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رئيس احلكومة اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  خالل جولته في احد متاحف كريات شمونة الشمالية                     )رويترز( 

اإلمارات تستدعي سفراء أوروبيين والموساد عّلق عملياته في الشرق األوسط بعد إثبات تورطه 

مقّرب من المبحوح سّرب معلومات سفره ونتنياهو صادق بنفسه على تصفيته 

برازيليا � أ.ش.أ: رّش���ح حزب العمال البرازيلي احلاكم بقيادة الرئيس لويز 
اغناسيو لوال دا سيلفا رسميا ديلما روزيف رئيسة ديوان الرئيس البرازيلي � 
وهي من أصل بلغاري � كخليفة مفضلة لتولي أرفع منصب في البالد.  وذكرت 
وكال���ة أنباء صوفيا البلغارية أن ترش���يح روزيف جاء باإلجماع خالل املؤمتر 
الرابع للحزب بحضور دا سيلفا وعدد من وزرائه  يشار إلى أن روزيف 62 عاما 
هي رئيسة ديوان الرئيس البرازيلي دا سيلفا منذ عام 2005 في وقت يعتبر فيه 
املنصب معادال ملنصب رئيس الوزراء نظرا لعدم وجود املنصب. وأثبتت روزيف 

بس���رعة قدراتها القيادية ومت توكيلها مبهمة مساعد الرئيس في تنفيذ برامجه 
االجتماعية اخلاصة مبساعدة الفقراء جنبا إلى جنب مع توفير السيطرة الفعالة 
على مشاريع البنية األساسية التي تقدر مباليني الدوالرات.  اخلطوة جاءت كون دا 
سيلفا تولى فترتني رئاسيتني وليس مبقدوره إعادة انتخابه، وتشير استطالعات 
الرأي إلى تراجع روزيف أمام منافسها الرئيسي خوسيه سييرا احلاكم احلالي 
إلقليم ساو باولو الشرقي، وقالت روزيف إنها التتخيل مطلقا أنها ستواجه مثل 

ذلك التحدي في حياتها إال أنها أضافت أنها تثق في قدراتها.

دا سيلفا يرشح سيدة من أصل بلغاري  لخالفته في رئاسة البرازيل 

خطة لإلفراج عن اإلصالحيين وإعادة الحرس الثوري إلى الثكنات 

 الريجاني: إيران قوية وخطرة على المتغطرسين وليس على جيرانها
عواصم � وكاالت: قال رئيس مجلس الشورى اإليراني 
علي الريجاني أم����س ان »ايران مقتدرة وقوية وتش����كل 
خطرا على املتغطرس����ني املستكبرين وليس على اخوانها 
املسلمني في املنطقة«. واضاف الريجاني لدى افتتاحه جلسة 
البرملان أمس ان »استراتيجية نظام اجلمهورية االسالمية 
االيرانية قائمة على اس����اس التعاون والدفاع االقليمي عن 
الدول االس����المية في املنطقة«. وف����ي رده على الضجيج 
املتصاع����د ضد بالده على خلفي����ة برنامجها النووي، قال 
الريجاني »نش����هد هذه االيام مرة اخرى اثارة اجواء غير 
عادية بشأن ملفنا النووي وذلك عبر تشبثهم بتقرير املدير 
العام للوكالة الدولية للطاق����ة الذرية«. وانتقد الريجاني 
ما وصفه باستخدام الغرب الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
كأداة لتحقيق مأربه قائال ان »التعامل بهذه الطريقة لم يبق 
مصداقية وسمعة لهذه املنظمة الدولية«. في اشارة الى اول 
تقرير للمدير العام اجلديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيا آمانو، وذكر فيه أن »املعلومات التي بحوزة الوكالة 
تثير مخاوف من احتمال وجود انشطة ايرانية في السابق 
او في الوقت الراهن غير معلن عنها بش����أن تطوير شحنة 
نووية ميكن حتميلها على صاروخ«. كما دعا الريجاني إلى 

مراجعة مقاربات وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون. ونقلت 
وكالة »ايرنا« االيرانية عن الريجاني قوله أمس انه يتعني 
على أوباما مراجعة مقاربات كلينت����ون متهما إياها بعدم 
التمكن من جتاوز حملة االنتخابات الرئاس����ية األميركية 
وأن السياسات التي تعتمدها تهدد مصالح بالدها، مشيرا 
الى زيارة كلينتون االخيرة الى اخلليج وتصريحاتها التي 
اطلقتها من الدوحة والرياض وحذرت فيها من حتول ايران 
الى ديكتاتورية عس����كرية.  من جهته، قال املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية اإليرانية رامني مهمانبرست أمس ايضا إن 
بالده مستعدة ملواصلة املفاوضات مع مجموعة دول »1+5« 
ح����ول االقتراحات التي قدمتها إليها بش����أن تبادل الوقود 
الن����ووي وهي تنتظر ردا منها. ونقلت وكالة أنباء الطلبة 
)إسنا( عن مهمانبرست قوله »خالل املفاوضات األخيرة التي 
عقدت مع الدول الست كانت حزمة االقتراحات التي قدمتها 
إيران موجودة على جدول األعمال ونحن ننتظر من الدول 

األعضاء في املجموعة مواصلة املفاوضات حولها«.
وأضاف املسؤول اإليراني »نحن مستعدون لتبادل وشراء 
الوق����ود املطلوب ملفاعل األبحاث في طهران ش����رط تلبية 
ش����روطنا«. ورأى أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في 

إي����ران ال يتعارض مع تبادل أو ش����راء الوقود من اخلارج 
معتبرا أن »الضغط السياسي الذي متارسه بعض الدول من 

أجل حرماننا من حقوقنا غير شرعي وغير منطقي«.
في سياق آخر، أبلغت مصادر إصالحية ومحافظة متطابقة 
قناة »العربية« الفضائية أن السلطات االيرانية تنفذ خطة 
على مراحل في محاولة إلعادة االوضاع الى ما قبل االنتخابات 

الرئاسية واندالع االحتجاجات في يونيو املاضي.
وقالت املصادر أمس إن اخلطة تقضي باالفراج، وحتى 
عيد النوروز في احلادي والعشرين من الشهر املقبل، عن 
جميع الس����جناء واملعتقلني السياسيني الذين مت اعتقالهم 

بسبب تلك االحتجاجات وأن يجري ذلك على مراحل.
وأكدت أن قادة االصالح والناش����طني الطالبيني وزعماء 
األحزاب االصالحية س����يجري التعامل معهم على أساس 
إصدار أحكام ثقيلة بالسجن ثقيلة بحقهم، ومن ثم االفراج 
عنهم بكفاالت مالية وأخذ تعهد منهم بترك العمل السياسي، 
وحرمانهم من أي نش����اط معارض، وتش����ديد العقوبة إذا 
عادوا. كما تقضي اخلطة بعودة احلرس الثوري الى ثكناته 
العسكرية وأن يكون على اهبة االستعداد للتدخل من جديد 

في حال وقعت أزمة جديدة.

طالبان ترفض دعوة كرزاي للسالم: 
دمية ال يمكنه أن يمثل أمة

 كابول � رويترز: رغم الهجوم الذي يش����نه حلف شمال األطلسي 
على احلركة وإلق����اء القبض على الرجل الثاني فيها، رفضت طالبان 
األفغانية أمس أحدث دعوة للرئيس حامد كرزاي للسالم، التي أطلقها 

أمس األول داعيا طالبان لقبول اقتراح السالم.
وقال قاري محمد يوسف املتحدث باسم طالبان معقبا على دعوة 
كرزاي ل� »طالبان« للعمل من أجل السالم وإعادة اإلعمار »كرزاي دمية 

وال ميكنه أن ميثل أمة أو حكومة«.
وأضاف »إنه غارق في الفس����اد ويحيط ب����ه قادة الفصائل الذين 

يزيدون من ثرواتهم«.
وتواج����ه طالبان ضغوطا، فقد ألق����ي القبض على ثالثة من كبار 
مسؤوليها في باكستان هذا الشهر منهم املال عبد الغني برادار الرجل 
الثاني في احلركة وكبير قادتها العسكريني وهو أكبر زعيم لطالبان 

يجري احتجازه.
ميدانيا ميضي حلف شمال األطلسي قدما في مرجة خالل واحد من 
أكبر هجماته في أفغانستان منذ بداية احلرب بهدف طرد طالبان من 
اقليم هلمند آخر معقل رئيسي لها في البالد إلفساح الطريق للسلطات 

األفغانية لتولي املسؤولية.
وفي وقت مازال مقاتلو طالبان يبدون مقاومة شرسة أفادت معلومات 
بأن قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة واجليش االفغاني 

سيطروا على مقر قيادة طالبان في بلدة مرجة عاصمة االقليم. 
على صعيد اخلسائر، أعلن حلف شمال األطلسي الناتو أمس مقتل 
اثنني من جنوده في افغانستان في حادثني منفصلني، احدهما في شرق 
البالد والثاني في جنوبه. وقالت القوة الدولية للمساعدة على احالل 
االمن في افغانستان )ايساف( في بيانني مقتضبني منفصلني ان احد 
العسكريني اللذين لم تكشف هويتيهما قتل في انفجار قنبلة يدوية 
الصنع في اجلن����وب، لكنها اوضحت ان هذا احلادث لم يقع في اطار 

عملية »مشترك« التي دخلت اسبوعها الثاني.
وأضافت ان اجلندي الثاني قتل في ش����رق البالد في »اطالق نار 

غير مباشر«، دون ان اي تفاصيل. عراقيان ميران أمام إحدى اللوحات اإلعالنية في كركوك             )رويترز(

انتهاء استعدادات إجراء االنتخابات العراقية 

بغداد تحّذر  من مخططات لهجمات إرهابية تتخلل االنتخابات

البرادعي: تكريم الرئيس مبارك لي بـ »قالدة النيل«
 دليل على عدم تخلي مصر عني في الترشح لـ»الذرية«

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حزب اهلل لجلسة اليوم

بغداد � د.ب.أ: أنهت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات في العراق استعداداتها إلجراء االنتخابات 
العامة التش���ريعية التي ستجرى في العراق في 
الس���ابع من الشهر املقبل، بوصفها الهيئة املهنية 
املس���تقلة احملايدة بحسب الدس���تور.  وميارس 
العاملون بها أنش���طتهم اليومية في ظل اجراءات 
امنية مشددة يشارك فيها عدد كبير من األجانب 
العاملني في شركات احلماية اخلاصة ويسهمون 
في عمليات تفتيش الزائرين حيث يستمر العمل 
في املفوضية لس���اعات متأخرة وايضا خالل ايام 
العط���الت من اجل إمتام العملي���ة االنتخابية في 

موعدها.
وقالت حمدية احلسيني عضو مجلس املفوضية 
لوكالة االنباء االملاني���ة )د.ب.أ(: »أجنزنا جميع 
االستعدادات ومتت تهيئة جميع املستلزمات وتعيني 

350 الف موظف اقتراع«.
وأضافت: »لقد أجن���زت املفوضية طبع دليل 
الناخب ودليل احلمالت االنتخابية ونش���رات في 
كيفية اس���تدالل الناخب والوثائق الثبوتية التي 
سيجلبها الناخب وهو في طريقه لإلدالء بصوته 
واخرى خاصة بالتصويت اخلاص ألفراد اجليش 
والشرطة والعاملني في االجهزة االمنية واملرضى 
في املستشفيات والسجناء واملكلفني بواجبات في 
املستشفيات خالل يوم التصويت العام وآلية عمل 
املراقبني ووكالء الكيانات السياسية واخرى ألماكن 
تصويت املهجرين وسجالت الناخبني والشكاوى 

والطعون والتصويت لعراقيي اخلارج«.

وقالت احلس���يني إن »املفوضية منحت جميع 
جلان املراقبة احمللية والعربية والدولية املشرفة 
على االنتخابات داخ���ل البالد حق متابعة اقتراع 

اخلارج«.
وذكرت أن »العدد التقريبي للناخبني العراقيني 
في اخلارج يبلغ مليونا و400 الف ش���خص وان 
عملية التصويت في اخلارج ستتم دون االعتماد 
على س���جل الناخب وان عملية االقتراع تس���تمر 
ل� 3 ايام«. الى ذلك، كش���ف وزي���ر االمن الوطني 
العراقي ش���يروان الوائلي أن حكومة بالده لديها 
معلومات استخباراتية دقيقة عن مخططات محتملة 
»للجماعات االرهابية« تسبق إجراء االنتخابات. 

وقال الوائلي في تصريحات لصحيفة »الصباح« 
احلكومي���ة نش���رتها أمس: »بعد تش���كيل خلية 
االستخبارات الوطنية التي يشرف عليها القائد العام 
للقوات املسلحة نفذت العديد من الهجمات االستباقية 
ألوكار االرهابيني متخضت عن ضبط العش���رات 
من السيارات املفخخة خالل األشهر املاضية كانت 
جاهزة الستخدامها اثناء اجراء االنتخابات«. وأضاف 
»خلية االس���تخبارات الوطنية املشكلة من وزارة 
األمن الوطني ووكاالت املخابرات واملعلومات وجهاز 
مكافحة اإلرهاب واستخبارات الدفاع والداخلية متتلك 
معلومات دقيقة عن مخططات محتملة لإلرهابيني 
تسبق اجراء االنتخابات«. وأكد »هناك استراتيجية 
تعاون بني البعث وتنظيم القاعدة وهذا ثبت من 
خالل العمليات االرهابية االخيرة ونحن نتعامل 

مع أي تهديد بدقة وحذر شديدين«.

القاهرة: نفى املدير الس����ابق 
للوكال����ة الذرية محمد البرادعي 
صحة األنباء عن نيته االنضمام 
ألي حزب سياس����ي ليتسنى له 
الترشح لرئاسة مصر حتت مظلة 
حزبية قائال: »حزبي هو الشعب 
املصري«، مضيفا »ال هذه أحزاب 
انتمى إليها وال أن����ا جزء منها، 
باإلضافة إلى أن طريقة تأسيسها 
معيبة«، كم����ا أن هناك خالفات 
بني األح����زاب املعارضة أكثر من 

خالفاتها مع احلزب احلاكم.
وحول ما إذا كان إصراره على 
تعديل الدس����تور جاء كرد فعل 
لتخلي مصر عنه عند ترش����حه 
للوكالة الذري����ة، نفى البرادعي 
ذلك خالل حوار تلفزيوني أمس 
االول، مؤكدا أن مصر بالنسبة له 

هي الشعب املصري، مشيرا إلى 
تكرمي الرئيس مبارك له بإعطائه 
قالدة النيل التي تأتي بعد الرئيس 
بدرجة، إال أنه عاب على اإلعالم 
املصري ع����دم اهتمامه بالتكرمي 
أو أي تكرمي آخر، متسائال »هل 
هذا هو احلكم الرش����يد أن أحرم 
املواطن املص����ري من أن يفتخر 

بعالم أو عاملة ناجحة؟!«.
وأكد البرادعي أن »فرصتي في 
الفوز ليست منعدمة إذا توافرت 
الشروط ونافست الرئيس مبارك 
أو جنله شخصيا في االنتخابات، 
إذا كانت نزيه����ة ومتكافئة، ألن 
الفيصل الوحيد س����يكون قبول 
الش����عب والبرنامج االنتخابي، 
لكن وقتها س����يكون هناك إطار 
دميوقراط����ي يعط����ي احل����ق 

العادي في املش����اركة  للمواطن 
السياسية«.

في سياق آخر قررت محكمة 
جنايات أمن الدولة العليا »طوارئ« 
في جلستها امس برئاسة املستشار 
عادل عبد السالم جمعة، تأجيل 
نظ����ر قضية اخللي����ة اإلرهابية 
التابعة حلزب اهلل اللبناني التي 
مت ضبطها أواخر نوفمبر 2008 
إلى جلسة اليوم وذلك الستكمال 
سماع املرافعات الشفوية للدفاع 

عن املتهمني.
الدف����اع عن املتهمني  وطالب 
بأن تكون محاكمتهم أمام محكمة 
اجلناي����ات وليس أم����ام محكمة 
أمن دولة العليا طوارئ كما دفع 
بعدم اختصاص محكمة استئناف 

القاهرة لنظر الدعوى أمامها.

سيناريو اغتيال المبحوح في دبي 
لندن � يو.بي.آي: أوردت صحيفة صنداي تاميز البريطانية، تقريرا 
روى تفاصيل مس����هبة عن مراحل عملي����ة االغتيال وقالت ان »أفراد 
فري����ق االغتيال كانوا تدربوا على العملية في أحد الفنادق بتل أبيب 

من دون علم أصحاب الفندق.
وقد وردت معلومات اس����تخبارية الى املوس����اد عن نية املبحوح 
زي����ارة دبي، وفي 19 يناير املاضي اس����تقل املبحوح طائرة من طراز 
ايرباص 330A تابعة خلطوط اإلمارات من دمشق الى دبي، وبحسب 
تقديرات املوساد فإن وجهة املبحوح النهائية كانت ميناء بندر عباس 
اإليراني حيث كان مقررا ان يش����رف على شحنة أسلحة إيرانية الى 

حركة حماس في غزة.
وقد رصد عميل للموساد إقالع الطائرة من دمشق وأرسل رسالة 
هاتفية بواسطة هاتف خلوي منساوي مدفوع سلفا الى فريق االغتيال 
في دبي مفادها ان الهدف في طريقه الى اإلمارة، وبعد ساعات قليلة مت 
اغتيال املبحوح. وذكرت الصحيفة ان العمالء اإلسرائيليني وصلوا الى 
دبي من باريس وفرانكفورت وروما وزيوريخ حاملني جوازات سفر 

مزورة وبطاقات ائتمانية مت إصدارها بأسماء أصحاب اجلوازات.
وعندما هبطت طائرة املبحوح في مطار دبي راقبت املبحوح امرأة 
ذات مالمح أوروبية في أوائل الثالثينات من عمرها كانت تنتظر خارج 
مبنى املس����افرين في املطار وعندما رصدته يستقل سيارة أجرة في 
طريقه الى فندق »البس����تان روتانا« في دبي أرس����لت رسالة نصية 

قصيرة بواسطة هاتف خلوي منساوي الى رئيس فريق االغتيال.
وقام العمالء مبتابعة املبحوح الى غرفته في الفندق. 

وبحس����ب صنداي تامي����ز فان هناك احتمالني بالنس����بة ملا حدث 
بالضبط في غرفة املبحوح وخارجها: األول هو ان يكون فريق االغتيال 
اقتحم الغرفة قبل وصول املبحوح إليها وكان في انتظاره في الداخل. 
وأضافت انه من املعروف انه في الوقت الذي كان فيه املبحوح خارج 
الغرفة حاول شخص مجهول إعادة برمجة القفل االلكتروني في باب 
الغرفة. أما االحتمال الثاني األكثر ترجيحا بحسب الصحيفة فهو انه 
بعد اإلخفاق في اقتحام الغرفة قام احد أفراد فريق االغتيال باستدراج 
املبح����وح لفتح باب غرفته رمبا املرأة »غي����ل« االيرلندية التي كانت 
تعتمر شعرا مستعارا أسود حيث طرقت الباب منتحلة صفة إحدى 
موظف����ات الفندق وعندما فتح املبحوح الباب انقض عليه باقي أفراد 

الفريق واغتالوه.
وقالت الصحيفة ان الس����ؤال »كي����ف مت اغتيال املبحوح؟« مازال 
مفتوحا وان كل ما هو واضح هو ان املنفذين علقوا على باب الغرفة 

الفتة الرجاء عدم اإلزعاج واقفلوا الباب.
وقال مراس����ل الصحيفة انه بالرغم من ان املوس����اد كان على علم 
مسبق بنصب كاميرات حراسة في دائرة تلفزيونية مغلقة في فندق 
دبي إال ان رؤس����اء املوساد أصيبوا بدهشة من جناح شرطة دبي في 
الربط بني كافة الصور التي التقطتها هذه الكاميرات ووضع سيناريو 

موحد كشف عن هويات املغتالني.

عواصم � وكاالت: فصول جديدة 
في عملية اغتيال القيادي في حركة 
حماس محمود املبحوح، تنكشف 
كل يوم لتوسع دائرة املتورطني 
فيها، خاصة بعد معلومات صحافية 
كشفت أن رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو وقع بنفسه أمر 
تنفيذ االغتيال، فيما كش����ف قائد 
شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، 
أن مس����رب املعلومات عن موعد 
سفر املبحوح هو من ضمن الدائرة 

الضيقة احمليطة باملبحوح.
وقال خلفان لصحيفة االحتاد 
االماراتية ان »املعلومات عن موعد 
تنقالت ووصول املبحوح الى دبي 
وصلت ال����ى فريق القتل من قبل 
شخص في الدائرة الضيقة املقربة 

جدا من املبحوح«.
ورأى ان ه����ذا الش����خص هو 
»العنصر القاتل«. ونقلت صحيفة 
اخلليج اإلماراتية أمس عن خلفان 
قوله انه »طال����ب محمود الزهار 
القي����ادي بحماس بإجراء حتقيق 
داخلي عن كيفية تسريب املعلومات 
عن وصول املبحوح مثلما يطالب 
شرطة دبي بتسليم الفلسطينيني 

املعتقلني لديها«.
وأك����د أن األدلة الت����ي قدمتها 
شرطة دبي على تورط »املوساد« 
في اجلرمي����ة هي تزوير جوازات 
الدولة  التي فتحت فيها  الس����فر 
املعنية حتقيقات موس����عة، وقال 
»هذا هو أسلوب املوساد«، مؤكدا 
أن شرطة دبي اليزال في جعبتها 
الكثي����ر من التفاصي����ل عن هذه 

اجلرمية.
من جهته����ا نقل����ت صحيفة 
»البي����ان« االماراتي����ة أمس عن 
خلفان قوله »هناك معلومات في 
قضي����ة اغتيال املبح����وح ال تود 
ش����رطة دبي اإلع����الن عنها اآلن، 
خصوصا فيم����ا يتعلق بجوازات 
سفر ديبلوماسية استخدمها بعض 

عملية االغتيال.
وقالت الصحيفة ان التصديق 
على العملية جرى خالل زيارة قام 
بها نتنياهو ملقر قيادة جهاز املوساد 
في مطلع يناير املاضي، حيث التقى 
هناك عددا من أفراد الفريق الذي 
نفذ االغتيال وقال لهم ان الشعب 
اإلسرائيلي يعتمد عليهم، متمنيا 

لهم النجاح في املهمة.
وق����ال مراس����ل الصحيفة في 
إسرائيل في تقرير نشرته الصحيفة 
أمس ان سيارتي ليموزين فاخرتني 
 6A )س����وداوين من طراز )أودي
دخلتا مطلع الشهر املاضي البوابة 
الرئيسية ملبنى مقر املوساد املعروف 
باسم )مدراشاة أي مدرسة( والكائن 
على تلة صغيرة في ضواحي تل 
أبيب الشمالية. وخرج نتنياهو من 
إحدى السيارتني وكان في استقباله 
عند البوابة رئيس املوساد مئير 
داغان ورافقه إلى غرفة اإليجازات. 
ونسبت الصحيفة ملصادر مطلعة 
قوله����ا ان عددا من أف����راد فريق 
االغتيال كانوا داخل الغرفة. وقد 
مت اط����الع رئيس الوزراء بصفته 
اجلهة التي متنح اإلقرار النهائي 
ملثل ه����ذه العمليات على اخلطط 
الهادفة إلى اغتيال املبحوح، وان 
نتنياهو اقرها، وأشارت املصادر إلى 
ان قيادة املوساد لم تعتبر عملية 
االغتيال خطرة أو معقدة. وقالت 
الصحيفة ان نتنياهو متنى النجاح 
ألفراد فريق االغتيال قائال »الشعب 

اإلسرائيلي يعتمد عليكم«.
وذكرت الصحيفة انه في أعقاب 
هذا االكتشاف املربك وأثر الضجة 
الديبلوماس����ية التي أثيرت حول 
استخدام جوازات السفر األوروبية 
في عملية االغتيال اضطر املوساد 
ال����ى تعليق عملي����ات مماثلة مت 
التخطيط لها في الشرق األوسط 
لتجنب تعريض عمالء املوس����اد 

للخطر.

اجلناة في دخول دبي«. فيما نقلت 
صحيفة »االمارات اليوم« عنه أن 
»التعاون مع بريطانيا وفرنس����ا 
وايرلندا وأملانيا يس����ير على قدم 
وس����اق«. وقال: »س����نقدم كل ما 
لدينا، وننتظر إجابات واضحة من 
جانب األطراف األخرى«، مضيفا أن 
»األجهزة البريطانية تتعامل بجدية 
مع القضية، وتتعاون بشكل جيد 

مع السلطات اإلماراتية«.
من جهتها، اعلنت حركة املقاومة 
االسالمية حماس أمس عدم قبولها 
ما ورد في تصريحات قائد شرطة 
دبي من »اتهام����ات« حول وجود 
اختراقات امنية في احلركة مؤكدة 

على ج����دوى التعاون بينها وبني 
شرطة دبي في سير التحقيقات.

وقال مصدر مسؤول في حماس 
في بيان »اننا في حركة حماس ال 
نقبل ما ورد في تلك التصريحات 
من اتهامات ونؤكد ان وجود تعقب 
ومتابعة من املوساد وعمالئه لالخ 
الش����هيد وللقيادات الفلسطينية 
عموما ال يعني اختراقات«. وأكد 
املصدر في حم����اس »ان التعاون 
والتواصل املباشر مع االخوة في 
دبي في جرمية اغتيال الش����هيد 
محم����ود املبحوح ه����و املطلوب 
واألجدى بدال من اطالق تصريحات 
البيان  اعالمية متسرعة«. وتابع 

»لق����د اعلنت حرك����ة حماس منذ 
البداية انها بدات حتقيقاتها اخلاصة 
ملعرفة مالبسات جرمية االغتيال 
وهذه التحقيقات مستمرة وكنا وال 
نزال نأمل التنسيق والتعاون مع 
اخواننا في دبي من اجل استكمال 
هذه التحقيقات«. في سياق متصل، 
استدعت وزارة اخلارجية االماراتية 
سفراء الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي املعتمدي����ن لديها على 
املبح����وح، »حلثهم  خلفية مقتل 
على مواصل����ة دعمهم وتعاونهم 

في عمليات التحقيق اجلارية«.
وقال وزير اخلارجية االماراتي 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان ان 

»هذا العمل االجرامي ميثل انتهاكا 
ألمن الدولة، ونحن عازمون بقوة 
على ان ميثل منفذوه أمام العدالة«. 
وقالت وكالة انباء االمارات اليوم 
االحد ان »وزير الدولة للش����ؤون 
اخلارجية باالمارات د.أنور محمد 
قرقاش اس����تدعى س����فراء الدول 
األعض����اء في االحت����اد األوروبي 
املعتمدين ل����دى الدولة الطالعهم 
القضية، وحثهم  على تط����ورات 
على مواصل����ة دعمهم وتعاونهم 
في عمليات التحقيق«.مبوازاة ذلك، 
ذكرت صحيف����ة »صندي تاميز« 
البريطانية أمس ان رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي صادق شخصيا على 


