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«املركزي» يتدرج في رفع الفائدة 
ويستخدم أدواته النقدية لتحقيق التوازن

مصطفى صالح

أكدت مصــادر مطلعة لـ «األنباء» أن 
القرار الذي سيتخذه بنك الكويت املركزي 
بشأن أسعار الفائدة اليوم بالتزامن مع 
قــرار الفيدرالي األميركــي املتوقع برفع 
معدالت الفائدة ســيكون في إطار النهج 
املتحفظ لـــ «املركزي» بالرفــع املتدرج 

ملعدالت الفائدة. 

وفيما لم حتدد املصادر املعدل املتوقع 
لرفع الفائدة من قبل «املركزي» اليوم، إال 
أنها أكدت أن كل القرارات في هذا الشأن 
تأتي مبا يتماشى مع خصوصية مؤشرات 
االقتصــاد الكويتــي، ناهيك عن حتقيق 
الهدف األهم وهــو احلفاظ على جاذبية 
وقوة الدينار الكويتي في ظل متغيرات 
عاملية، بهدف مساعدة االقتصاد الوطني 

على مواصلة النمو.

«القوى العاملة» و«الغذاء» و«الداخلية» تراقب «الدليڤري»
بشرى شعبان

كشــفت مصادر خاصة بالهيئــة العامة 
للقــوى العاملــة لـــ «األنباء» عــن ان جلنة 
مشــتركة مكونة من الهيئــة العامة للقوى 
العاملة وهيئة الغذاء ووزارة الداخلية أطلقت 
حمالت تفتيشية ميدانية بشكل يومي وفي 
املناطق التجارية واملطاعم للتأكد من االلتزام 
باالشتراطات اخلاصة بخدمة توصيل الطلبات.  
وســيجري التأكد من امتالك ســائق املركبة 
ترخيصا صحيا وبطاقة مدنية صاحلة تعود 

إقامتها الى صاحب العمل نفسه. وفي حال مت 
ضبط عامل في غير مكان عمله ستتم إحالته 
إلى مباحث شؤون اإلقامة الستكمال اإلجراءات 
التي ستنتهي باإلبعاد عن البالد. أما في حال 
عدم االلتزام باالشتراطات الصحية في املركبات 
سيتم تسجيل غرامات مالية ومخالفات على 
صاحب العمل والعامل. فيما سيتولى قطاع 
املرور فحــص املركبات اخلاصــة بتوصيل 
الطلبات والتأكد من ســالمتها، كما ستقوم 
هيئة الغذاء بالتأكد من االشتراطات الصحية 
للعامل ونظافة املركبة ووجود التراخيص.

١٩ مليون دينار لتمديد
٨ عقود نظافة في «الصحة»

علي إبراهيم 

علمت «األنباء» أن وزارة الصحة 
تســعى إلى متديــد ٨ عقود نظافة 
وتخلص من النفايات بقيمة تتجاوز 
١٩ مليون دينار، حيث طلبت متديد 
عقد األمر املباشر اخلاص بتجهيز 
خدمــات التنظيف والنقل الداخلي 
والتخلــص من النفايــات مبنطقة 
الصبــاح الطبيــة التخصصيــة أ 
(املجموعة األولى) بنحو ٢٫٤ مليون 
دينار. وتبلغ التكلفة ملنطقة الصباح 
الطبية ب (املجموعة الثانية) نحو 
٢٫١٦ مليون دينار، وملنطقة الصباح 
التخصصية ج (املجموعة الثالثة) 
٣٫٢٣ ماليــني دينار. وبلغت تكلفة 
متديد عقد منطقة العاصمة الصحية 
(املجموعة الرابعــة) ٣٫٥٤ ماليني 
دينار، أمــا منطقة حولي الصحية 
(املجموعة السادسة) فبلغت تكلفتها 
١٫٤٦٨ مليون دينار، وبلغت التكلفة 
ملنطقة األحمدي الصحية (املجموعة 
الســابعة) ٢٫١٣٨ مليون دينار، أما 
منطقة الفروانية (املجموعة الثامنة) 
فبلغت ١٫٧٥٨ مليون دينار، وملنطقة 
اجلهراء (املجموعة التاسعة) بلغت 

٢٫٥٨ مليون دينار.

ممثل صاحب الســمو األمير.. سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح يلقي كلمة الكويت أمام 
«قمة حتويل التعليم» في األمم املتحدة

رئيس الوزراء ألقى كلمة صاحب السمو أمام «قمة حتويل التعليم» في األمم املتحدة 

ممثل األمير: خطى ثابتة للكويت إلعداد 
أجيال واعدة تسهم في حتقيق «رؤية ٢٠٣٥»
الكويت تعطي أولوية قصوى لتطوير رأس املال البشري اإلبداعي
وإنفاقها على التعليم من أعلى املعدالت العاملية بنسبة ١٢٪ 
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 «االستئناف» تؤيد شطب مرشح وتعيد ٧ إلى االنتخابات
عبدالكرمي أحمد 

ألغت محكمة االستئناف أمس حكم أول 
درجة برفض دعاوى املرشحني هاني حسني 
ومحمد اجلويهل ومبارك العتيبي املطالبة 
بإلغاء قرار وزارة الداخلية باســتبعادهم 
من خوض انتخابات مجلس األمة، وقضت 
مجــددا بإلزامهــا بإعادتهم إلى كشــوفات 
املرشحني. كما أحالت احملكمة قرارات وزارة 
الداخلية بشطب املرشحني املدانني بدعاوى 
«ترديد اخلطاب» إلى احملكمة الدستورية 

للفصل بدفوعهم بعدم دستورية تطبيق 
 «قانون املسيء» عليهم بأثر رجعي، وهم: 
عايض أبو خوصة وعبداهللا البرغش ونايف 

املرداس وأنور الفكر.
وذكــر مصدر قضائــي لـ«األنباء»، أن 
حكم محكمة االســتئناف بإيقاف قرارات 
شطب هؤالء األربعة وإحالتهم إلى احملكمة 
الدستورية، ال يعني وجوب انتظارهم حكما 
من األخيرة للسماح بترشحهم، مؤكدا أن 
أحكامهم الصادرة أمس تسمح لهم بالترشح. 
وأيــدت احملكمة حكم محكمــة أول درجة 

بتأييد قرار وزارة الداخلية بشطب مرشح 
الدائرة الرابعة مساعد القريفة من سجالت 
املرشحني. وقد أعلن املرشح عزمه الطعن 
أمام محكمة التمييز بهذا احلكم، مشــيرا 
إلى أن هناك أحكام متييز ســابقة تسمح 
بترشحه. من ناحية أخرى، حددت محكمة 
التمييز الدائرة اإلدارية الثانية لنظر طعن 
إدارة الفتوى والتشريع في حكم محكمة 
االستئناف بإعادة د.خالد شخير املطيري 
إلى السباق االنتخابي، ويرجح أن تطعن 
اإلدارة أيضا في أحكام عودة بقية املرشحني.

مصدر قضائي لـ«األنباء»: احملالون إلى «الدستورية» سيخوضون االنتخابات دون انتظار حكمها
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس
  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

األربعاء
    ٢٥Wednesday September 21 ,2022 - Issue No.16579 من صفر ١٤٤٤ املوافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢  

ت
ليا

مح

مشعل العثمان: 
خدمات «التأمينات» 
م بنسبة ١٠٠٪  تقدَّ
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