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هالة عمران 

نفى وزير النفط ووزير الدولة لش��ؤون مجلس األمة 
د. علي العمير وجود أي توجه لدى احلكومة لرفع أسعار 
البنزين خالل الفترة املقبلة أسوة برفع أسعار الديزل، وأكد 

أنه ال يوجد شيء بهذا اخلصوص في الوقت احلالي.
وفيما يخص عمليات تهريب الديزل قال: إن احلكومة 
قادرة على معاجل��ة األمر، والحظنا توقف تهريب الديزل 
نهائيا. ووصف في تصريح خاص ل�»األنباء« فكرة إنشاء 

جمعية تخصصية لالعالم البترولي اخلليجي، والتي طرحت 
أثناء افتتاح امللتقى الثاني لإلعالم البترولي بدول مجلس 
التعاون الذي عقد في الس��عودية أواخر الش��هر املاضي، 
بأنها فكرة ممتازة ليصبح إعالمنا ناهضا. وبني د.العمير 
ان الفك��رة التي طرحها وزير البترول الس��عودي د.علي 
النعيمي جديرة باالهتمام لتكون على مستوى االمانة العامة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي. وأوضح انه ستتم صياغة 
الفكرة من خالل وزير البترول السعودي، الفتا الى انه لم 
يحدد وقت التنفيذ ألنها فكرة وليدة. وأضاف أنها ستأخذ 

اجلهد املناسب إلكمالها وإخراجها بالشكل الصحيح خلدمة 
قضايانا البترولية. وفيما يخص حماية أمن الكويت املعلوماتي 
باستخدام أجهزة التحكم الصناعية، قال د.العمير: عقدنا 
مؤمترا خاصا قبل شهر عن كيفية حماية وحفظ املعلومات 
من أي تدخل يصيبها بخراب أو يسحبها أو يعتدي عليها، 
مشيرا الى انه مع استخدام التكنولوجيا املتطورة واحلديثة 
في انظمة التحكم الصناعية واملبادرات في الكويت ودول 
مجلس التعاون األخرى، حيث إننا نواجه اكثر حتديات أمن 

املعلومات تعقيدا على مستوى الكويت واملنطقة.
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االتفاق النووي.. يهوي بـ »النفط«
عواصمـ  وكاالت: هوت أسعار النفط بقوة عقب 
االتفـــاق النووي الذي مت أول من أمس بني الدول 
الســـت العظمى وإيران، حيـــث كثرت التوقعات 
حول زيادة إمدادات النفط اإليرانية، لكن اخلسائر 
تقلصت في وقت الحق بعد أن رجح محللون أن 
تزيد صادرات طهران بشـــكل كبير أوائل السنة 
املقبلة نظرا لتباطؤ وتيرة رفع العقوبات وصعوبات 
زيادة االنتاج. وقلصت العقوبات صادرات إيران 
النفطية إلى 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون 

برميل يوميا في 2012.
وسياســـيا، توالت ردود األفعال العاملية بني 
مرحب ومعارض ومحذر من االتفاق، فعلى الرغم 
من كون باريس أحد أطراف االتفاق، فإن الرئاسة 
الفرنسية بدت حذرة من االتفاق، فيما اعتبر وزير 
اخلارجية البريطاني فيليب هاموند أن صياغة اتفاق 

مبدئي مع إيران قد تكون موطئ قدم للتوصل إلى 
اتفاق نهائي، بينما رأت املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل أن ذلـــك خطوة مهمة جتاه منع إيران من 

احلصول على أسلحة نووية.
وحذر رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو، الرئيس األميركي باراك أوباما خالل مكاملة 
هاتفية من أن االتفاق قد يكون مبنزلة اخلطوات 

األولى لطهران نحو امتالكها قنبلة ذرية.
وعلى عكس إسرائيل، رحب األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مـــون باالتفاق، واصفا إياه بأنه 
سيكون بداية لتعزيز السالم واالستقرار في الشرق 
األوسط. لكن روسيا غردت خارج السرب واعتبرت 
أن االتفاق يشـــكل اعترافا مبا ســـمته حق إيران 

النووي غير املشروط.
التفاصيل ص 20 و23 ٭

إعادة تشكيل اللجان وتقليص أعداد أعضائها لتخفيض النفقاتباكستان تعلن تقدمي جميع أنواع الدعم للسعودية

»الشؤون«: تسكني الشواغر خالل أسبوعني»عاصفة احلزم« متد املقاومة في عدن بالسالح
»الدفاع«: املساءلة القانونية 

لكل من ينشر أخبارًا 
عسكرية بشكل غير رسمي

حّذرت وزارة الدفاع من 
نشر أي أخبار عسكرية بشكل 
غير رسمي، مشيرة الى أن 
مديريــــة التوجيه املعنوي 
باجليش الكويتي هي اجلهة 
الوحيدة املعنية بنشر مثل 
هذه األخبار.  ودعت مديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات 
الدفاع في  بــــوزارة  العامة 
بيان امس جميع املواطنني 
أو  الى عدم نشر  واملقيمني 
تداول أي معلومات وأخبار 
عن اجليش الكويتي حتى ال 
يتعرض ناشرها للمساءلة 

القانونية.
وقالــــت في البيــــان انه 
»لوحظ في اآلونة األخيرة 
تــــداول ونشــــر العديد من 
األخبار املتعلقة بالشــــأن 
العسكري للجيش الكويتي 
عبــــر وســــائل التواصــــل 
أنها  االجتماعي«، مؤكــــدة 
الرســــمية  هــــي »اجلهــــة 
الوحيــــدة املعنية بنشــــر 
األخبــــار املتعلقة باجليش 
 الكويتــــي« دون ســــواها.  
وأشار البيان إلى أن أبواب 
وزارة الدفاع »مفتوحة دائما 
وبكل األوقات لوسائل اإلعالم 
للرد على أي استفســــارات 
أو تساؤالت بشأن اجليش 
الكويتــــي«، مؤكدا حرص 
مديريــــة التوجيه املعنوي 
العامــــة على  والعالقــــات 
إيصال املعلومة الصحيحة 

لكل وسائل اإلعالم.

بشرى شعبان

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون 
أن وكيل الــــوزارة د.مطر املطيري طلب 
من الوكالء املســــاعدين إعادة تشــــكيل 
اللجــــان في الوزارة مــــع تقليص أعداد 
أعضائهــــا لتخفيض النفقــــات وإعطاء 
الوكالء املساعدين صالحيات إدارة اللجان 

املشكلة.
وكشفت املصادر عن اجتماع سيعقد 
خالل األســــبوعني املقبلني للجنة الفنية 
لتسكني الوظائف الشاغرة بعد االنتهاء من 
حصر جميع وظائف من مت انهاء خدماتهم 

لبلوغهم ثالثني عاما في الوزارة.

من جهــــة أخرى، أكــــدت املصادر أن 
الوزارة تتجه الى إصدار قرار يقضي بحل 
مجلس ادارة احدى اجلمعيات التعاونية، 
باإلضافة إلى حل إحدى املبرات اخليرية 

وتصفيتها.
وأوضحــــت املصادر أن حل اجلمعية 
التعاونية يأتي بعــــد ان اثبتت تقارير 
اللجان املشــــكلة للتفتيش عليها وجود 
بعض التجاوزات املالية واالدارية، أما حل 
املبرة اخليرية وتصفيتها فنتيجة عدم 
التزامها بالضوابط واللوائح املنظمة للعمل 
البيانات  اخليري وعدم االلتزام بتقدمي 
احلسابية لها والتقارير السنوية بشأن 

مشاريعها اخليرية.

)أ.ف.پ( ميني يتفقد صندوق سالح أنزلته إحدى طائرات »عاصفة احلزم« ملقاومي االنقالب احلوثي في عدن أمس 

عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

فيما كانت عدن أمس وأمس األول مسرحا 
ملواجهـــات وعمليـــات كر وفر بني الســـكان 
واللجان الشـــعبية املوالية للرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي من جهة وميليشيات 
احلوثي وقوات الرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح مـــن جهة أخرى، نفذ حتالف »عاصفة 
احلزم« عملية إمداد بالسالح استهدفت تزويد 
عناصر املقاومة اجلنوبية، الذين يدافعون عن 
وسط عدن في مواجهة احلوثيني، بكميات من 

األسلحة املتنوعة.
وبحسب مصادر خاصة لـ»األنباء« فقد مت 
اإلنزال بطائرات حلقت في عدد من املواقع في 
عدن، مؤكـــدة أن عملية اإلنزال متت بنجاح، 

وأن املقاومة تســـلمت كل األســـلحة، وبينها 
معدات اتصال متطورة وأسلحة خفيفة وقذائف 

صاروخية.
في غضون ذلك جنحت اللجان الشـــعبية 
اجلنوبيـــة املوالية للرئيس هـــادي في صد 
ومواجهة عدوان املتمردين احلوثيني وكبدتهم 
خسائر فادحة في عدد كبير من مناطق عدن، 
وبالتزامن واصل طيران التحالف أمس شـــن 
غارات مكثفة استهدفت قوات ومخازن أسلحة 
تابعة لصالح واحلوثيني في عدة محافظات.

 إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الباكســـتاني 
محمد نواز شريف أمس وقوف بالده إلى جانب 
اململكة العربية السعودية وتقدمي جميع أنواع 

الدعم املمكن لعملية »عاصفة احلزم«.
التفاصيل ص 25 و26 ٭

اللواء م. صابر السويدان

عبدالرؤوف قبالوي
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العمير لـ »األنباء«: ال رفع لسعر البنزين.. وأوقفنا تهريب الديزل نهائيًا


