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تدّرج إللغاء التعامالت النقدية
سلطان العبدان

أقرت جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية البرملانية اقتراح 
النائب د.حسن جوهر القاضي 
النقديــة  الســحوبات  بتقنــني 
اليوميــة مــن أجهزة الســحب 
اآللي لدى البنوك واملؤسسات 
املصرفية وحتديدها مبا يتناسب 
الفعلية للعمالء  مع األرصــدة 
واملودعني واملدخول الشــهري 
املنتظم لهــم. وأعــدت اللجنة 
تقريرها، الذي تنشره «األنباء»، 
وأحالته إلى مجلس األمة التخاذ 
مــا يــراه مناســبا في شــأنه. 
ويقضي االقتراح بضرورة العمل 
اجلــاد على تفعيــل التعامالت 
واألنشــطة املالية اليومية في 
السوق احمللية من خالل بطاقات 
الصرف اآللي وبطاقات االئتمان 
واألجهزة واألنظمة والتطبيقات 

والشركات واملؤسسات التجارية 
أسوة بالرقابة والتدقيق على 
قيمة مبالغ اإليداعات النقدية 
نفسها مع وقف صرف جميع 
املكافــآت والبــدالت  اشــكال 
واالستحقاقات املالية للموظفني 
العاملــني في الدولــة بطريقة 
الدفــع النقــدي وحصرها في 
التحويالت البنكية املباشــرة 
إلى حسابات املستفيدين. وورد 
في التقرير: تقنني طباعة العملة 
النقدية (الدينار الكويتي) مبا 
يتناســب مع احلاجة الفعلية 
حلجــم الســيولة النقدية في 
الســوق احملليــة. وأوضحت 
اللجنة في تقريرها أن االقتراح 
يهدف الى وضع حلول ملواجهة 
جرائم غسيل األموال لتجنب 
آثارها السلبية وتنظيم تداول 
األموال النقدية للتصدي لهذه 

اجلرائم. 

«األنباء» تنشر تقرير اللجنة املالية البرملانية عن اقتراح حسن جوهر تقنني السحوبات النقدية اليومية ملواجهة غسيل األموال

د.حسن جوهر

احلديثــة لتقليل االعتماد على 
العملــة النقديــة الــى أقصــى 
احلدود املمكنة، والتدرج نحو 
إلغاء التعامالت النقدية. وجاء 
في التقرير: فرض رقابة البنك 
املركزي على البنوك واملصارف 
الســحوبات  يخــص  فيمــا 
النقدية الكبيرة من قبل األفراد 

أنواط الفارس والقائد واللواء إلى حسابات املستحقني

محمد اجلالهمة ـ مبارك التنيب

أعلــن مصــدر أمني فــي تصريــح خاص 
لـ «األنبــاء»، ان وزارة الداخليــة بصدد فتح 
الزيارات العائلية ملختلف اجلنسيات مبا فيها 

اجلالية اللبنانية في الثامن من مايو املقبل.
وأشــار املصدر الــى ان الضوابط القدمية 
نفسها، وأبرزها ان يكون راتب «الكفيل الوافد» 
مناسبا الســتضافة عائلة، ستطبق على تلك 
الزيارات العائلية التي سوف يتم اصدارها في 

السابع من الشهر املقبل.

وتأتي اعادة العمل بالزيارات العائلية بعد 
توقف دام ألكثر من عامني جراء تفشي ڤيروس 

كورونا.
وذكر املصــدر أن إعادة الزيــارات ألهداف 
أســرية وعائلية وأيضا لكون هــذه الزيارات 

تسهم في زيادة احلركة التجارية.
ولم يوضح املصدر مــا إذا كانت الزيارات 
ســتتطلب وجود ما يفيد تلقي الزائر جرعات 

مضادة للڤيروس أم ال.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن أنواط 
«الفارس» للشــرطي حتى رتبة نقيب ونوط 

«القائــد» للرتبــة من رائد حتــى عقيد ونوط 
«اللواء» للعميد فما فوق نزلت أمس األول في 
حسابات املستحقني، وكان بعض من املستحقني 
نزلت في حســاباتهم ولم تنزل في حســابات 
آخريــن، وعليــه وجــه نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف 
بســرعة صرف النوط، وهو ما حدث من قبل 
اإلدارة املالية وشؤون القوة في الوزارة والتي 
حصرت أسماء ممن لم يصرف لهم وضخت في 
حساباتهم، يشار إلى أن النوط يقابل باستحقاق 

٦٠ تصرف شهريا.

«الداخلية» تتجه إلى إعادة فتح الزيارات العائلية ٨ مايو

إسرائيل تغلق احلرم اإلبراهيمي أمام املسلمني
مستوطنون متطرفون ميارسون طقوساً استفزازية في األقصى

عواصــم ـ وكاالت: صعــدت قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي اعتداءاتهــا في 
املســجد األقصــى وأغلقــت املســجد 
اإلبراهيمــي في اخلليل أمام املســلمني. 
ووســط حتذيرات من فرض التقســيم 
بالقوة على املقدسات االسالمية، اقتحم 
مستوطنون متطرفون ساحات املسجد 
األقصى التي شهدت اشتباكات بني شبان 
فلسطينيني وقوات االحتالل التي أجبرت 
الفلسطينيني على إخالء املسجد للسماح 

لنحو ٥٦٠ مستوطنا باقتحامه. وقالت 
دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس في 
بيان، إن مئات املستوطنني دخلوا باحات 
األقصى على شكل مجموعات متتالية من 
جهة باب املغاربة وقاموا بأداء طقوس 
دينية استفزازية في باحاته، مبناسبة 
عيد الفصح اليهودي. كما شــارك آالف 
اليهود املتطرفني فيما يسمى صالة «بركة 
الكهنة» بساحة حائط البراق. وتعتبر 
هذه الصالة إحدى صالتي عيد الفصح 

اليهــودي وتقام الثانية غــدا. بدورها، 
حذرت وزارة اخلارجية الفلسطينية، من 
مخاطر تفريغ املســجد األقصى املبارك 
وعزله وتفريغه من املصلني واملعتكفني 
بغية فرض التقسيم الزماني كأمر واقع 
بقــوة االحتالل.  وفــي اخلليل، أغلقت 
قوات االحتالل احلرم اإلبراهيمي، أمام 
املسلمني، يومي االثنني والثالثاء، وفتحته 
بــكل أروقته أمام املســتوطنني احتفاال 

بعيد الفصح اليهودي». 

متطرفون يهود يؤدون صالة كوهانيم عند حائط البراق في األقصى املبارك بحماية قوات االحتالل                   (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ٢٤

17اقتصاد

بدر اخلرافي مع خوان ليبرون بعد توقيع عقد الرعاية (قاسم باشا)

«بي إن كي» الراعي الرسمي لبطل العالم 
اإلسباني خوان ليبرون في «البادل»

ملشاهدة الڤيديو

املتقاعدون يتزايدون..ومعاشاتهم تتقلص!
علي إبراهيم

كشــفت بيانات رســمية 
حصلت عليها «األنباء»، عن أن 
٤٥٧٢ مواطنا ومواطنة تقاعدوا 
خالل ٢٠٢١، حيث بلغ إجمالي 
عدد أصحاب املعاشــات على 
قيد احلياة بنهاية ديســمبر 
املاضــي نحــو ١٥٣٫٦٤ ألــف 

مواطن ومواطنة، مقارنة بـ ١٤٩ 
ألف مواطن ومواطنة في نهاية 
٢٠٢٠. ويأتي ذلك فيما تراجع 
متوســط املعــاش التقاعدي 
للمواطنني بنحــو ٤ دنانير، 
إذ بلــغ ١٢٧٠ دينــارا شــهريا 
بنهايــة ٢٠٢١ مقارنة بـ ١٢٧٤ 
دينارا في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠. 
وارتفعت أعداد املســتفيدين 

التقاعدية من  من املعاشــات 
املواطنــني األرامــل واألوالد 
واملســتحقني اآلخرين بنحو 
٣٧٢٩ شخصا خالل ٢٠٢١، إذ 
بلغت أعدادهم بنهاية ديسمبر 
٩٢٫٥٩ ألف مستفيد ومستفيدة، 
مقارنة بـ ٨٨٫٨٧ ألفا في نهاية 
٢٠٢٠. وسجل املتقاعدون من 
القطاع األهلي أعلى تراجع في 

متوسط املعاش بـ ٣٦ دينارا، 
وتراجعت معاشات احلكوميني 
٤ دنانير، فيما زاد متوسطه 
للنفطيني ٤ دنانير، وتراجع 
متوسط معاشات املتقاعدين 
من الدفاع دينارين، بينما زاد 
متوســطه للحــرس الوطني 
بـ ٧ دنانير، و«الداخلية» ثبت 

دون تغيير.

ً أعدادهم ارتفعت إلى ١٥٣٫٦٤ ألفاً ومتوسط املعاش تراجع إلى ١٢٧٠ دينارا

«اإليكاو» مستشارًا لـ «الطيران املدني» 
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة، أن االدارة 
العامة للطيران املدني تتجه لتوقيع عقد مع منظمة 
الطيران املدني الدولــي (اإليكاو)، إحدى وكاالت 
منظمــة األمم املتحــدة، بقيمــة ٨٫٨ ماليني دوالر، 

وذلك ملدة ٥ سنوات تبدأ من ٢٠٢٢.
وفي التفاصيل، قالت املصادر: إن العقد يهدف 
الى اإلشــراف علــى املبادئ والترتيبــات املعنية 
بالطيران املدني فــي الكويت، مبا يضمن تطوره 

علــى نحو آمــن ومنظم، ويحقق إنشــاء خطوط 
دوليــة للنقل اجلوي على أســاس تكافؤ الفرص 

واستثمارها بطريقة اقتصادية وسلمية.
وقالت إن منظمة (اإليكاو) لها عدة أدوار منها 
وضع السياسات واملعايير الدولية، إجراء عمليات 
التدقيق واالمتثال للقواعد والتوصيات الدولية، 
القيام بالدراسات والتحليالت االقتصادية والفنية، 
تقدمي املساعدة وتبني قدرات الطيران، وذلك ضمن 
رؤية الطيران املدني لتطوير مطار الكويت الدولي 

.(T٢) وتشغيل املطار اجلديد

التفاصيل ص ١٤

١٢ مليونًا  مكافآت األعمال 
املمتازة ملوظفي «الصحة»

٣٥ جمعية نفع عام على جدول 
«الشؤون» لعقد «العموميات»

واشنطن تستضيف قمة دولية 
افتراضية حول «كورونا» ١٢ مايو

عبدالكرمي العبداهللا

في الوقت الذي رصدت فيه وزارة الصحة مبلغ ١٢ مليون 
دينار كمكافآت لألعمال املمتازة، فوض وزير الصحة د.خالد 
الســعيد وكيل الــوزارة د.مصطفى رضا بصــرف مكافآت 
األعمال املمتازة عن العام ٢٠٢١ لكل العاملني املرشــحني من 
جهات عملهم بالوزارة، وسيكون صرف املكافآت وفقا جلدول 
ديــوان اخلدمة املدنيــة في منح األعمال املمتــازة، ويجوز 
منحها بفئات أقل، إذ يتمثل في منح األطباء واالستشاريني 
ومديري اإلدارات ١٥٠٠ دينار، كما يصرف للصيادلة والفنيني 
واملراقبني ١٣٠٠ دينار و١٠٠٠ دينار لرؤساء األقسام والهيئة 
التمريضية، و٨٠٠ دينار لكل من املوظفني واإلداريني و٤٠٠ 
دينار للوظائف املعاونة والفنية املساعدة، موضحة أن هذا 
يأتي حسب كتاب الديوان، علما أنه يحق للوزارة منح هذه 

املكافأة بفئات أقل.

بشرى شعبان

كشــف مصدر خاص في وزارة الشؤون االجتماعية، عن 
أن الــوزارة ممثلة في قطاع التنميــة االجتماعية انتهت من 
إعداد جدول لعقد اجلمعيــات العمومية وإجراء االنتخابات 
لـ ٣٥ جمعية نفع عام، وذلك بعد اعتماده لتباشر عقدها بعد 
اجازة عيد الفطر، وفقا للقرار الصادر عن الوزارة بهذا الشأن.
 يذكر أن عدد اجلمعيات املشهرة بلغ ١٥٣ جمعية. وكانت 
الوزارة قد انتهت من عقد جمعيات عمومية وانتخابات لـ ١١٨ 

جمعية قبل معاودة اإليقاف نتيجة جائحة كورونا.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت الواليات املتحدة عن استضافة 
قمة دولية الحتواء تفشــي وباء ڤيروس كورونا املستجد 
«كوڤيد-١٩» واالســتعداد للتهديدات الصحية املستقبلية، 
حيث ستعقد القمة في ١٢ مايو املقبل. وقال البيت األبيض 
في بيان صحافي مشــترك امس مع دول مجموعة الســبع 
الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين، إن القمة االفتراضية 
ستشترك في رئاستها كل من الواليات املتحدة وأملانيا التي 
تتولى حاليا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التي تتولى 
رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس االحتاد 
اإلفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبي 
(كاريكوم). وعزا البيان عقد هذه القمة إلى «ظهور وانتشار 
ســالالت متحورة جديدة مثل أوميكــرون، ما عزز احلاجة 
إلى اســتراتيجية تهدف إلى الســيطرة على كوڤيد-١٩ في 

جميع أنحاء العالم». 

«إرنست آند يونغ» استشاري «الدبدبة» و«الشقايا» بـ ١٫٥ مليون دينار
أحمد مغربي

كشــف مصــدر نفطــي رفيع 
املســتوى لـــ «األنبــاء»، عن أن 
هيئــة مشــروعات الشــراكة بني 
القطاعني العــام واخلاص قررت 
ترسية استشاري مشروع الدبدبة 
لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع 
الشقايا للطاقات املتجددة املرحلة 
الثالثة على شركة ارنست آند يونغ 
لالستشــارات بقيمــة ١٫٥ مليون 
دينار. وقال املصدر إن املشــروع 
سيتم إنشاؤه في إطار خطة لزيادة 
مساهمة الطاقة املتجددة من إجمالي 
إنتاج الطاقة عام ٢٠٣٠. وأشــار 

إلى أن مشــاريع الطاقة املتجددة 
في منطقــة الشــقايا رصدت لها 
ميزانية تتجاوز ١٫٢ مليار دينار، 
وخصصت ملعهد الكويت لألبحاث 
العمليــة ميزانية لتنفيذ املرحلة 
األولى تبلغ ١٨٥ مليون دينار، ومت 
إسناد املرحلة الثانية الى مؤسسة 
الكويتيــة مبيزانيــة  البتــرول 
تقديرية تبلــغ ٥٥١ مليون دينار 
إلنتاج ١٥٠٠ ميغاواط (قبل أن يتم 
اإللغاء من قبل مجلس الوزراء)، 
أما املرحلة الثالثة فستنفذها هيئة 
مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص بقيمة ٥٢٨ مليون 

دينار.

 التفاصيل ص ٣

نوافذ رمضانية

18االميان

19مطبخ

العلماء يردون على تساؤالت املشككني 
حول حكمة الصيام:  ملاذا منتنع في رمضان 

عما أحله اهللا طوال العام؟
د.خالد املذكور: كّنا نسمع املؤذن.. صلُّوا في رحالكم.. 

صلُّوا في بيوتكم.. وال أرى املسجد فتدمع 
عيني تشوقًا له

شـوربة األرز 
مع الدجاج واخلضار

مانغـو باللــوزا

سلطـة الكينوا 
مع الروبيان واألڤوكادو

سمان محشي 
باملكسرات


