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الفارس: «احسمها» يقلل إنفاق الدولة على الوقود ويحقق وفرًا ماليًا
دارين العلي

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء 
أمــس عن فتح بــاب االنضمام 
لبرنامج منح احلوافز للعمالء 
املساهمني في ترشيد استهالك 
الكهرباء واملاء«احســمها» عبر 

موقع الوزارة الرسمي.
وفي هذا الشــأن قال وزير 
النفــط ووزيــر الكهرباء واملاء 
هــذا  إن  الفــارس  د.محمــد 
املشــروع يشــتمل على تقدمي 
حوافز تتمثل في خصم فواتير 
التحصيل الشهرية نظير ترشيد 
استهالك الكهرباء واملاء ومقارنة 
االستهالك الفعلي للمشارك مع 
اســتهالكه العــام املاضي لذات 
الشــهر. وأوضح ان فكرة هذا 
املشــروع أتت بدعــم من وزير 
الكهرباء واملاء السابق د.خالد 
الفاضــل ومــن إميان الــوزارة 
بتطوير خدماتها املقدمة للعمالء 

املشروع، أبرزها ترشيد استهالك 
الكهرباء واملاء واملســاهمة في 
تقليل تكلفة الوقود على الدولة 
وحتقيق الوفر املالي مبا يخدم 
املصلحة العامة وحتصيل املبالغ 
املســتحقة لصالح الوزارة من 
خالل سداد مديونيات العمالء.
وأعــرب الفارس عــن أمله 
بتفاعــل العمالء مع املشــروع 

فضال عن تشــجيع الصناعات 
التي حتث على ترشيد استهالك 
الكهرباء واملاء، واالستثمار في 
األجهزة املوفرة للطاقة. وحتسني 
املنظومــة البيئية فــي الدولة 
واملســاهمة في تقليل التلوث 
املصاحب لعملية إنتاج الكهرباء 
واملاء. هــذا وأوضحت مصادر 
مطلعــة فــي الــوزارة طريقة 
حساب نسب اخلصم من فاتورة 
الكهرباء واملاء.  ولفتت الى ان 
نسبة اخلصم لن تتعدى الـ ٤٠٪ 
على فاتورة املياه والـ ٥٠٪ على 
فاتورة الكهرباء. وأشارت الى انه 
ستتم مضاعفة نسبة الترشيد 
علــى الفاتورة مبعنــى انه لو 
بلغت نسبة الترشيد ١٠٪ لهذا 
الشهر مقارنة باالستهالك لشهر 
يناير العام املاضي فسيتم خصم 
٢٠٪ من قيمة الفاتورة ســواء 
للكهرباء أو املاء وميكن للعميل 

اجلمع ما بني احلافزين.

ملا يحقق لهم تخفيض تكاليف 
فواتير االستهالك ومبا ينعكس 
على ميزانية العميل الشهرية، 
الفتا إلى أن مشــروع احسمها 
من شــأنه أن يشــجع العمالء 
للحد من األمناط االســتهالكية 
املسرفة وصوال إلى االستهالك 
األمثــل كما يســاهم في تعزيز 
وازع الترشــيد لــدى العمالء، 

«الكهرباء» بدأت بفتح باب االنضمام اإللكتروني ملشروع حوافز ترشيد االستهالك للمواطنني

د.محمد الفارس

والعمل على احلد من الهدر في 
اســتهالك الكهرباء واملاء ومبا 
يتوافــق مع املــادة الثانية من 
قانــون ٢٠ لســنة ٢٠١٦ والتي 
تنــص علــى أنه (يجــوز منح 
حوافز ملن يساهم من املواطنني 
في ترشيد اســتهالك الكهرباء 
واملــاء). وأضاف ان هناك عدة 
أهــداف مرجوة مــن وراء هذا 

«الكويتية» كّرمت «النجاة» لدورها البارز خالل رحالت اإلجالء
كرمت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية جمعية 
النجاة اخليرية، مشيدة بجهودها ودورها اإلنساني 
البــارز واحلثيث الذي قدمته خالل رحالت إجالء 
الطلبة واملواطنني من اخلارج في شــهري ابريل 
ومايو من العام املاضي. وقام رئيس مجلس اإلدارة 
باخلطــوط اجلوية الكويتية الكابنت علي الدخان 
بتسليم درع التكرمي لرئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعالم بالنجاة اخليرية عمر الثويني، وذلك 
بحضور نائب رئيــس مجلس اإلدارة باخلطوط 
اجلوية الكويتية املستشار فيصل الغريب وعضو 
مجلس اإلدارة عادل الصانع ولفيف من العاملني 
فــي «الكويتية» واجلهات املكرمــة األخرى، وأكد 
الدخان أن النجاة اخليرية اســتطاعت خالل هذه 
األزمة العصيبة أن حتقق حضورا إنسانيا فاعال 

داخل الكويت السيما في مجال الدعم اللوجستي 
وجتهيز املقرات للعائدين وغيرها من أوجه العمل 
اإلنساني األخرى التي قدمتها خالل األزمة. وتقدم 
رئيــس قطاع املوارد والعالقــات العامة واإلعالم 
بالنجــاة اخليرية عمر الثويني بشــكر اخلطوط 
اجلوية الكويتية على هذا التكرمي واحلفاوة، مؤكدا 
أنهــا اضحت محل فخر واعتزاز كل أهل الكويت، 
مثمنا جهودها الوطنية الرائدة التي بذلتها أثناء 
رحالت االجالء، حيث حترك أسطول الكويتية في 
كافة دول العالم لتسهيل عودة املواطنني العالقني 
حلضن الوطن وسط ظروف صحية خطيرة للغاية. 
فسيرت الشركة ١٥٨ رحلة جوية مبعدل ٣٠ رحلة 
بشــكل يومي واســتفاد من هذه اجلهــود ٣١ ألف 

عمر الثويني يتسلم درع التكرمي من الكابنت علي الدخان وعادل الصانعشخص من ٥٨ جهة حول العالم.

آن األوان أن نســلط الضــوء على 
(األوبريتات القدمية) وشخوصها في (هال 

فبراير) فهي موروثنا الصچي!
عشنا الزمن اجلميل يوم كانت الكويت 
(فرجان) مترابطــة ومتواصلة، األوالد 
يلعبون مع األوالد كرة القدم واأللعاب 
الشعبية واحلبال (صيد الطيور)، والبنات 
بدراريعهم يلعبون (احليله) و«صيده ما 

صيده» و«عمنكور»!
كانت هناك مهن جميلة (امنحى ذكرها) 

اآلن ومازلنا نذكر:
- املطهر.. الذي يقوم بختان األطفال 

منذ صغرهم!
- الشاوي.. في الكويت القدمية وحتى 
الســبعينيات كان له شأن كبير، فالكل 
يعرفه ويتعامل معه وكانت األهالي تضع 
(غنمها) عنده فهو يأخذها كل صباح في 
املراعي القريبة ثم يعود بها قبل املغرب، 
وسبحان اهللا تشوف (الغنمة - الصخلة - 
النعجة) شلون تنفصل عن القطيع لتدخل 
بيتها وبعض الرعاة عندهم (حمار) يضع 
عليه أمتعته، وأحيانا تلد هذه الغنم فيحمل 
الصغير على احلمار، ومازلت  (التيس) 
أتذكر شاوينا (أبومجبل) اهللا يرحمه وهو 
يودي الغنم من القادسية إلى املنصورية 

أو النزهة، وكنا نسميها (املياص)!
أتذكر غنمنا وغنم العم أبومحمد الدهام 
وأبوراشد احلربي ومرزوق العيد، رحمهم 
اهللا جميعا، وآخرين ال أتذكرهم، وبعض 
األهالي كانوا يطلقون أسماء على غنمهم، 
(االلبة)، وهي حلوى تصنع من  وكانت 
حليــب (الغنم التي تلــد)، تهدى ما بني 
اجليران.. ورغم الفقر إال أن الكرم كان 

موجودا !
- احملسن.. ويُطلق على احلالق، في 
البدايــات كان يتجول بشــنطة يجلس 
زبونه فــي أي مكان على األرض ويقعد 
على (سحارة)، وهي من اخلشب خاصة 
من (البرتقال)، وكان يحلق الرأس دائما 
باملوسى، ما في (قصات وال تواليت)، لكن 
بعد ذلك تطور (احملسن) فاستأجر (دكانا) 
في األسواق ثم املناطق وصار يحلق لزبائنه 
كيفما يرغبون، وكان أهل الكويت يطلقون 
(الصلموعة) على ما نسميه (زلبطه) اآلن!

في السابق (التواليت) كان يعتبر عيبا 
وعارا!

وكان أغلب (احلالقني الذين يحسنون) 
يقومون بأعمال (احليامة)، أي احلجامة، 

وفي القادسية قطعة ٩ كان هناك حالق 
بجانب مطعم يبيع الصمون اسمه أبوعباس 
(سماچ)، أي بائع سمك، (أبوحسنو) اهللا 
يرحمهما، والهندي احلالق كان اســمه 

إقبال!
- مصلحون جواله.. أول ما في أفران 
في البيوت وإمنا (جــوال)، وهي موقد 
يعمل على (الكاز)، وأول جواله عرفها أهل 
الكويت (أم كالس) ثم (البرميز) وأنواع 
مشابهة أخرى، وهذه كانت كثيرا ما تتعطل 
وتسكر من الفتيلة أو ما يسكر شعلتها 
وكان لها دخان ورائحــة خانقة، وكان 
هناك مصلحون (جواله) مهنتهم تصليح 

هذه اجلوال!
كانت احلياة بسيطة وما في واحد من 
جيلنا احلالي العايشني أمد اهللا في أعمارهم 
إال وله ذكرى مع هذه املهن.. زمان ذهب 
النقية  الضمائر  الطيبني أصحاب  بأهله 
وإنكار الذات واحلشيمة والصدق واحلياء.

٭ ومضة: أمتنى أن تقوم وزارة اإلعالم 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وجمعيات املجتمع املدني (جمعيات النفع 
العــام ذات االختصاص) بعمل بانوراما 
ثقافية تعرض فيها هذه املهن التي انقرضت 

ليطلع عليها اجليل احلالي والالحق.

٭ آخر الكالم: زمن جميل انقضى يحمل 
بني جنباته عادات وتقاليد وعبارات دارجة 
وفنونا وحكايات ومعتقدات وخرافات.. 

آن لها أن توثق حتى ال تضيع!

٭ زبدة احلچي: الكويتيون الذين عاشوا 
وناضلوا من أجل لقمة العيش في هذه 
األرض الطيبة واألجيال احلاضرة والقادمة 
يســتحقون منا أن توثــق حياة آبائهم 
وأجدادهم، وعلينا أن نفتح الباب حلوار 
راق يؤصل لهذه املهن والشخوص التي 

عاشت في تلك الفترة.
على رجال اإلعــالم والفنانني وكل 
املســؤولني، كل في موقعــه، ضرورة 
احتضان مثل هذه املقترحات وحتويلها 
إلى واقع مشهود، وحتما سيسهم هذا 
في تعزيز الدور السياحي لكويت الغد.

التراث الكويتي أو كما نقول املأثور 
الشعبي ينتقل من جيل إلى آخر إذا اهتممنا 

به وما ضيعناه!
في أمان اهللا..

ومضات

انطفأ ذكرهم!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«القوى العاملة»: ٤ إجراءات  حال هروب العمالة املنزلية
بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن آلية تعامل 
صاحب العمل للعمالة املنزلية في حال ترك العامل أو 

العاملة املنزلية العمل إلى جهة غير معلومة. 
وأوضحت الهيئة أن خطوات هذه اآللية تبدأ بتسجيل 

بالغ ترك عمل (تغيب) في أحد مراكز اخلدمة التابعة 
لوزارة الداخلية، ثم مراجعة إدارة تنظيم اســتقدام 
العمالة املنزلية التابعة للهيئة وتسجيل شكوى عدم 
حتمل تذكرة السفر في حال ضبط العامل أو العاملة 

واملطالبة بالتعويض عن عدم إكمال فترة العقد. 
وبينت الهيئة انه في حــال كان العامل لم يتم ٦ 

شهور من تاريخ االستقدام يجبر املكتب على تعويض 
صاحب العمل بكامل املبلغ املدفوع مقابل االستقدام 
وتذكرة ســفر العودة للعامل، أما في حال انتهاء مدة 
الكفالة فيتم حتويل الشــكوى إلى القضاء بإصدار 
حكم عدم حتمل تذكرة السفر الصادرة من الداخلية 

وحتديد سبل التعويض.


