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»األنباء« تعرض قصة حياة 
جاسم الوزان.. صانع اجلودة
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استخدم كاميرا الجهاز الذكي 
ووجهه على الباركود. 

استمتع بقراءة األخبار ومشاهدة 
.PDF »الفيديوهات وصفحات »األنباء

خطوات االستخدام

ألول مرة في 
الصحافة الكويتية

أخبار جريدة »األنباء«
وفيديوهات آلخر األحداث 

بكاميرا هاتفك !

األمير عزى الرئيس الفرنسي: عمل إرهابي ترفضه كل األديان والمعتقدات

اعتداء »داعش« يربك فرنسا عشية االنتخابات

السيارة التي استخدمت في الهجوم خالل رفعها من موقع احلادث   )ا.پ( 

عواصم - وكاالت: تبنى تنظيم »داعش« الهجوم اإلرهابي في جادة 
الشــانزيليزيه بباريس والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنني 
آخرين وســائحة بجروح، محدثا بلبلة وتوترا عشية الدورة األولى 

لالنتخابات الرئاسية الفرنسية املقررة غدا. 
وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، أعرب فيها سموه عن استنكار 
الكويت وإدانتها الشديدة ورفضها لهذا العمل اإلرهابي اجلبان، الذي 

يرفضه الدين اإلسالمي وكل األديان واملعتقدات.
وفيمــا أعلن »داعــش« ان منفذ االعتداء هو أحــد مقاتليه ويدعي 
»أبويوســف البلجيكي«، فيما عثر علــى ورقة كتبت بخط اليد تؤيد 
التنظيم قرب جثة املهاجم الذي قتلته الشرطة، دحضت بلجيكا ادعاءات 
التنظيم، قائلة إنه فرنســي وليــس بلجيكيا، وصرح وزير الداخلية 
 البلجيكــي، جام جامبون، بأن االســم الذي أعلنــه التنظيم اإلرهابي
ال تربطه أي صلة ببلجيكا، ورمبا ليس هو املنفذ احلقيقي للهجوم.
بدورهــا، قالت الشــرطة الفرنســية إن اإلرهابي القتيل، فرنســي 
اجلنسية، ويدعى كرمي شورفي )39 عاما(، مشيرة إلى وجود سجل 
إجرامي له وأنه معروف لدى أجهزة األمن الفرنسية، حيث كان مدرجا 

على قائمة املراقبة األمنية بعد إطالق سراحه من السجن.
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عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت وزارة التربيــة عــن آلية 
لتســليم االمتحانات ومناذج اإلجابة 
من املطبعة السرية بديوان عام الوزارة 
واخلاصة بالفترة الدراســية الثانية 
للعام الدراسي احلالي وذلك لصفوف 

املرحلة الثانوية.
وقالت وكيلة التعليم العام فاطمة 
الكندري في نشرة عممتها على املناطق 
التعليميــة وحصلــت »األنباء« على 
نسخة منها إن التسليم سيكون قبل 
االمتحــان بيوم في الفترة املســائية 
 على أن يكون لــكل امتحان صندوق 
أو صندوقان حسب إحصائية املدرسة، 
مبينا اســم املدرســة على الصندوق 
وتعبأ الصناديق باملظاريف مبعرفة 

مندوبــي املناطق حســب الكشــوف 
وترصص وتبقى فــي الوزارة كاملة 
حتى يوم االمتحان. وأضافت الكندري 
أن االمتحانات تسلم في يوم االمتحان 
وحتديدا في اخلامســة فجرا ملندوبي 
املناطــق التعليمية، مشــيرة إلى أن 
مناذج اإلجابة ترفع على موقع الوزارة 
بعد نهاية زمن االمتحان املعتمد بساعة 
واحدة للصفني العاشر واحلادي عشر 

بقسميهما العلمي واألدبي.
ودعت جميع املناطق التعليمية إلى 
إرسال كشوف بأسماء جميع املندوبني 
املخولني بتسلم االمتحانات في أسرع 
وقــت ممكن علــى أال يقل عددهم عن 
خمســة أعضاء مع ضــرورة التنبيه 
على املندوبني بعــدم إدخال الهواتف 
النقالة إلى صاالت تسليم االمتحانات.

اللجنة األممية للتعويضات جتتمع اإلثنني 
لبحث خيارات سداد 

العراق 4.6 مليارات دوالر للكويت
جنيڤ أ.ش.أ: أعلنت األمم املتحدة 
في جنيــڤ، أن مجلس إدارة اللجنة 
األممية لتعويضــات حرب التحرير 
سيعقد اجتماعا ضمن دورته الثانية 
والثمانني يوم االثنني املقبل بحضور 
وفد كويتي وآخر عراقي، يضم ممثلني 
عــن جلنة اخلبراء املاليني العراقية. 
ويبحث االجتماع - مسألة اخليارات 
التي تكفل دفع مبلغ 4.6 مليارات دوالر 
والذي ال يزال يتعني دفعه للمطالبة 

غير املسددة الوحيدة للجنة. ولفت 
البيــان إلى أن هــذا ميثل التعويض 
األكبــر الذي اعتمد مــن قبل اللجنة 
األممية، حيث كان قــد أرجئ التزام 
العراق بإيداع 5%من العائدات املتأتية 
من مبيعات صادرات النفط العراقي 
واملنتجات النفطية حتى 1 يناير 2018 
ونتيجة لذلك لم تدفع أي مدفوعات 
للتعويض عن هذه املطالبة املطالب 

بها منذ أكتوبر 2014.

ال مشاكل حول رواتب المعلمين الفلسطينيين

مصدر بالسفارة أكد أن »ما تم تداوله غير صحيح جملة وتفصيالً«

طهبوب: مباحثات األمير وعباس ستتطرق إلى مستجدات 
الساحة الفلسطينية ولقاء الرئيس األميركي 3 مايو املقبل

سفارة البحرين تنفي دعوة »البدون« ملراجعتها
بيان عاكوم

نفى مصدر مسؤول في 
سفارة مملكة البحرين لدى 

البــالد، مــا مت تداوله على 
مواقع التواصل االجتماعي 
وعبر رسائل قصيرة، من 
أن البحريــن طلبــت مــن 

غير محددي اجلنسية في 
الكويت مراجعة الســفارة 
يوم غــد األحد الســتقبال 
طلبــات احلصــول علــى 

اجلنسية البحرينية.
وأكــدت املصادر أن هذا 
اخلبر »غير صحيح جملة 

وتفصيال«.

إيران تطلق حملة االنتخابات الرئاسية
بـ 6 مرشحني بينهم روحاني.. واستبعاد جناد

عواصم ـ وكاالت: أطلقت إيران أمس حملة االنتخابات الرئاسية 
املقررة في 19 مايو املقبل بـ 6 مرشحني بينهم الرئيس حسن روحاني، 
من دون ســلفه محمود أحمدي جناد املســتبعد من السباق، وبذلك 

يعتبر الطريق مفتوحا أمام إمكانية فوز روحاني بوالية ثانية.
وتقدم نحو 1636 مرشحا، بينهم 137 امرأة بترشيحاتهم خلوض 
االنتخابــات. لكن مجلس صيانة الدســتور وهو عبارة عن مجلس 
دســتوري يرأســه رجال دين محافظون لم يقبل في نهاية املطاف 
سوى بترشيح ستة أشخاص. واملوافقة على ترشح روحاني املعتدل 
ورئيسي السياسي احملافظ الذي يعتقد كثيرون أنه يحظى بدعم الزعيم 
األعلى آية اهلل علي خامنئي، تعني أن االنتخابات ستشهد مواجهة 
بني معســكرين سياسيني متنافســني. وتأهل أيضا أربعة مرشحني 
آخرين منهم اسحق جهانكيري نائب الرئيس وباقر قاليباف رئيس 
بلدية طهران ووزير الصناعة السابق مصطفى هاشمي. وعلى غرار 
االنتخابات الرئاســية السابقة، لم يوافق املجلس على الترشيحات 

التي تقدمت بها 130 امرأة خلوض االنتخابات.
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أسامة دياب

أشاد الســفير الفلسطيني 
لدى البالد رامي طهبوب بدور 
الكويت الثابت واملؤيد والداعم 
للقضية الفلسطينية في مختلف 
احملافل الدوليــة، الفتا إلى أن 
حصول الكويت على مقعد غير 
دائم في مجلس األمن سيكون 
مبنزلة سند قوي لدعم القضية 
الفلسطينية ومختلف القضايا 
العربية. ولفت طهبوب إلى أن 
الفلســطيني محمود  الرئيس 
عباس سيبدأ زيارته الرسمية 

إلى الكويت األحد تلبية لدعوة 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد، موضحــا أن 
الزيارة التي ستســتمر يومني 
تأتي في إطار التنسيق املتبادل 
بني البلدين الشقيقني، الفتا إلى 
أن الرئيس الفلسطيني سيطلع 
صاحــب الســمو األميــر على 
آخر املســتجدات على الساحة 
الفلسطينية وكذلك الزيارة التي 
سيقوم بها الرئيس عباس إلى 
الواليات املتحدة للقاء الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب في 
الثالث من مايــو املقبل. وعن 

موعــد وصــول أول دفعة من 
إلى  الفلســطينيني  املدرســني 
الكويت، قال طهبوب إن بعثة 
وزارة التربية الكويتية برئاسة 
فاطمــة الكنــدري وصلت إلى 
عمان أمــس األول وســتنتقل 
إلــى رام اهلل لتبــدأ املقابــالت 
مع املعلمني األحــد، وفي حال 
مت االتفاق معهم فسيلتحقون 
بأعمالهم في بداية العام الدراسي 
املقبــل، نافيا أن تكــون هناك 
أي مشــكلة حول الرواتب مع 

املعلمني الفلسطينيني.
 ٭

السفير رامي طهبوب

 بروكسل تدحض ادعاءات التنظيم 
بشأن هوية املنفذ.. وباريس: اإلرهابي 
اسمه كرمي فرنسي وله سجل إجرامي

انتخابات الرئاسة الفرنسية »مفصلية« لم يسبق لها مثيل: اإلرهاب 
»ناخب أول« و»التردد واالمتناع« سمة اجلولة األولى
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