالــم ونهضت الكويــت مؤكدة جاهزيتها 
في عالــم التجارة اإللكترونية واســتخدام 
املنصات الرقمية املبتكــرة وتطبيق أهمية 
التباعد اجلســدي واالجتماعي الســتخدام 
أجهــزة الكمبيوتــر والبرامــج احلديثة في 
تبادل البيانات اإللكترونية على الشحنات 
البريديــة بني البلدان حيث ســاهم التباعد 
االجتماعــي بني الناس وتدخــل احلكومات 
ببرامج إنقاذ ودعم القطاعات االقتصادية عن 
طريق رفع الوعى املجتمعي لتعزيز االستقرار 
االقتصادي واالجتماعي ومساعدة القطاعات 
اللوجســتية واإلمدادات والنقل على العمل 
مجددا بأســلوب أكثر تقنيــة وأقل احتكاك 
وتأهيل املكاتب البريديــة للعمل والتعامل 
مــع عمليات نقــل وتوزيع البريــد بحرفية 
ومهنية عالية الستدامة العمل البريدي وتلبية 
التسارع الكبير في تغيير سلوك املستخدمني 
من خالل وضع خطط أمان وأنظمة حديثة 
تضمن التعافي من الكوارث وسرعة التأقلم 

مع متطلبات املرحلة.
وأخيرا، تقدمت الشهاب بالشكر جلميع 
العاملني في قطاع البريد بوزارة املواصالت 
على جهودهم وما بذلوه خالل الفترة املاضية 
الستمرار قطاع البريد في تأدية ما هو مطلوب 

منه على اكمل وجه.

ً فترة التدريب تستمر ١٢ يوما

تزامناً مع االحتفال بيومه العاملي

د.رنا الفارس

م. خلود الشهاب

«الكهرباء» شّغلت آخر محطة حتويل ثانوية في «الوفرة السكنية» 
ضمن ١٩٤ محطة لتغذية ٢٤٢٩ قسيمة

العتيبي: مواصفات جديدة في بناء محطات التوزيع ملنع سرقة كيبالتها

جانب من متابعة األجهزة في محطة التحويل الثانوية

م.مطلق العتيبي يستمع لشرح حول عمل محطة التحويل الثانوية بالوفرة

(محمد هاشم) م.مطلق العتيبي وعدد من مديري اإلدارات واملسؤولني عن املشروع  

تشغيل محطة كهرباء الوفرة
ملشاهدة الڤيديو

سفير أذربيجان: الكويت تدعم احلل السلمي 
إلقليم ناغورني قره باخ وفق القرارات األممية

أسامة دياب

اشــاد ســفير اذربيجان اليخان 
قهرمان مبوقف الكويت جتاه قضية 
ناغورنــي قــره باخ، الفتــا الى انه 
تواصل مع مساعد وزير اخلارجية 
للشــؤون األوروبية السفير وليد 
اخلبيزي بشأن التطورات احلاصلة 

في االقليم.
 وقال اليخان في مؤمتر صحافي 
عقده صباح امس مبقر سفارة بالده: 
ان الكويت تدعم احلل السلمي لإلقليم 
وفق القــرارات األممية التي تنص 
على ان اإلقليــم ارض اذربيجانية 
محتلــة من قبــل ارمينيا والبد من 
استرجاعها باالنســحاب األرميني 

الفوري منها.
وأضــاف قهرمــان: نحــن نثمن 
موقــف الكويــت الداعــم لقضيتنا 
العادلــة وقد اطلعناهــم منذ اليوم 
األول على التطورات، وال نزال في 
تواصل مع املســؤولني فــي وزارة 
اخلارجية لتزويدهم بأهم التطورات 

احلاصلة هناك.
واســتعرض الســفير قهرمــان 
األحداث قائال: ان القوات املســلحة 
األرمينيــة قامــت بانتهــاك قواعد 
القانــون الدولــي في ٢٧ ســبتمبر 
املاضــي وبدأت بإطــالق النار على 
املســتوطنات واملواقع العســكرية 
جلمهوريــة اذربيجــان مــن عــدة 
اجتاهات مما ادى الى سقوط قتلى 
وجرحى بني املدنيني والعسكريني، 
وعليه قــام اجليش األذري بشــن 
عمليات عسكرية مضادة ملنع هذه 

العمليات.
وأضاف: تواصل أرمينيا انتهاكها 
اجلســيم التفاقيــات جنيــڤ لعام 
١٩٤٩ وبروتوكوالتها اإلضافية من 
خالل اتباع سياسة االستيطان غير 
القانونــي لألراضــي األذربيجانية 
احملتلــة، وقصف املنشــآت املدنية 
مما أدى إلى وقوع إصابات مت تداولها 
عبر وســائل التواصــل االجتماعي 
وفي مقاطع الفيديو التي نشــرتها 
وكاالت األنباء العاملية، ومن املمكن 
أن نرى أن املدن والقرى األذربيجانية 
التي تبعد من ١٠ إلى ١٠٠ كيلومتر 
من منطقة املعركة، حيث تعرضت 
هذه املناطق لنيران املدفعية الثقيلة 
والصواريخ من األراضي األرمينية، 
وقد خلف هــذا القصف العديد من 

وقرار البرملــان األوروبي (املطالب 
باستراتيجية االحتاد األوروبي في 
جنــوب القوقاز) رقــم ٢٢١٦/٢٠٠٩ 
(INI) املــؤرخ فــي ٢٠ مايــو ٢٠١٠، 
وتقاريــر بعثات تقصــي احلقائق 
التابعة ملنظمة األمن والتعاون في 
أوروبا لعامي ٢٠٠٥ و٢٠١٠، وقرارات 
منظمة التعاون اإلسالمي عام ١٩٩١، 
والوثيقة اخلتاميــة للقمة الثامنة 
عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة 
عدم االنحياز التي انعقدت في باكو 
يومــي ٢٥ و٢٦ أكتوبر ٢٠١٩، حيث 
أعادت التأكيد علــى املوقف القائم 
بالفعل حلركة عدم االنحياز بشأن 
تسوية النزاع في إطار وحدة أراضي 
وسيادة وحدود جمهورية أذربيجان 
املعترف بها دوليا، وتعتمد أرمينيا 
بحفظها في مفاوضاتها على «الوضع 
الراهن» ألن استمرار االحتالل غير 
مقبول وسيظل دائما مهددا للسالم 

والتنمية في املنطقة.
وأوضــح قهرمــان ان األخبــار 
الكاذبــة التي نشــرت «بأن بعض 
املرتزقة األجانب يقاتلون مع اجلانب 
األذربيجانــي» أود أن أفيدكم علما 
بأن عدد سكان أذربيجان اليوم هو 
١٠ ماليــني نســمة مقابــل ٢ مليون 
من عدد سكان أرمينيا، ويبلغ عدد 
اجليش النظامي واملهني األذربيجاني 
١٠٠ ألف جنــدي و٣٠٠ ألف جندي 
احتياطي، ولســنا بحاجــة إلى أي 
قوة خارجية، وامليزانية العسكرية 
ألذربيجان تتجاوز امليزانية العامة 
لدولة ألرمينيــا. ووفقا ملعلوماتنا 
املوثوقــة قامــت أرمينيا بإشــراك 
منظمات إرهابية مثل «حزب العمال 

الكردســتاني وأصالة» من منطقة 
الشرق األوسط في األعمال العدائية 
وانتشر مقطع ڤيديو بهذا اخلصوص 
على شــبكات التواصل االجتماعي 

اخلاصة بالسفارة.
وأشــاد قهرمان باملوقف التركي 
جتــاه بــالده، مؤكــدا ان تركيا بلد 
شــقيق، ومنوها باملوقف االيراني 
الذي قال انه مع الشــرعية الدولية 
في حــل قضية قره بــاخ، وهذا ما 
أكده الرئيس حسن روحاني وكذلك 
احلكومة االيرانية ووزارة اخلارجية 

االيرانية.
كما أوضــح ان منظمة التعاون 
اإلسالمي وفي جميع قممها السنوية 
تؤكد على ضرورة حترير اإلقليم، 
وأن ارمينيا حتتل ٢٠٪ من األراضي 
األذربيجانية وبالتالي من الضروري 
حل هذه القضية وإرجاع احلق الى 
أهلــه، موضحا ان موقف روســيا 
يؤكد على ضرورة حل هذا النزاع، 
مشيرا الى ان الرئيس بوتني أوضح 
ان عــدم تدخل جيش بالده في هذا 
النزاع رغم االتفاق األمني بينه وبني 
ارمينيــا يرجع الــى أن النزاع يقع 
فــي اراض اذربيجانية وليس على 
احلــدود األرمينية، مشــيرا إلى ان 
اإلقليم احملتــل ال توجد بينه وبني 

أرمينيا حدود.
واختتم قهرمان مؤمتره بالقول 
نحن ملتزمون بالهدنة اذا التزم به 
الطرف اآلخــر لكننا مصرون على 
حترير أراضينا وفق القرارات الدولية 
وما أقرته مجموعة مينسك وكذلك 
قرارات منظمة التعاون اإلســالمي 

ورفع العلم األذربيجاني.

سفير اذربيجان اليخان قهرمان يشرح األوضاع على األرضالسفير اليخان قهرمان

الضحايا من بينهم أطفال وشيوخ 
بني قتلى وجرحى.

وتابــع قهرمــان: كمــا تعلمون 
أنــه طوال ما يقارب ٣٠ عاما عقدت 
أذربيجان محادثات سالم مع أرمينيا 
من خالل وساطة مجموعة مينسك 
التابعة ملنظمة األمن والتعاون في 
أوروبــا، على أمل التوصل إلى حل 
ســلمي، لكن املواقف غيــر البناءة 
للقيادة األرمينية خالل املناقشات 
حــول التســوية الســلمية لنــزاع 
ناغورني قره بــاخ، والتي لم تكن 
مهتمة بحــل النزاع، والتصريحات 
غيــر املســؤولة لرئيــس الــوزراء 
األرميني باشــينيان مثــل قوله ان 
«قره باخ هي أرمينيا ونقطة» هي 
من العوامل الرئيســية في تعطيل 
املفاوضــات، وردا علــى رئيــس 
وزراء أرمينيا قال رئيس جمهورية 
أذربيجان إلهام علييف بعبارة: «قره 
باخ هي أذربيجان وهي نهاية الكالم» 
والرئيس له شرط واحد فقط مقابل 
الشــروط التي ال أســاس لها التي 
مت طرحهــا مــن اجلانــب األرميني 
الســتئناف احملادثات وهو: «يجب 
على أرمينيا سحب قواتها العسكرية 
من األراضــي األذربيجانية احملتلة 
بشكل كامل وفوري وغير مشروط، 

كما يقتضي القانون الدولي».
وأضــاف: ملــدة ٢٧ عاما لم تنفذ 
القرارات األربعة املعروفة  أرمينيا 
الدولية  ملجلس األمن، والقــرارات 
األخرى املتعلقة بها وقرار اجلمعية 
العامــة لألمم املتحدة رقم ٦٢ /٢٤٣ 
لعام ٢٠٠٨، وقرار اجلمعية البرملانية 
ملجلس أوروبا رقم ١٤١٦ لعام ٢٠٠٥، 

«كورونا» تسبب في تراجع القطاع البريدي منذ مطلع العام احلالي 
بسبب االضطرابات في حركة النقل وعوامل أخرى

دارين العلي

أعلن الوكيل املســاعد لشــبكات 
التوزيــع فــي وزارة الكهرباء واملاء 
م.مطلق العتيبي عن  االتفاق 
مع الهيئة العامة للرعاية السكنية على 
استراتيجية في بناء محطات التحويل 
الثانوية في املناطق واملدن اجلديدة 

للحيلولة دون سرقة كيبالتها.
كالم العتيبــي جــاء على هامش 
حضوره صباح أمس عملية تشغيل 
آخر محطــات التحويل الثانوية في 
منطقة الوفرة السكنية اجلديدة ضمن 
١٩٤ محطة مت إنشاؤها في تلك املنطقة.

وقال إن الوزارة متكنت من االنتهاء 
من تركيب احملوالت وإيصال التيار 
الى املنطقة قبــل االنتهاء من أعمال 
بناء القســائم بالكامل، الفتا إلى أن 
نســبة البناء في املنطقة ال تتجاوز 

الـ ٤٠٪ حتى اآلن.
ولفت الى التعاون ما بني الوزارة 
والهيئة العامة للرعاية السكنية التي 

ســرقات الكيبالت التي تعاني منها 
احملطات الثانوية وذلك عبر الطلب 
من السكنية دفن مسارات الكيبالت 
بالرمل الناعم وتلحيم األغطية التي 
تغطيها إلغالق الباب أمام عصابات 

سرقة الكيبالت.

وقال إن الوزارة انتهت من إيصال 
التيــار لـ ١٩٤ محطة ثانوية لتزويد 
٢٤٢٦ قسيمة بالطاقة الكهربائية بقدرة 
إجماليــة تصل الــى ٢٩٠ ميغاواط، 
موضحــا أن احملطــة األخيــرة التي 
شغلتها الوزارة تغذي قطعا لم يصل 

البناء اليها حتى اآلن.
وأكد أن جميع من لديه قسيمة في 
منطقة الوفرة السكنية بات ميكنهم 
حاليا تقدمي طلبات إيصال التيار عبر 
املوقــع االلكتروني للوزارة وإرفاقه 
باألوراق واملستندات املطلوبة ليتم 
إيصال التيار خالل مدة قصيرة في 
حال عدم وجود مخالفات للمخططات 

املعتمدة.
ووجه الشكر لوزير الكهرباء واملاء 
د.خالد الفاضل ملساهمته بهذا النجاح 
من خالل إصراره على سرعة اإلجناز 
وأن يعمــل الفريق بشــكل متواصل 
لالنتهاء من تركيب احملطات لم يتسن 
لألهالي تشــغيل التيار والسكن في 

منازلهم.

يقع على عاتقها بناء احملطات بينما 
تتولى الوزارة مسألة تركيب املولدات 

وإيصال التيار.
ولفت الى انه مت اعتماد استراتيجية 
جديــدة فــي بناء احملطــات في هذه 
املنطقة باالتفاق مع السكنية لتقليل 


