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غير مخصص للبيع

جنيــڤ - وكاالت: قالــت منظمــة الصحة 
العاملية إنها تراقب بدقة وكثافة تطور ڤيروس 
جدري القرود لتحديد ما إذا كانت الزيادة احلالية 
في عدد اإلصابات به تشكل حالة طوارئ صحية 
عموميــة تثير قلقا دوليا. وتزامنا مع اجتماع 

للجنة اخلبراء املعنية بتقييم املؤشرات الوبائية 
في املنظمة، أكد املدير العام «للصحة العاملية» 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس مواصلة املنظمة 
«بذل كل ما في وســعها لوقــف جدري القرود 

وإنقاذ األرواح». 

استقالة رئيس احلكومة اإليطالية للمرة الثانية  
ومخاوف من وصول اليمني املتطرف للسلطة

روما - وكاالت: قدم رئيس الوزراء اإليطالي 
ماريو دراغي استقالته للمرة الثانية إلى الرئيس 
ســيرغيو ماتاريال خالل أســبوع بعد انهيار 
حكومة الوحدة التي يرأسها، مما أدى إلى دخول 
البالد في أزمة سياسية وتسبب في اضطراب 
األســواق املالية. وطلب الرئيس ماتاريال من 
دراغــي البقاء في منصبــه لتصريف األعمال. 
وحل الرئيس البرملان متهيدا إلجراء انتخابات 
مبكرة في ســبتمبر أو أكتوبر املقبلني، تشير 
االستطالعات إلى ان ائتالفا ميينيا بقيادة حزب 
«إخوة إيطاليا» سيحقق فوزا سهال فيها. ويحذر 
أنصار دراغي من أن االنهيار احلكومي سيفاقم 
متاعب اجتماعية على وقع تضخم متفش ويؤخر 
امليزانية ويهدد تعافي االحتاد األوروبي في فترة 
ما بعد وباء كورونا، فيما توقع مسؤولون أن 
تفتح استقالة دراغي الباب أمام «فترة إرباك» 
في إيطاليا، وأنها ستكون مبنزلة خسارة «أحد 

رئيس الوزراء اإليطالي ماريو دراغي عقب استقالته  (ا.ف.پ)أعمدة أوروبا».

روسيا تستأنف ضخ الغاز ألوروبا وحتّذر من «اختفاء» أوكرانيا !
استمرار املخاوف من تخفيض جديد إلمداداتها

عواصــم - وكاالت: عــاد 
الغــاز الروســي يتدفق إلى 
أوروبــا عبــر خــط أنابيــب 
«نورد ســترمي١» بعد توقف 
دام عشرة أيام، لكن املخاوف 
من تخفيضات أكبر لإلمدادات 
التزال قائمة في الوقت الذي 
تشير فيه تقديرات إلى رغبة 
الروســية بأوكرانيا  القوات 
في االستيالء على ثاني أكبر 
محطة لتوليــد الكهرباء في 
البــالد. وقالــت املخابــرات 
البريطانية أمس  العسكرية 
ان القوات الروســية تقترب 
على األرجح مــن ثاني أكبر 
محطة كهرباء فــي أوكرانيا 
في فوهليهيرســكا على بعد 
٥٠ كيلومترا شــمال شــرقي 
دونيتسك. وأكدت أن «روسيا 
تعطي األولوية لالســتيالء 

على البنية التحتية الوطنية 
احليوية مثل محطات الطاقة».

من جهة أخرى، حذر نائب 
رئيس مجلس األمن الروسي 
دميتــري مدڤيديــڤ، من أن 
أوكرانيا كدولة رمبا تختفي 
من اخلريطة نتيجة لألحداث 
اجلاريــة. وأضاف مدڤيديڤ 
- وفقــا لوكالة أنبــاء تاس 
الروسية، أنه وبعد ما وصفه 
بـــ «انقــالب ٢٠١٤، خســرت 
أوكرانيــا اســتقالل دولتهــا 
وخضعت للسيطرة املباشرة 
للغرب اجلماعي وبدأت تعتقد 
أن الناتو ســيضمن أمنها»، 
مشــيرا إلى أنــه نتيجة لكل 
األحــداث اجلارية رمبا تفقد 
أوكرانيا ما تبقى من سيادة 
دولتها وتختفي من خريطة 

الدخان يتصاعد نتيجة القصف الروسي على باخموت شرق أوكرانيا أمس        (أ.ف.پ)العالم.

بايدن مصاب بالسرطان أم «زلة لسان» ؟.. البيت األبيض يوضح
إصابة الرئيس األميركي بـ «كورونا» مع أعراض خفيفة وسيخضع للعزل الذاتي

عواصم - وكاالت: أثار الرئيس 
األميركــي جــو بايــدن جــدال 
واســعا مجددا حول إشــارته 
الــى إصابتــه بالســرطان مــا 
استدعى تدخل البيت األبيض 
إلصدار توضيحات ملا اعتبره 
فهما غير دقيق ملا قصده بايدن 
خالل خطاب ألقاه أمس األول 
حول التغيرات املناخية، وهو 
ما اعتبرته وسائل إعالم «زلة 
لسان جديدة» وليس إعالنا عن 

إصابته فعليا بالسرطان.
وقال املتحدث باسم البيت 
أنــدرو بيتــس، إن  األبيــض 
حديث الرئيــس األميركي عن 
إصابته بالسرطان كان إشارة 
إلــى إصابته باملــرض قبل أن 
يصبــح رئيســا ومت عالجــه 
منه. وأضاف في تغريدة عبر 
تويتر ان «الرئيس بايدن كان 

يشير إلى سرطانات اجللد غير 
امليالنينية التــي متت إزالتها 
قبــل توليــه منصبــه».  وفي 
معرض وصفه اآلثار الصحية 
لالنبعاثات من مصافي النفط 
بالقــرب من منزل طفولته في 
مدينة كليمونت التابعة لوالية 
ديالويــر، قــال بايــدن: «لهذا 
السبب نشــأت أنا والكثيرون 
ونحن مصابون بالســرطان». 
وأضاف الرئيس األميركي أن هذا 
يفسر ملاذا كانت والية ديالوير 
تعاني من أعلى معدالت إصابة 
بالسرطان في البالد. إلى ذلك، 
أعلن البيت األبيض أن الفحوص 
أثبتت إصابــة الرئيس بايدن 
بـ «كورونا». وقال ان الرئيس 
يعاني من أعراض طفيفة للغاية 
وسيخضع للعزل الذاتي، ويقوم 

الرئيس األميركي جو بايدن متحدثا عن التغيرات املناخية في ماساتشوسيتس       (أ.ف.پ)بكل مهامه خالل هذا الوقت.

شواغر قيادية كثيرة ستشهدها الهيئات 
والوزارات لشغلها بكوادر شبابية مؤهلة 

خالد العرافة

أبلغت مصادر مطلعة «األنباء» 
أن مجلــس الــوزراء عبــر جلانه 
املختلفة قام سابقا بحصر أسماء 
جميع القياديني في وزارات الدولة 
بهــدف االطالع عن قرب على مدة 
عمــل كل منهم مقرونــة بإنتاجه 
وإجنازاته خالل فترة شغله املنصب 

القيادي.
وقالت املصادر إنه لوحظ خالل 
الفحص أن هناك بعض القياديني 

أمضى مدة ٨ ســنوات دون إجناز 
يذكر، كما تبني أن عددا ممن انتهت 
دورتهم األولى منذ عامني وأكثر ولم 
يتم البت فــي التجديد لهم خالل 
الفتــرة املاضية أصبحوا معلقني، 
ويعود ذلك إلــى عدم قيام بعض 
الوزراء بحســم وضع هذه الفئة. 
وأشــارت املصادر إلى أن اجلهات 
احلكومية بعد هذا التوجه ستشهد 
شــواغر كثيرة في هــذه املناصب 
القياديــة ســيتم شــغلها بكوادر 
شــبابية مؤهلة فــي تلك اجلهات 

لشغل هذه املناصب، والذين سيتم 
اختيارهم وفق آلية معينة، وليس 
بناء على واسطة أو ترضيات ظلمت 

املستحق من حتقيق طموحه. 
وكشفت املصادر عن أن هناك 
عــددا كبيــرا مــن القياديني ممن 
هــم بدرجة وكيل وزارة مســاعد 
ونواب للمديــر العام في الهيئات 
تنتهي مدتهم في سبتمبر وأكتوبر 
املقبلني، ولم يتم إبالغهم بالرغبة 
في التجديد لدورة مماثلة، وهؤالء 
لن يتــم التجديد لهم وســينتهي 

عملهم مع انتهاء مدتهم الرسمية، 
والنصيب األكبر من هذه املناصب 
الشاغرة سيكون لوزارات اخلدمات 
حتديــدا. وأضافــت املصــادر أن 
هناك عددا سيتم االستغناء عنهم 
أيضا خالل الفترة القليلة املقبلة 
وحتديــدا بعد تشــكيل احلكومة 
اجلديــدة، الفتة إلــى أنه مت إبالغ 
بعض ممن هم بدرجة وكيل وزارة 
باألصالة أو مدير هيئة بهذا التوجه، 
دون النظــر إلى مدتــه أو الفترة 

املتبقية له.

وكالء مساعدون ونواب مدير عام مدتهم تنتهي في سبتمبر وأكتوبر لن يتم التجديد لهم

مستشفيات احلكومة للمواطنني.. بانتظار «ضمان»
رشيد الفعم

أكد وزيــر الصحة العامة 
د.خالد السعيد أن قرار حتديد 
املستشفيات احلكومية لعالج 
املواطنــني بانتظــار االنتهاء 
من مشروع «ضمان» اخلاص 
بالوافدين، والذي سيقدم إلى 
الوزارة نهايــة العام احلالي، 
بحسب ما أعلنت اجلهة املنفذة، 
مشيرا الى ان هذا املشروع يعد 
أكبر مشروع ضمان صحي في 
الشرق األوسط. وقال السعيد 

في رده على سؤال لـ «األنباء» حول موعد اتخاذ قرار تخصيص 
املستشــفيات احلكومية لعــالج املواطنني، ان هذا التوجه كان 
هدفا جلميع وزراء الصحة الســابقني إال أن الظروف العامة لم 
تسمح بتطبيق اخلطة أو تنفيذها على أرض الواقع لعدة أسباب، 
مشددا على أنه في حال وصول مشروع «ضمان» اخلاص بإنشاء 
وحتديد مستشفيات لعالج الوافدين واملقرر آخر السنة احلالية 
ســيتم بعد ذلك اتخاذ القرار اخلاص بتخصيص مستشفيات 

احلكومة لعالج املواطنني وفقا للخطة التي سيتم وضعها.

وزير الصحة لـ «األنباء»: املشروع يصل إلى الوزارة نهاية العام احلالي

«الداخلية»: «احلالة اجلنائية» للوافدين اجلدد
إلكترونيًا عبر السفارات الكويتية في اخلارج

أحمد خميس

في خطوة تهدف إلى التخلص من 
املعامــالت الورقية والتأكد من خلو 
صحــف احلالة اجلنائيــة للوافدين 
اجلدد الذين هم بصدد دخول البالد 
لإلقامة ســواء للعمــل أو لاللتحاق 

بعائل، كشف مصدر أمني لـ «األنباء» 
عن أن جميع صحف احلالة اجلنائية 
لهؤالء الوافدين سيتم اعتمادها عبر 
«األوناليــن» بداية مــن الهند خالل 
الفتــرة القريبــة املقبلــة ثــم يعمم 
التنفيــذ علــى القادمني مــن جميع 
الدول خالل سبتمبر املقبل، مضيفا 

أنه مت التنسيق بني وزارتي الداخلية 
واخلارجية في الكويت والســلطات 
الهندية حتى يستخرج القادم من الهند 
صحيفة احلالة اجلنائية في موطنه 
ويقدمها إلى السفارة الكويتية التي 
بدورها ستتأكد من صحة التوقيعات 
والتصديقات ثم تقوم بإرسال البيانات 

إلكترونيا إلى وزارة الداخلية الكويتية 
لتصادق الصحيفة بعد التأكد من عدم 
وجود أي ســوابق على صاحبها في 
الكويت  السيما إذا كان مقيما سابقا 
في البالد. وذكر املصدر لـ «األنباء» 
أن هناك جهودا كبيرة بذلت من قبل 
وزارة الداخلية، ممثلة في مدير عام 

شــؤون اإلقامة العميد حمد الطوالة 
ومساعده العميد علي العدواني ومدير 
اإلدارة املركزية العقيد مساعد العجمي 
ورئيــس قســم املؤمتــرات العقيــد 
عيســى الزيادي ومديــري اإلدارات 
في احملافظات ومســاعديهم وجهات 

أخرى.

مصدر أمني أكد لـ «األنباء» أن التجربة تبدأ من الهند قريباً وتعمم على جميع الدول في سبتمبر املقبل

د.خالد السعيد

قلق دولي من احتمال تصنيف 
جدري القرود «حالة طوارئ عاملية»

التفاصيل ص ١٠

التفاصيل ص ١٠

التفاصيل ص ١٠

التفاصيل ص ١٠

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«الشؤون»: استرجاع املساعدات 
املصروفة دون وجه حق

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون تستعد 
ملتابعة التدقيق على ملفات املساعدات التي مت إيقافها وعليها 
مديونيات السترجاع املبالغ التي صرفت دون وجه حق. وفي 
هذا الصدد طالب الوكيل املســاعد للتنمية االجتماعية ســالم 
الرشيدي بإعادة تشكيل جلنة التدقيق على ملفات املساعدات 
العامة، مخاطبا وكيل الوزارة بعرض األمر على اللجنة الفنية 
املختصة بدراسة تشكيل اللجان وفرق العمل بالوزارة للبت 
في أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة. ويأتي هذا الطلب في ظل 
حاجة إدارة الرعاية األسرية لذلك، السيما أن مدة اللجنة السابقة 
تنتهي في ٩ سبتمبر املقبل بعد مضي عام على قرار تشكيلها.

١٫٨ مليار دينار 
مكاسب «البورصة».. 

وقيمتها السوقية 
تقفز  إلى ٤٥٫٥  

مليار دينار
08«املركزي األوروبي» يرفع الفائدة  ألول مرة منذ ١١ عامًا

08

عواصمـ  وكاالت: استدعت وزارة اخلارجية 
العراقية أمس سفير تركيا املعتمد لديها علي 
رضا كوناي وســلمته مذكــرة احتجاج على 
خلفيــة القصــف الذي طال أحــد املنتجعات 
الســياحية في مدينة زاخو مبحافظة دهوك 
بإقليم كردســتان العراق ما تسبب مبصرع 
نحــو ٩ وإصابة قرابــة ٣٠ مدنيا. وأدانت ما 
وصفتها «اجلرميــة النكراء التــي ارتكبتها 
القــوات التركيــة والتي تتمثــل باعتداءاتها 
املستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه 
وأخذت طابعا اســتفزازيا جديدا». وطالبت 

«بانســحاب القوات التركيــة كلها من داخل 
األراضــي العراقية، وبتقدمي اعتذار رســمي 
عن هذه اجلرميــة وتعويض ذوي الضحايا 
واجلرحى». ونفت وزارة اخلارجية التركية من 
جهتها املسؤولية عن الهجوم، متهمة مقاتلي 
حزب العمال الكردســتاني PKK باملسؤولية 
عنه. ودعت السلطات العراقية إلى التعاون 
للكشف عن اجلناة احلقيقيني للهجوم. وقال 
وزير اخلارجيــة التركي مولود تشــاويش 
أوغلو إن العمليات التركية تســتهدف دائما 

حزب العمال الكردستاني.

بغداد حتتج لدى تركيا على قصف «زاخو»
وأنقرة تنفي مسؤوليتها وتتهم «الكردستاني»

األحد ٣١ اجلاري 
«راحة» مبناسبة 

رأس السنة الهجرية
أعلن ديــوان اخلدمة املدنية أنه 
سيتم تعطيل العمل بجميع الوزارات 
واجلهــات احلكوميــة والهيئــات 
واملؤسســات العامة يــوم األحد ٣١ 
اجلــاري مــع اعتبــاره يــوم راحة، 
واعتبــار يــوم الســبت ٣٠ اجلاري 
عطلة رسمية مبناسبة رأس السنة 
الهجرية لعام ١٤٤٤هـ، وذلك في حال 
أنــه صادف غرة احملــرم، وفي غير 
ذلك فإنه يعتبر يوم راحة، على ان 
يستأنف الدوام الرسمي يوم االثنني
١ أغســطس. وتابــع أن األجهــزة 
واجلهات ذات طبيعة العمل اخلاصة 
حتــدد عطلتهــا اجلهــات املختصة 
بشؤونها مبراعاة املصلحة العامة.


