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طرابلسـ  د.ب.أـ  رويترز: بدأت ليبيا أمس تطبيق قرارها مبنع 
دخول رعايا دول االحتاد األوروبي أراضيها. وقد منعت ســــلطات 
األمن مواطني الدول األعضاء في االحتاد األوروبي من دخول أراضيها 
عبر مطاراتها ومنافذها البرية والبحرية مســــتثنية بذلك الرعايا 
البريطانيني. وذكرت صحيفة »أويا« املقربة من هنيبعل جنل الزعيم 
الليبي معمر القذافي عبر موقعها االلكتروني أمس »لقد متت إعادة 
من وصل من األوروبيني على منت الطائرات التي جاءوا على متنها«. 

في املقابل أعرب االحتاد األوروبي امس عن أسفه لقرار ليبيا تعليق 
تأشــــيرات الدخول ملواطني الدول الـ 25 في منطقة شينغن. وقال 
متحدث باسم املفوضية األوروبية في إفادة صحافية معتادة »نأسف 
لهذا اإلجراء الن اجراءات تعطيل تسليم تأشيرات الدخول هي إجراء 
من جانب واحد وغير متناســــب«. وأضاف »نأســــف حقا انه حتى 
مواطنون من الدول األعضاء في شــــينغن باالحتاد األوروبي كانت 

بحوزتهم تأشيرة سارية منعوا من الدخول وأعيدوا«.

االتحاد األوروبي يأسف لمنع رعاياه من دخول ليبيا

الرياض تعتبر التهديد بإغالق مضيق هرمز عماًل حربياً وطهران تعترف بعدم تلقيها اقتراحًا جديدًا حول تبادل اليورانيوم

نجاد يحذّر من حرب إسرائيلية في الربيع: التخصيب بـ 20٪ في مراحله األخيرة
عواصــــمـ  وكاالت: مبــــوازاة جولة وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون الى املنطقة 
حلشد الدعم في مواجهة الطموحات النووية 
االيرانية، اعترفت طهران أمس بأنها لم تتلق 
اي اقتراح جديد من باريس وموسكو وواشنطن 
بشأن تبادل اليورانيوم كما أعلن رئيس منظمة 
الطاقة الذرية االيرانية علي اكبر صاحلي أمس 
االول. وقالت ان خطأ في الترجمة وراء االعالن 

امس االول  في طهران عن اقتراح جديد.
وصرح وزير اخلارجية االيراني منوچهر 
متكي للصحافيني »هناك رسالة جديدة من الدول 
الثالث )الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا(«. 
واضاف »بدا لنا خالل الترجمة انها كانت تنطوي 
على اقتراح جديد«. لكن العواصم الثالث نفت 
سابقا ما اعلنه صاحلي عن وجود اي اقتراح 
جديد واكدت الواليات املتحدة ان محاوري ايران 
اليزالون يعتبرون االقتراح الذي قدم في اخلريف 

عبر الوكالة الدولية ال يزال قائما.

صفقة التبادل

في هذه االثناء، اعلن الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد في مؤمتر صحافي امس ان بالده 
مستعدة لتبادل اليورانيوم »حتى مع الواليات 

املتحدة«، على ان يكون التبادل »متزامنا«.
 واوضح »اننا مستعدون لتبادل اليورانيوم 
حتى مع الواليات املتحدة. ميكن للواليات املتحدة 
ان تعطينا وقودها املخصب بنسبة 20% وسندفع 
لهم اذا ارادوا او ســــنعطيها وقودنا املخصب 
بنسبة 3.5%«.  وتابع »لكن هذا التبادل يجب 
ان يكون متزامنا وسنضع وقودنا حتت اشراف 
الوكالة الدولية في ايران« من دون ان يقول ما 
اذا كانت عملية التبادل ســــتتم داخل ايران او 
خارجها. معلنا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20% وصل مراحله األخيرة، وأن إيران ستتصدى 

ألي عقوبات جديدة ضدها.
وفي موضوع آخر حذر جناد من ان اسرائيل 
تستعد لشن حرب »في الربيع او الصيف« لكنه 
لم يوضح ضد من.  وقال »بحسب معلوماتنا 
انهم )االسرائيليون( يستعدون لشن حرب في 
الربيع او الصيف اال ان قرارهم لم يحســــم«، 
واضاف »لكن املقاومة ودول املنطقة ستسحقهم 

ان اقدم هذا النظام الغاصب على اي شيء«.
قبل ذلك، قال وزير اخلارجية الســــعودي 
األمير سعود الفيصل ان بالده تدعم حل األزمة 
النووية اإليرانية سلميا مطالبا بوضع خطة 

ملنع انتشار األسلحة النووية في املنطقة.

أسلحة الدمار الشامل

وشدد الفيصل في مؤمتر صحافي مشترك 
مع نظيرته األميركية هيــــالري كلينتون في 
الريــــاض أمس األول علــــى أن اململكة ال تريد 
أن تنزلق املنطقة إلى ســــباق تسلح داعيا إلى 
تطبيق معايير حظر أســــلحة الدمار الشامل 
على جميع دول املنطقة من دون استثناء مبا 

في ذلك برنامج إسرائيل النووي.
وأوضح أن احملادثات مع كلينتون تطرقت 
إلى عملية السالم في الشرق األوسط واألوضاع 
في العراق واليمن وفلسطني والعالقات الثنائية 

وسبل تعزيزها في العديد من املجاالت.
وأكد الفيصل على أن جتاهل إيران للعروض 
التي تقدمها الدول املفاوضة يزيد من التهديدات 
مشــــددا على خطورة وجود سالح نووي في 
املنطقة وقال محذرا من أن »التاريخ يشهد أنه لم 

يدخل سالح إلى املنطقة إال ومت استخدامه«.
واعتبر أن حل العقوبات التدريجية بعيدة 
األمد قد ال يكون مجديا مطالبا بحل قصير األمد 
آنيا فوريا مؤكدا على الدور الصيني وأن عليها 

االضطالع مبسؤولياتها.
وحذر الفيصل من أي توجه إيراني للسيطرة 
على مضيق هرمز قائال إن هذا ال يخص السعودية 
وحدها وإمنا دول العالم أجمع ألنه عمل حربي 
ضد السلم الدولي وأن أي تصريحات حول هذا 
األمر تصدر من القيادة اإليرانية تعتبر غاية 

في اخلطورة.
من جانبها اعتبرت كلينتون »مبادرة السالم 
العربية« التي اطلقتها اململكة وتبنتها جامعة 
الدول العربية في قمة بيروت 2002 »أساســــا 
لتحقيق السالم في املنطقة«. وأضافت »محادثاتي 
مع املســــؤولني في اململكة تطرقت إلى كيفية 
السبل إلطالق مفاوضات ذات مصداقية مثمرة 
بشأن السالم في الشرق األوسط حتقق طموحات 
األطراف«. وعن سيطرة احلرس الثوري على 

االقتصاد اإليراني واحلياة السياسية فيها اعتبرت 
ذلك خطرا مطالبة بعودة احلياة السياسية إلى 
طبيعتها بحسب املعايير اإليرانية وإعادة السلطة 
إلى القيادات السياسية واالقتصادية في إيران 
لتقليــــص نفوذ احلرس الثوري اإليراني فيما 
اعتبر الفيصل أن السياسات املتشددة في إيران 
هي ســــبب املظاهرات متمنيا أن يعود الوضع 

إلى حالته الطبيعية قريبا في إيران.
وشددت كلينتون على أن ما تقوم به إيران 
مرفوض وليس في مصلحة أحد معتبرة إعالنها 

رفع نسبة تخصيب اليورانيوم استفزازيا.
في مكان آخر وخالل اجتماعها مع طالبات 
سعوديات في جدة أكدت كلينتون ان »الوقائع 
ال تدعم« ما تقوله ايران حول الطابع السلمي 
لبرنامجها النووي املثيــــر للجدل. وقالت ان 
ايران نقول ان برنامجها النووي سلمي اال ان 
»الوقائع ال تدعم ذلك«. هذه التصريحات وما 
سبقها من اعتبار كلينتون إيران »ديكتاتورية 
عسكرية« اثارت حفيظة طهران واعتبرها وزير 
خارجيتها منوچهر متكي أمس تدخال في شؤون 
اآلخرين. وقال متكي في بيان صحافي »نأسف 
الســــتخدام وزيرة اخلارجية األميركية الفاظا 
ومصطلحات مصطنعة للتغطية على حقيقة 
مواقف ادارتها ودفع الرأي العام االقليمي باجتاه 
مواضيع غير حقيقية ونعتبر مثل هذه االساليب 

باخلدع اجلديدة«.

موسكو تجدد

في غضون ذلك، جددت موســــكو موقفها 
الطارئ الذي ال يستبعد عقوبات على طهران، 
وأعلنت املتحدثة باسم الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ امس ان على ايران زيادة تعاونها مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها 
النووي واال فان فرض عقوبات جديدة عليها 
لن يكون مستبعدا. واضافت ناتاليا تيماكوفا 
متحدثة لصحافيني »اذا لم تلتزم )ايران( بهذه 
الواجبات، فــــال ميكن الحد عندها اســــتبعاد 
عقوبات«. وهي الرسالة التي نقلها مدڤيديڤ 
الى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 
االثنني خالل محادثات جرت بينهما في موسكو، 

بحسب ما اكدت تيماكوفا. 

المساعد السابق لوزير الخارجية األميركية يستبعد العمل العسكري

مورفي لـ »األنباء«: واشنطن انتقلت من سياسة 
السعي للحوار إلى سياسة احتواء إيران

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
كشف ريتشارد مورفي املساعد السابق 
لوزيرة اخلارجية األميركية لشؤون الشرق 
األوسط في تصريح لـ »األنباء« ان الواليات 
املتحدة تنتقل اآلن من مرحلة السعي نحو 
إجراء حوار مع إيران الى مرحلة احتوائها. 
وقال مورفي ان هناك اتفاقا بني كل األطراف 
الدولية املعنية مبا في ذلك واشـــنطن على 
استبعاد العمل العســـكري. وأضاف »بعد 
ذلك فـــإن باب التكهنات يبقى مفتوحا، فهل 
ينبغي تبني سياسة العقوبات من اجل تغيير 
سلوك النظام ام ان الهدف ينبغي ان يكون 
تغيير هذا النظام؟ وما هو املوقف الصحيح 
جتاه القوى املعارضة؟ انها أمور التزال محال 

للحوار السيما اننا انتقلنا بالفعل من مرحلة البحث عن أرض 
لالشتباك الديبلوماسي الى مرحلة فرض العقوبات واالحتواء 

السياسي«.
وقـــال مورفي انه يعتقد ان ايران ضيعت فرصة ســـانحة 
حني رفضت عرض املدير السابق لوكالة الطاقة الذرية د.محمد 
البرادعي وأضاف »اعتقد ان د.البرادعي كان مخلصا في محاولة 
إيجاد حل وسط ال يضر بخطط اإليرانيني في مجال احلصول 
على طاقة نووية مدنية ويطمئن في الوقت نفسه الدول الغربية 
األساسية، وبصراحة شعرت بالدهشة حني رفض االيرانيون 
االقتراح. لقد كان امامهم فرصة للحد من تصاعد التوتر دون 

التخلي عن مسارهم السابق«.
وتابع »قال اجلنرال جيمس جونز )مستشار األمن القومي( 
مؤخرا ان الواليات املتحدة على وشك ان تزيد من متاعب النظام 

اإليراني بفرض عقوبات مشددة مما ميكن ان 
يؤدي الـــى زيادة الضغوط التي تدفع نحو 
تغيير النظام، وقبل ذلك أشار نائب الرئيس 
جوزيـــف بايدن الى ان احلل رمبا يكمن في 

تغيير النظام أو شيء من هذا القبيل«.
وقـــال مورفي ان من الصعب التكهن مبا 
سيحدث بعد فرض العقوبات وأضاف »هناك 
من يقولون ان النظام يركز السلطة في أجهزته 
الســـيما األجهزة األمنية على نحو يفرض 
إثارة قضايا حقوق اإلنســـان«، وهناك من 
يقولون ان النظام سيصاب بالضعف بصورة 
سريعة وفي كل األحوال فإن باب التكهنات 
اليزال مفتوحـــا وميثل حتديا أمام احملللني 

وخبراء املنطقة.
وأضاف »املتفق عليه هو استبعاد العمل العسكري، وبالنسبة 
لي فإنني اعتقد ان القيام بعمل عسكري ضد إيران هو خطوة 
خاطئة إلى أبعد حد. الدول األساسية املعنية بامللف اإليراني 
ترفـــض ذلك ودول اخلليج ترفض ذلـــك، وقد أوضح رئيس 
األركان االدميرال مايك مولن جانبا من األسباب مؤخرا. ورمبا 
تكون طهران قد أغلقت أيضا باب احلل الديبلوماسي املبني على 
حوار سريع ومتكافئ رغم ان الرئيس باراك أوباما ومسؤولي 
إدارته بذلوا جهـــدا كبيرا القناعها بامتالك قدر كاف من الثقة 
بالنفس والدخول في حوار متكافئ وصريح. وال أعرف الدور 
الذي لعبته اخلالفات الداخلية في طهران في رسم مالمح هذه 
الصورة املؤســـفة. لقد أهدرت فرصة كان بوســـع العالم من 
خاللها جتنب التصعيد والتوتر في منطقة بالغة احلساسية 

مثل منطقة اخلليج«.

ريتشارد مورفي

واشنطن: قاعدة اليمن تسعى لتجنيد
سيدات غربيات وخاصة كنديات 

عواصم ـ وكاالت: كشف مسؤولون باالستخبارات األميركية، ان 
تنظيم القاعدة في اليمن ينشـــط حاليا في جتنيد أفراد يتحدثون 
اإلجنليزيـــة، كما أن الســـيدات أصبحن من العناصر التي تســـعى 

القاعدة لتجنيدهن.
وقال املسؤول في تصريح لشبكة »فوكس نيوز« اإلخبارية ـ إن 
القاعدة تفضل أي شخص يكون شبيها باألميركيني وولد في الواليات 

املتحدة أو في كندا، حتى ال يثير الريبة والشكوك حوله.
وذكرت »فوكس نيوز« أن املوجة املقبلة من اإلرهابيني قد تشمل 
سيدات غربيات، وخاصة كنديات يحملن أوراقا مزورة، معتبرة أن 
االستعانة بالسيدات ميثل تطورا في إستراتيجية القاعدة منذ محاولة 

تفجير طائرة ديترويت في أعياد الكريسماس املاضية.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع اليمنية أمس بحصول عمليات 
تخريبية من قبل ومن وصفتهم بـ »عناصر انفصالية« في عدد من 
احملافظات اجلنوبية، يقودها ما يســـمي بـ »احلراك اجلنوبي« الذي 

يدعو النفصال جنوب اليمن عن شماله.
ونقلت الوزارة عن مصادر لم تسمها قولها ان »عناصر انفصالية 
في محافظة أبني قامت بإطالق النار من أسلحة آلية ومعدالت رشاشة 
وإطالق قذيفتني »آر بي جي« على سكن أفراد كتيبة عسكرية مرابطة 
في جبل خنفر، كما قامت تلك العناصر بإطالق النار على ســـنترال 
جعار والذت بالفرار«. وأشارت إلى ان العناصر التي استهدفت سكن 
الكتيبة املرابطة في جبل خنفر وســـنترال جعار هم من املطلوبني 

أمنيا وفي مقدمهم عضو تنظيم القاعدة سامي فضل ديان.
واتهمت وزارة الدفـــاع اليمنية مجموعة انفصالية أخرى بنهب 
سيارة تابعة للمواطن كمال سالم من أبناء محافظة عدن في اخلط 
العام مبنطقة عرقة أثناء قدومه من حضرموت باجتاه عدن وتوجهوا 

بالسيارة إلى جهة غير معروفة.

 هجمات مضادة لمسلحي الحركة تؤخر تقدم عملية »مشترك« لقوات التحالف

»طالبان« تنفي اعتقال قائدها العسكري المال برادار
عواصم ـ وكاالت: تضاربت املعلومات حول سير 
عملية قــــوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة ضد 
مقاتلي حركة طالبان في »مرجه«عاصمة اقليم هلمند 
جنوب افغانســــتان. ففيما أكدت قيادة العمليات ان 
هجوم »مشــــترك« يسير بشكل جيد، صعد مسلحو 
»طالبان« من هجماتهم على قوات البحرية األميركية 

والقوات األفغانية في معقل زراعة املخدرات.
ونقلت هيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي( أمس 
عن متحدث عسكري باسم قوات حلف شمال االطلسي 
)الناتو( في أفغانستان انه رغم اعالن احلكومة االفغانية 
أن مسلحي طالبان في املدينة، التي تعد احد معاقل 
احلركــــة تفرقوا وهربوا فان هجماتهم ابطأت حترك 

قوات التحالف متاما.
وأضاف املتحدث أن جنديني من التحالف قتال في 
هجمات بالقنابل، لكنه قال إنهما ليســــا من القوات 

املشاركة في الهجوم على »مرجه«.
وأشار إلى أنه عند ظهر أمس االول اشتبك مقاتلون 
من »طالبان« في ســــت معــــارك منفصلة مع قوات 
التحالف، ولم تتمكن املروحيات القتالية من تغطية 
كافة مواقع املعارك. وتابع املتحدث العسكري: يبدو 
أن املقاتلني من »طالبان« جلأوا الى أماكن مهجورة، 
ثم استغلوا ستار الظالم ملهاجمة القوات املهاجمة من 
اخللف. في سياق مواز، نفت حركة طالبان االفغانية 
امس ما ذكرته صحيفة أميركية عن أن قائد جناحها 

العســــكري املال عبد الغني برادار قد اعتقل مبدينة 
كراتشي الباكستانية في عملية سرية قامت بها عناصر 

مخابراتية باكستانية وأميركية.
وقال ذبيح اهلل مجاهد املتحدث باسم احلركة في 
تصريح تناقلته وسائل االعالم الباكستانية صباح 
أمس أن عبد الغني الشهير باسم املال برادار مازال يدير 
بهمة في افغانستان االنشطة العسكرية والسياسية 

لـ »طالبان«.
ونفى املتحدث الطالباني اعتقال املال برادار وقال 
»انهم يريدون فقط ترويج هذه الشائعة ملجرد حتويل 
انتباه الناس عن هزائمهم في »مرجه« واشاعة البلبلة 
بني العامة«. وكانت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية 
قد ذكرت أن املال عبد الغني برادار، موجود في األسر 
منذ عدة أيام، مشيرة الى ان خبر اعتقاله تسرب إليها 
يوم »اخلميس« لكنها لم تنشره بتوصية من موظفي 

البيت األبيض الذين حتسبوا لتأثير نشره وقتها.
وحسب التقرير الذي أوردته نيويورك تاميز، فان 
املال برادار يخضع لتحقيقات يجريها الباكستانيون 
مبشاركة األميركيني ويأمل احملققون في احلصول على 
معلومات مفيدة، خاصة حول قائد طالبان األعلى املال 

محمد عمر الذي يعد املال برادار مقربا منه.
وقالت الصحيفة انه من غير الواضح ان كان املال 
برادار يتكلم أم ال، مشــــيرة إلــــى أن تفاصيل عملية 

جنود من املارينز يتسلقون أحد اجلدران خالل العملية العسكرية لقوات التحالف في هلمند أمس          )رويترز(االعتقال التزال غامضة.

فايق املبحوح أمام صور لشقيقه القيادي في حماس املغدور محمود املبحوح في منزلهما بجباليا                           )أ.پ(

»حماس« و»فتح« تتقاذفان االتهامات.. والشرطة اإلماراتية ترجح حصول »تسريب« معلومات من المحيطين به

دبي تصدر أوامر قبض دولية بحق قتلة المبحوح
عواصــــم ـ وكاالت: فيما تبادلــــت حركتا فتح وحماس 
االتهامات بالتورط، اصدرت امارة دبي اوامر قبض دولية 
على جميع قتلة القيادي في حركة حماس محمود املبحوح 
الرتكابهم جرمية القتل العمد مع سبق االصرار على ارض 

دبي.
وقال املستشار عصام احلميدان نائب عام امارة دبي في 
بيان ان نيابة دبي اصدرت اوامر القبض استنادا الى القوانني 
السارية باالمارات مبا فيها قانون التعاون القضائي الدولي 
في املسائل اجلنائية واالتفاقات التي ترتبط بها دولة االمارات 

العربية املتحدة والدول التي ينتمي اليها املتهمون.
واضاف: دولة االمــــارات ترتبط بأوجه تعاون قضائي 
دولي مع معظم بلدان العالم تتيح لها طلب تسليمهم اينما 

مت القبض عليهم.
واكد احلميدان ان نيابة دبي تولت التحقيق في القضية 
فور وقوع احلادث حيث امرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح 
جثــــة املجني عليه للوقوف على اســــباب وطريقة الوفاة، 
واستمعت الى العديد من الشهور ورجال الضبط القضائي، 
ومت اجراء املعاينات الالزمة وجار استكمال التحقيق على 
ضوء ما تسفر عنه االجراءات واالحداث في االيام املقبلة.

من جهته اكد قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان امس 
أن السلطات األردنية سلمت اإلمارة قبل ثالثة ايام فلسطينيني 
يشــــتبه بانهما كانا على عالقة باغتيال القيادي في حركة 

املقاومة االسالمية )حماس( املبحوح الشهر املاضي.
 وقال خلفان غداة كشفه عن ضلوع 11 شخصا يحملون 

جوازات اوروبية في عملية االغتيال احملكمة ان »اثنني من 
الفلســــطينيني املقيمني في االمارات سافرا بعد احلادث الى 
االردن ومت تقدمي طلب الى االردن الستردادهما وقبل يومني 

من امس )االول( سلمهما االردن«.
 وذكر قائد الشرطة ان »احدهما قابل احد عناصر اخللية 
قبل اجلرمية واملقابلة مت تصويرها« اما الثاني فكان »على 
تواصل باالول« مشيرا الى ان »االشتباه قوي باالول«. فيما 

لم يقابل اي من املشتبه بهما املبحوح في دبي.
 ورجح خلفان حصول »تســــريب« من جانب احمليطني 
باملبحوح الذي قتل في 19 يناير املاضي في غرفة فندقية في 
دبي وذكر ان »املبحوح حجز الفندق في 18 يناير« اي قبل 
يوم واحد من وصوله دبي واغتياله، وهذا وقت غير كاف 

إلعداد عملية االغتيال احملكمة بحسب قائد الشرطة.
من جهة أخرى، تبادلت األجهزة األمنية املوالية حلركتي 
»حماس« و»فتح« أمس االتهامات حول ارتباط الضابطني 
الفلسطينيني اللذين أعلنت شرطة دبي اعتقالهما الرتباطهما 

بعملية االغتيال.
وقال الناطق باسم األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية 
عدنان الضميري فــــي تصريح له »املعلومات املؤكدة لدى 
الســــلطة تشير إلى أن أحد األشخاص املتورطني يعمل في 
إمــــارة رأس اخليمة برتبة رائد فــــي حماس وقد خرج من 

غزة ليعمل في دبي«.
وأوضح أن هذا الشخص اســــتعمل من قبل املجموعة 
املسؤولة عن تنفيذ عملية االغتيال للتعريف بهوية املبحوح 

مؤكــــدا أن هذه املعلومات وردت مــــن اجلهات القريبة من 
التحقيق، وقال الضميري »نتحدى أن تخرج قيادة حماس 

وتقول من هو هذا الشخص وأين كان يعمل«.
واتهم الضميري حماس بالتغطية على اختراقها امنيا 
مبينا أنه في كل حاالت االغتيال لقياداتها ســـواء  الشيخ 
أحمد ياسني أو د.عبدالعزيز الرنتيسي أو سعيد صيام أو 
نزار ريان ومن قبلهم يحيى عياش لم تقم احلركة بإجراء 

حتقيق وإعالن نتائج عن األشخاص املتورطني في ذلك.
فـــي املقابل، نفى وزير الداخليـــة في حكومة حماس 
بغزة فتحي حماد عالقة الضابطني الفلسطينيني املعتقلني 

بحكومته مؤكدا أنهما يعمالن لصالح حكومة رام اهلل.
وقال حماد في تصريح نشـــره موقـــع تابع للحركة 
اإلسالمية »بالنسبة للضابطني الفلسطينيني املشتبه في 
تورطهما في اغتيال املبحوح ال عالقة لهما باحلكومة في 

غزة فهما من الضباط التابعني لـ »حكومة رام اهلل«.
وأضاف »هناك إشارات قوية تدل على عالقة حكومة 
رام اهلل بعملية االغتيال لكن ملف االغتيال الذي تعرض 
له الشهيد املبحوح بيد املكتب السياسي حلركة حماس في 
اخلارج«. وأكد حماد حصانة أجهزة الداخلية الفلسطينية 
في احلكومة الفلســـطينية ضد أي اختراق لـ »املوساد« 
الصهيوني وقـــال إن »عناصر األمن في وزارة الداخلية 
فـــي غزة كلهم من العناصر اجلديـــدة التابعة للمقاومة 
وال عالقة لهم باألجهزة القدمية وهم محصنون ضد أي 

اختراق صهيوني«.


