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بانكوكـ  أ.ف.پ: في الوقت الذي ينحسر 
فيه حتركهـــم يوما بعد يوم، رفض انصار 
رئيس الوزراء التايلندي الســـابق تاكسني 
شـــيناواترا الذين يتظاهرون في العاصمة 
بانكوك من اجل االطاحة برئيس احلكومة 

احلالي امس عرض التفاوض احلكومي.
وقدرت الشرطة عدد »القمصان احلمر« بـ 

18 الف متظاهر امس االول اي ادنى بخمس 
مرات من عددهم مساء االحد املاضي، ما يشير 
الى انحســـار حتركهم املطالب بانتخابات 

مبكرة.
وطلب رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا 
مـــن املتظاهرين التفرق قبـــل االعالن عن 
اســـتعداده الســـتقبالهم مع رفض »مناخ 

الترهيب« الذي يسود العاصمة منذ االحد. 
ورد جاتوبرون برومبان احد قادة »القمصان 
احلمـــر« في خطـــاب امـــام املتظاهرين ان 
»القمصان احلمر ال يرفضون التفاوض لكن 
على رئيس الوزراء ان يحل قبل ذلك البرملان 
وعلى جميع االحزاب ان توقع اتفاقا ينص 

على احترام نتائج االنتخابات«.

المتظاهرون يرفضون التفاوض مع الحكومة التايلندية: حّل البرلمان أواًل

أكد أنه يثق في براءته ويمارس حياته بشكل طبيعي.. والنيابة أخلت سبيله نظراً لحالته الصحية

مصادر سياسية وحزبية: المفوضية ستعيد الفرز في بغداد بناء على شكوى المالكي

نتنياهو هاتف كلينتون: البناء االستيطاني بالقدس الشرقية مستمر

البحرين: التحقيق مع وزير  دولة بتهمة غسيل أموال مع »الثوري اإليراني«

العراق: المالكي يتقدم باألصوات.. وعالوي يؤكد تفوقه بعدد مقاعد البرلمان

»الرباعية« تدين االستيطان وتأمل بسالم خالل سنتين
موسوي يدعو لمواصلة االحتجاجات ضد نجاد: 

العام الجديد هو عام المثابرة والمقاومة
طهرانـ  د.ب.أ: دعا زعيم ايراني 
معارض الى مواصلة االحتجاجات 
ضد حكومة الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد في العام الفارســــي 
اجلديد، وذلك حسبما ذكرت مواقع 

الكترونية تابعة للمعارضة.
وقال مير حسني موسوي، زعيم 
احلركة اخلضراء املعارضة في بيان 
الفارسي  العام  مبناســــبة حلول 
اجلديد الذي يبدأ مساء اليوم حسب 
التقومي الشمسي »العام اجلديد هو 
املثابرة واملقاومة«. واضاف  عام 
رئيس الوزراء السابق في رسالة 
نشرت في موقعه االلكتروني »ال 
يتعني علينا ان نتخلى عن الطلبات 
املشروعة للشعب الن ذلك سوف 
يكون مبثابة خيانة«. ويشــــكل 
موســــوي باالضافــــة الى رئيس 
البرملان الســــابق مهــــدي كروبي 
والرئيسني السابقني محمد خامتي 
واكبر هاشمي رفسنجاني القيادة 

الرباعية للمعارضة.
واتهم االربعة احلكومة بالتالعب 
في االنتخابات الرئاسية التي جرت 
في شهر يونيو املاضي ورفضوا 
انتخاب احمدي  االعتراف بإعادة 
جناد. وتعتبر احلركة اخلضراء 
على نطاق واسع جماعة املعارضة 
الرئيسية في البالد ويعتبر انصارها 

احملركني الرئيسيني لالحتجاجات 
في الشوارع ضد الرئيس االيراني 

والتي بدأت بعد االنتخابات.
وقال موســــوي »االنتخابات 
الرئاسية كان ميكن ان تتحول الى 
مهرجان لإلصالحات وبداية عهد 

جديد من احلرية والعدل«.
واعرب عن اسفه الن الغضب 
التالعب في االنتخابات ادى  ازاء 
بدال من ذلــــك الى احتجاجات في 
الشوارع قتل خاللها العشرات من 
املتظاهرين واعتقــــال عدة آالف. 
ومازال هناك اكثر من 100 شخص 
في السجون ويقضي البعض منهم 
احكاما على خلفية اتهامات بالدعاية 

ضد املؤسسة االسالمية.
انه  وترددت تقاريــــر مفادها 
صدرت احكام باالعــــدام بحق ما 
ال يقل عن عشــــرة اشخاص وان 
قضاياهم تنظر حاليا امام محكمة 

االستئناف.
انتظار  الذين في  واالشخاص 
تنفيــــذ االحكام باالعــــدام بحقهم 
متهمون بالتآمر ضد املؤسســــة 

واحلرابة.
وكان قد مت تنفيذ حكم االعدام 
شــــنقا في اثنني مــــن املجموعات 
املؤيدة للنظام امللكي في شهر يناير 
املاضي لتآمرهم لإلطاحة باملؤسسة 

االسالمية االيرانية.
وقال موسوي »لو كانت املشكلة 
ذات طابع سياســــي، لكان يتعني 
حلها سياسيا« متابعا »من املؤكد 
ان الشعب االيراني ال يستحق الرد 
الذي اعطته احلكومة على مطالبه 

املشروعة«.
واستطرد »ال يتعني ان نخشى 
اي حترك من شانه ان يؤدي الى 
املزيد من احلرية ولكن يتعني علينا 
ان نخشى جتاهل طلبات الشعب 

في هذا الصدد«.
الى ذلك، ذكر موقع الكتروني 
للمعارضــــة امس ان الســــلطات 
االيرانية سجنت اصالحيا بارزا 
بعدما صادقت محكمة استئناف 
حكما عليه بالســــجن عاما بتهمة 
نشــــر الدعاية ضــــد اجلمهورية 

االسالمية.
وقال موقع كلمة على االنترنت 
ان حسني مراشــــي، احد االعضاء 
البارزيــــن في مجموعــــة »مدراء 
البناء« القريبة من الرئيس السابق 
اكبر هاشمي رفسنجاني، »اقتيد 
الى سجن ايوين في طهران امس 
االول«. وصادقت محكمة االستئناف 
على منع مشاركة مراشي في اي 
نشاط سياسي حزبي لستة اعوام، 

بحسب املوقع. 

عواصــــم ـ وكاالت: لم تعبأ اســــرائيل 
بالضغــــوط الدوليــــة املتواصلــــة عليها، 
وخصوصــــا عقب انتهــــاء اجتماع اللجنة 
الرباعية الدولية للسالم في الشرق االوسط 
في العاصمة الروسية موسكو امس حيث 
اقتحمــــت قواتها باحات احلرم القدســــي 
الشريف واعتلت اسطح املباني داخل اسواره 
وحطمت موضأ تابعا لألوقاف االسالمية 

داخل اسوار املسجد.
ويأتي هذا االقتحام في اطار االجراءات 
العسكرية املشددة التي عادت قوات االحتالل 
الى فرضها على القدس صباح امس عقب 

رفعها عدة ساعات فقط.
وذكرت املصادر في تصريحات للصحافيني 
ان القوات االسرائيلية واصلت عمليات الدهم 
واالعتقال للفلســــطينيني السيما االطفال 
في البلدة القدمية مــــن القدس اضافة الى 
قيام قوات كبيرة من شرطة االحتالل امس 
باقتحام عدد من املنازل املقدسية في أحياء 

عدة واعتقال العشرات من الفتيات.
واضافت ان عددا من الفتيان الذين اعتقلوا 
مت االفراج عنهم بكفالة مالية واخضاعهم 
لإلقامة اجلبرية فيما مت متديد فترة اعتقال 
آخرين. وعــــودة الى اجتماع الرباعية فقد 
ادان بيان صدر فــــي ختام اجتماع اللجنة 
خطط اســــرائيل بناء مزيــــد من الوحدات 
االستيطانية في القدس الشرقية احملتلة، 
موضحا ان الوضع النهائي للمدينة يجب ان 
يحل عبر املفاوضات بني الطرفني الفلسطيني 

واالسرائيلي. ورحب البيان باستعداد ورغبة 
اسرائيل والفلسطينيني في البدء مبباحثات 
سالم غير مباشرة، وقال انها يجب ان تفضي 
الى محادثات مباشرة، وتسوية نهائية خالل 
عامني. وقالت الرباعية في بيانها انها »تدين 
قرار اسرائيل السير قدما في التخطيط لبناء 

وحدات سكنية في القدس الشرقية«.
جاء ذلك على لســــان االمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون الذي قرأ البيان بحضور 

ممثلي الرباعية خالل مؤمتر صحافي عقب 
انتهــــاء اجتماعها في العاصمة الروســــية 
موسكو. واضاف املسؤول االممي ان محادثات 
الســــالم بني الطرفني البد ان تبدأ خالل 24 
يوما وتنتهي الى تسوية سلمية في غضون 

24 شهرا.
وفــــي اول رد فعــــل رحبت الســــلطة 
الفلســــطينية ببيان الرباعية وقال رئيس 
دائرة املفاوضات في السلطة الفلسطينية 

صائب عريقات ان اجلانب الفلسطيني يرحب 
بدعوة الرباعية الى جتميد االستيطان.

وحاولت وزيــــرة اخلارجية األميركية 
هيــــالري كلينتــــون التقليل مــــن التوتر 
بني بالدها واســــرائيل بالقول ان الطرفني 
يتشاركان في عالقة »قوية ومتينة« على 
الرغم من اخلالف والتوتر الناجت عن قرار 
اسرائيل وحدات ســــكنية استيطانية في 

القدس الشرقية.
وقالت وكالة ايتار تاس الروسية لألنباء 
عن بيان الرباعية ان املجتمع الدولي اعطى 
اسرائيل والسلطة الفلسطينية مهلة 24 يوما 
الستئناف محادثات السالم غير املباشرة.

من جانبــــه، حتدث نتنياهو مع وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون عبر 
الهاتف أمس االول وأبلغها برد إسرائيل على 
املطالب التي وضعتها أمامه يوم اجلمعة من 
األسبوع املاضي والقاضية بإلغاء إقرار بناء 
1600 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 
»رمات شــــلومو« وتقدمي »مبادرات حسن 
الفلسطينية ليتسنى  السلطة  نية« جتاه 

استئناف املفاوضات غير املباشرة.
وأفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية جميعها 
بأن نتنياهو أوضح لكلينتون أن حكومته لن 
توقف أعمال البناء في مستوطنات القدس 
وأنه ال ميكنه من الناحية القانونية إلغاء 
القرار بالبناء في »رمات شلومو« وفي املقابل 
فإن إسرائيل ستنفذ »خطوات لبناء الثقة« 

مع الفلسطينيني.

مفوضية االنتخابات أن مركز العد والفرز التابع 
له يدار باشــــراف جلنة تضم ثالثة مفوضني 
ورئيــــس االدارة االنتخابية ليس عضوا فيها 
وبالتالي فإنه ينفي جملة وتفصيال ما ذهبت 
إليه بعض اجلهات من اتهامات لرئيس االدارة 
االنتخابية حمدية احلسيني مبا وصف بالتالعب 
بنتائج االنتخابات لصالح كيان سياسي بعينه 
وأن ذلك ال يعدو أكثر من مخاوف وتكهنات ال 
أساس لها، وتأمل املفوضية أن يتقبل اجلميع 
نتائج االنتخابات مبسؤولية وحرص الغناء 

املسيرة الدميوقراطية لوطننا العزيز«.
في سياق متصل، ندد ممثل للمرجع الشيعي 
الكبير علي السيســــتاني امس بتأخير اعالن 
نتائج االنتخابات التشريعية في العراق منتقدا 
االســــلوب »غير العلمــــي« للمفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات.
وقال احمد الصافي خالل خطبة اجلمعة امس 
في مرقد االمام احلسني امام مئات املصلني »ليس 
من الغريب ان نسمع ان كل كيان سياسي يريد 
الفوز، لكن كلما تأخرت عملية فرز االصوات 
ومعرفة النسب واعالن النتائج اكثر اثار ذلك 

املشاكل اكثر«.
واضــــاف »يفترض وجود وســــائل تقنية 
حديثــــة وجتنيد مجموعة لتســــريع عمليات 
الفرز والطريقة املتبعة حاليا ليســــت علمية 

في ظروف كهذه«.
وتابع الصافي »من حق الكيانات ان تتنافس 
في حدود القانون لكننا نتساءل ملاذا جند تضاربا 
في تصريحات املفوضية وهي جهة يفترض بها 

ان تكون مهنية«؟
ورأى ان »هذا التضارب يستوجب ان يكون 
هناك شخص محدد يسمح له بالتصريح نظرا 
ملا يترتب على هذا االمر من تغييرات سياسية 

مهمة«.

وأضاف البيان »ازاء هذا االســــتعداد، فقد 
اشــــارت اجلهات الدولية والعربية إلى جناح 
العملية االنتخابية ومنها مجلس األمن الدولي 
واالحتاد األوروبي واجلامعة العربية وغيرها 
وجتسد هذا النجاح من خالل زحف أكثر من 12 
مليون ناخب عراقي على مراكز االقتراع ليدلوا 
بأصواتهم بكل حرية وبانسيابية عالية رغم 
حدوث بعض الهفوات وهي طبيعية وحتصل في 

كل عملية انتخابية داخل أو خارج العراق«.
وأوضح البيان أن »ما يثير االستغراب قيام 
بعض اجلهات الداخلية والدولية باطالق االدعاءات 
والتشكيك في شروط عمل املفوضية إلى حد 
احلديث عن تالعب أو تزوير في االنتخابات دون 
أن تتقدم تلك اجلهات بأي دليل على ما تدعي 
التخاذ االجراءات القانونية بصدده، ومن بني 
هذه اجلهات ما يعرف باملركز الرقابي لشفافية 
االنتخابات الذي ال يعدو أكثر من موقع الكتروني 
ولم يكن معتمدا لدى املفوضية حسب األنظمة 
االنتخابية ليشكل فريق مراقبة، فكيف تسنى له 
رصد املخالفات واخلروقات االنتخابية، ومثله 
فعل النائب البريطاني ســــتراون ستيفنسن 
الذي ادعى في تقريره حدوث عمليات تزوير 
في االنتخابات وهو لم يكن ضمن فريق املراقبة 
االنتخابية التابع لالحتاد األوروبي، ولم يحضر 
أصال إلى العراق ملراقبــــة االنتخابات، كما لم 

يقدم أي أدلة على ادعائه«.
وقال البيــــان »إن مجلس املفوضني إذ 
يشــــير إلى ذلك إمنا يؤكد أن املزاعم التي 
أطلقت حول حدوث عملية التزوير عارية 
من الصحة، وأن املفوضية على استعداد تام 
للتعامل مع أي أدلة تقدم بهذا اخلصوص 
لدراستها والبت فيها حسب القانون واألنظمة 

االنتخابية«.
وخلص البيان إلى القــــول »يؤكد مجلس 

والدولية ووكالء الكيانات السياسية املشاركة 
وممثلي اإلعالم مســــتندة في ذلك إلى القانون 

االنتخابي النافذ«.

ابتداء من عملية افتتاح املراكز ومحطات االقتراع 
وتهيئة مستلزمات التصويت واجراءات االقتراع 
والعد والفرز واعتماد منظمات املراقبة احمللية 

واضافت »كما سنحصل على عدد آخر من 
املقاعد نتيجة هذا التصويت )اخلارج(«، وكانت 
االرقام السابقة تشــــير الى حصول كل منهما 

على 87 مقعدا.
ومن املتوقع كذلك حصول االئتالف الوطني 
العراقــــي الذي يضم االحزاب الشــــيعية على 
حوالــــي 70 مقعدا مقابــــل 40 مقعدا للتحالف 
الكردستاني، كما ستحصل جبهة التوافق على 

ثمانية مقاعد.
ويبلغ عدد مقاعد البرملان املقبل 325 بينها 15 
مقعدا مخصصة لالقليات واملقاعد التعويضية، 

وهي خارج حلبة التنافس.
ومت تخصيص ثمانية مقاعد لالقليات بينها 
خمسة للمســــيحيني وواحد لكل من الصابئة 

املندائيني وااليزيديني والشبك.
وستتوزع املقاعد التعويضية السبعة على 
القوائم الكبيرة قياسا بالنتائج التي ستحصل 

عليها.
الى ذلك، قالت مصادر سياسية وحزبية ان 
املفوضية ســــتعيد عمليات الفرز في محطات 
االقتراع في محافظة بغداد بناء على الشكوى 

التي تقدم بها ائتالف املالكي.
لكن تعذر احلصول علــــى تأكيد لذلك من 

املفوضية.
من جانبها، انتقدت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات في العراق امس جميع اجلهات التي 
تشكك بآلية عمل املفوضية وتتهمها بالتالعب 

في النتائج.
وقالت املفوضية ـ فــــي بيان صحافي ـ إن 
مفوضية االنتخابات حرصت »على أن تظهر 
عمليــــة انتخاب مجلس النواب على أســــاس 
شــــروط النزاهة والشفافية واملهنية والعدالة 
من جهة، واعتماد افضــــل التقنيات واملعايير 
الدوليــــة من جهة ثانية في كل خطوة خطتها 

بغدادـ  أ.ف.پ: بعد أن أعلنت املفوضية العليا 
املســــتقلة لالنتخابات العراقية اول من امس 
حتقيق »ائتالف دولة القانون« بزعامة رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي تقدما طفيفا من 
حيث االصوات، أكدت قائمة »العراقية« بزعامة 
منافســــه رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي 

تفوقها بعدد املقاعد البرملانية.
واعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
اول من امس فرز 89% مــــن محطات االقتراع 
ضمنها 70%من التصويت اخلاص في االنتخابات 

التشريعية.
واظهرت املعطياتـ  وفق تعداد اجرته وكالة 
»فرانس برس«ـ  حصول ائتالف املالكي على ما 
مجموعه 2.448.452 صوتا مقابل 2.408.547 
صوتــــا لقائمة عالوي، وبذلك تشــــير االرقام 
املتوافــــرة الى تفوق املالكــــي بحوالى اربعني 

الف صوت.
لكن، نظرا للنظام النسبي املعقد بالقائمة 
املفتوحة، ستحصل قائمة »العراقية« على 90 
مقعدا في حني ســــيحصل ائتالف املالكي على 
88 مقعــــدا من اصل 310 مقاعد، بحســــب هذه 

املعطيات.
وباالمكان تفسير هذا االمر ايضا بالتصويت 
املرتفع النســــبة ملصلحة قائمــــة عالوي في 
احملافظات السنية التي منحت ائتالف املالكي 

اصواتا متدنية جدا.
واسفر ذلك عن حصول عالوي على 12 مقعدا 
في احملافظات اجلنوبية، بينما حصل املالكي 
على مقعدين في محافظة ديالى املختلطة ذات 

الغالبية السنية، وفق التعداد.
بدورها، قالت انتصار عالوي املرشحة عن 
قائمــــة »العراقية« لـ »فرانس برس«: »نتوقع 
احلصول على 92 مقعدا من دون نتائج تصويت 

اخلارج«.

وزير الدولة البحريني منصور بن رجب

فلسطينية بجوار قوات االحتالل ترفع يدها بعالمة النصر في القدس  )أ.ف.پ(

جتمع عراقي بجانب تفجير بغداد الذي أوقع 3 قتلى أمس  )أ.پ(

املسؤول تتعلق بقضية أموال 
تصل في مجملهـــا الى ماليني 

الدنانير.

واثق من براءتي

من جانبه، قال وزير الدولة 
منصور بـــن رجب في اتصال 
مع »العربية« »أنـــا واثق كل 
الثقة مـــن براءتي وليس لدي 

ما أخفيه«.
وأضـــاف »ليس هنـــاك ما 
أحذر منه. أمارس حياتي بشكل 
طبيعي، أدخن سيجارتي وأرد 

على االتصاالت«.
ونقلت وكالة األنباء األملانية 
عن مصادر لم تسمها أن عددا 
من السلطات األوروبية كانت 
األمـــن األجنبية  بني أجهـــزة 
التي تعاونت مع السلطات في 
البحرين للكشـــف عن نشاط 

املسؤول البارز.
وذكرت مصادر صحافية أن 
االتهامات تـــدور حول جرمية 
غسل أموال تقدر قيمتها بـ 12 

مليون دينار )نحو 32 مليون 
دوالر(، لكن الوزير الذي حتدث 
بلهجة واثقة قال لـ »العربية« إن 
»الوقت كفيل بكشف كل شيء«، 
مشيرا إلى أنه ال صحة ملا أثير 
حول انهيـــاره أثناء التحقيق 

معه.
قـــال احملامي  ومن جانبه، 
العـــام األول في النيابة العامة 
 عبدالرحمن الســـيد إن النيابة 
»ال تتهاون فـــي اجلرائم التي 
تتعلق بالفساد أو غسيل األموال 
كائنا من كان املتورط فيها وزير 

أو غيره«.
وأضاف أن املوضوع »قيد 
التحقيق ولكن إجراءات النيابة 
بدأت أمـــس االول ومن املبكر 

احلديث عن املوضوع«.
يذكر أن مجلس النواب سبق 
أن استجوب الوزير حينما كان 
على رأس وزارة البلديات في عام 
2008، قبل أن تعفي احلكومة 
الوزير من منصبه لتسند إليه 

وزارة دولة من دون حقيبة.

الطلب منه اســـتدعاء موظفيه 
الذين حضروا إلى مكتبه ومت 
التحفظ علـــى أجهزة الهواتف 

النقالة اخلاصة بهم«.
وأوضحت املصادر للصحيفة 
أن »التحقيق مع الوزير مت أوال 
في مقر جهاز األمن الوطني ثم 
متت إحالته إلى قسم مكافحة 
التابعة  اجلرائـــم االقتصادية 
للتحقيقات اجلنائية بالعدلية، 
التحقيق  وباشـــرت عناصره 
مـــع الوزيـــر«، إال أن املصادر 
لم تكشف عن تفاصيل أخرى 
التي مت  تتعلق بحجم األموال 
تبييضهـــا ومصادرها، كما لم 
تكشف عن عدد الذين مت التحفظ 

عليهم.
من جهة أخرى، قالت مصادر 
ان املسؤول تعرض الى مشاكل 
صحية اثناء التحقيق معه، مما 
استدعى السلطات املختصة الى 
اســـتدعاء ممرضة متخصصة 
للعناية به، وأشـــارت الى ان 
الى  التهم املوجهـــة  طبيعـــة 

العميد محمد بوحمود  وأشار 
إلى أن الـــوزارة قد متكنت من 
الكشـــف عن تلك الوقائع منذ 
بدايـــات عـــام 2009، فتابعت 
نشاط املســـؤول داخل مملكة 
البحريـــن وخارجها عن كثب 
وفي ســـرية تامة، وأخضعت 
اتصاالته ولقاءاته مبعاونيه في 
ذلك النشاط وباجلهات املتعامل 
معها في اخلارج للرقابة املكثفة 
وبعد اتخـــاذ جميع اإلجراءات 

القانونية الالزمة.
وأضاف أن املتهم قد أحيل إلى 
النيابة العامة التخاذ االجراءات 

القانونية.

تفتيش المكتب

وذكرت مصـــادر لصحيفة 
»الوقت« البحرينية ان الوزير 
قد مت استدعاؤه عصر أمس االول 
من قبل جهـــاز األمن الوطني، 
حيث رافقته عناصر اجلهاز من 
بيته إلى مكتبه الذي مت إخضاعه 
للتفتيش، مشيرة إلى انه »مت 

ومت التحفظ على أجهزة الهواتف 
النقالة اخلاصة بهم«. 

أن  وأوضحـــت املصـــادر 
»التحقيق مع رجب مت أوال في 
مقـــر جهاز األمـــن الوطني ثم 
متت إحالته إلى قسم مكافحة 
التابعة  اجلرائـــم االقتصادية 
للتحقيقات اجلنائية بالعدلية، 
وباشرت عناصره التحقيق مع 

الوزير«. 

منذ 2009

من جانبه قال العميد محمد 
راشد بوحمود الوكيل املساعد 
للشـــؤون القانونيـــة بوزارة 
الداخلية »بأنه قد مت أمس االول 
القبض على احد املســـؤولني 
بتهمة القيام بعمليات تبييض 
لألموال فـــي الداخل واخلارج، 
وذلك في ضوء ما أسفرت عنه 
حتريات إدارة مكافحة اجلرائم 
االقتصادية وبناء على ما كشفت 
عنه اإلجراءات تنفيذا لألذون 
القضائية باملراقبة والتسجيل«. 

املنامة ـ وكاالت: في سابقة 
هي األولى من نوعها في البحرين 
ألقت األجهزة األمنية البحرينية 
أمس األول القبض على وزير 
البحريني منصور بن  الدولة 
رجب، وحققت معـــه »بتهمة 
القيام بعمليات غسيل أموال«، 
وقامت بتفتيش مكتبه، في وقت 
تناقلت فيه مصادر إعالمية أن 
تعامالته تتم مع احلرس الثوري 
اإليراني. من جانبه أكد الوزير 
املتهم أنه واثق من براءته، قائال 
»ليس لدي ما أخفيه، وأمارس 
حياتي بشـــكل طبيعي«. هذا 
وقررت النيابة إخالء ســـبيله 

نظرا حلالته الصحية.
وكشفت مصادر بحرينية ان 
الوزير رجب مت استدعاؤه عصر 
امس االول من قبل جهاز األمن 
الوطني، حيث رافقته عناصر 
اجلهاز من بيته إلى مكتبه الذي 
مت إخضاعه للتفتيش، مشيرة 
إلى انه »مت الطلب منه استدعاء 
موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه 


