
أعلن قائد األمن العام في البحرين 
طارق احلسن، أمس األربعاء، خالل 
مؤمتر صحافي في املنامة، القبض 
على عدد كبير من املطلوبني في قضايا 
خ��ط��ي��رة، مشيرا إل��ى أن املطلوبني 
ألقوا قنابل يدوية جتاه قوات األمن 
في ال��دراز، الفتا إلى أن القنابل التي 

استهدفت قوات األمن إيرانية الصنع.
وأض��اف أن معظم املعتقلني كانوا 
متحصنني مبنزل عيسى قاسم، الفتا 
إلى أنه مت القبض على 286 شخصا 

مطلوبا بقضايا إرهابية.
وطالب املواطنني واملقيمني االلتزام 

بالتعليمات األمنية.
وأك��د قائد األم��ن ال��ع��ام التصدي 
بكل حزم ألي جتمعات غير قانونية، 
مؤكدا أن العملية األمنية كان هدفها 

القبض على مطلوبني للعدالة.
وقالت الداخلية البحرينية إن أغلب 
املقبوض عليهم كانوا مختبئني مبنزل 

املدعو عيسى قاسم في الدراز.
وأعلنت الرياض وابوظبي دعمهما 
للعملية ال��ت��ي نفذتها ق���وات االم��ن 

البحرينية في بلدة الدراز غرب املنامة 
أم��س وقتل فيها خمسة اشخاص، 
مؤكدتني ان أم��ن اململكة اخلليجية 
الصغيرة “جزء ال يتجزأ” من االمن 

اخلليجي.
ق����ال م��ص��در م���س���ؤول ب����وزارة 
اخلارجية السعودية أن أمن واستقرار 
مملكة البحرين الشقيقة جزء ال يتجزأ 
من أمن واستقرار اململكة ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأك���د امل��ص��در ف��ي ب��ي��ان أوردت���ه 
وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية )واس( 
أول من أم��س الثالثاء “دعم اململكة 
العربية السعودية لالجراءات التي 
تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في 
سبيل احلفاظ على أمنها واستقرارها 
وس��الم��ة مواطنيها واملقيمني بها 
وآخ��ره��ا اإلج����راءات التي اتخذتها 
األجهزة األمنية البحرينية في قرية 
ال���دراز بهدف حفظ األم��ن والنظام 
والتصدي لكافة احملاوالت اإلرهابية 
التي تهدف إل��ى زعزعته واملساس 

به«.
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»هاكر« اخترقوا »القطرية« وبثوا أخبارا كاذبة

قطر ستقاضي املسؤولني عن قرصنة املوقع اإللكتروني

يبدو أن بعض احملطات التلفزيونية العربية 
مخترقة من قبل لبنانيني يوالون للنظام الفارسي 
وي��ق��ب��ض��ون م��ن��ه و ه��دف��ه��م االس����اءة للعالقات 
اخلليجية الراسخة.. اختراق حساب وكالة األنباء 
القطرية و نسب تصريحات مفبركة لسمو امير 

قطر واحدة من أالعيبهم ..
مهما حاولوا تشويه العالقات.. فكذبهم مكشوف 
و لن يحققوا أي مكسب لنظام »احلشاشني« .. 

الصج يبقى و التصنف جهالة..!

بني السطور

قالت دول��ة قطر إنها ستالحق وتقاضي املسؤولني عن 
عملية قرصنة املوقع الرسمي لوكالة األنباء القطرية )قنا(، 
مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها 

للمشاركة في عملية التحقيق.
وص��ّرح مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية القطرية 
ب��أن قطر ستتخذ ك��ل التدابير واإلج�����راءات القانونية 
ملالحقة ومقاضاة مرتكبي جرمية القرصنة ملوقع الوكالة، 

وستكشف عن نتائج التحقيق فور االنتهاء منه.
وأض���اف أن بعض ال���دول الشقيقة والصديقة أب��دت 
استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق في هذه اجلرمية، 

وذلك في إطار التعاون الدولي في مثل هذه اجلرائم.
وقال املصدر إن املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء القطرية 
مت اخ��ت��راق��ه ف��ي مت��ام الساعة 12 وال��رب��ع ص��ب��اح أمس 
األربعاء، ومت نشر أخبار كاذبة وعارية عن الصحة منسوبة 

إلى أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني.

السعودية واإلمارات تدعمان إجراءات املنامة حلفظ األمن

البحرين: قنابل إيرانية الصنع استهدفت قوات األمن
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27 مركبة 3 من رجال اإلطفاء واشتعال  تسبب في إصابة 

السيطرة على حريق مبصنع للبتروكيماويات في الري

جانب من احلريق الذي اندلع مبصنع للبتروكيماويات في منطقة الري الصناعية

طلب نيابي بعقد جلسة 
خاصة ملناقشة واقعة 

حبس أحد احملامني
تقدم 11 نائبا بطلب عقد جلسة خاصة ملناقشة 
قضية حبس اح��د احملامني وط��رح ومناقشة قانون 
احملاماة اجلديد ومناقشة معايير اختيار وكالء النيابة 

العامة . 
ودعوة النائب العام ورئيس مجلس القضاء ورئيس 
جمعية احملامني حلضور اجللسة واخلروج بتوصيات 

وتشكيل جلان حتقيق في التجاوزات ان وجدت.

5 سنوات 37 مليار دينار خالل  الشركة ستنفذ برنامجا ب� 

 6.245 »البترول الوطنية« توقع قرضا ب� 
مليار دوالر لتمويل »الوقود البيئي«

أعلنت شركة البترول الوطنية أمس 
األرب��ع��اء توقيع قرضا مجمعا بقيمة 
245. 6 مليار دوالر أميركي مع سبع 
)وك���االت ائتمان ص���ادرات( لتمويل 

مشروع الوقود البيئي.
وأكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة 
البترول الكويتية نزار العدساني في 
كلمة خالل حفل توقيع متويل مشروع 

الوقود البيئي أن هذا التمويل اخلارجي 
سيؤدي إلى تعزيز وتعميق العالقات 
مع الدول املصدرة ليكونوا شركاء في 

حتقيق خططنا التنموية.
واض����اف ال��ع��دس��ان��ي ان مؤسسة 
البترول وضعت لنفسها استراتيجية 

طموحة لتنفيذ برنامج 

قالت االدارة العامة لالطفاء انها 
متكنت م��ن السيطرة على احلريق 
ال��ذي ان��دل��ع صباح أم��س االرب��ع��اء 
مبصنع للبتروكيماويات في منطقة 
الري الصناعية »وتسبب في اصابة 
ث��الث��ة م��ن رج���ال االط��ف��اء وح��رس 

املصنع وتدمير اكثر من 27 مركبة«.
واوض���ح���ت االدارة ف���ي ب��ي��ان 
صحافي ان ست فرق اطفاء تعاملت 
مع احلريق ال��ذي اندلع في املصنع 
املقام على مساحة 2000 متر مربع 
وه���ي م��راك��ز ال��ش��وي��خ الصناعية 
وامل��دي��ن��ة وم��ب��ارك الكبير للمواد 
اخل��ط��رة وال��ع��ارض��ي��ة والساملية 

اجلنوبي والعمليات واإلسناد.
وافادت بأنها تلقت بالغا في متام 
الساعة 20: 8 صباحا يفيد بإندالع 

حريق في مصنع 

حالة  وسط  اجليش  تنشر  بريطانيا 
تأهب قصوى بعد اعتداء مانشستر
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اخل�����ال�����د: »اإلط������ف������اء« ص���م���ام أم����ان 
املجتمع وحامي املمتلكات واألرواح

3

إدانة  تؤكد  العليا  اإلسبانية  احملكمة 
ميسي بالتهرب الضريبي

70 باملئة من مخالفات ديوان احملاسبة اجلبري يؤكد أن الزراعة عاجلت 

»األمة« يقر ميزانيات عدد من اجلهات احلكومية
ربيع �صكر

ق��ال وزي��ر االوق���اف وال��ش��ؤون االسالمية 
وزير الدولة لشؤون البلدية محمد اجلبري 
أم��س االرب��ع��اء ان الهيئة ال��ع��ام��ة لشؤون 
ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية عاجلت اكثر من 
70 باملئة من املخالفات التي وردت في تقرير 

ديوان احملاسبة.
ج��اء ذل��ك ف��ي رد ل��ل��وزي��ر اجل��ب��ري خالل 
جلسة مجلس االم��ة التكميلية على ما اثاره 
النواب من مالحظات اثناء مناقشة مشروعي 

قانون بشأن اعتماد احلساب اخلتامي للهيئة 
عن السنة املالية )2015-2016( وبربط 

ميزانيتها للسنة املالية )2018-2017(.
واك���د اجل��ب��ري اس��ت��م��راره ف��ي اخل��ط��وات 
االصالحية التي بدأها منذ توليه مسؤولية 
االش��راف على )ال��زراع��ة( موضحا ان الهيئة 
“ماضية في اصالح املالحظات املتبقية ولن 
يكون هناك في الهيئة اي شيء مخالف للقانون 

وهذا كالم احتمل مسؤوليته السياسية”.
واش����ار ال���ى ال��س��ع��ي لتطوير اج����راءات 

الهيئة وآلية اعمالها “لترتقي الى طموحاتنا 
وطموحات املجلس ولتحقيق اهداف تأسيسها 
السيما االمن الغذائي الذي يصب في مصلحة 

املواطن وخدمة املجتمع”.
وذك���ر ان “هناك اك��ث��ر م��ن 50 مخالفة 
موجودة في تقرير جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي البرملانية بعضها مر عليه اكثر من 

عشر سنوات.
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قائد األمن العام في البحرين طارق احلسن متحدثاً


