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نيويـــوركـ  أ.ف.پ: أعلن األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون امس األول انه ال يســـتطيع حتديد ما اذا 
كانت إسرائيل واجلانب الفلسطيني التزما مطلب األمم 
املتحدة جلهة إجراء حتقيق مستقل وذوي صدقية حول 

احلرب في قطاع غزة خالل الشتاء الفائت.
ففي تقرير رفع الى اجلمعية العامة لألمم املتحدة قال 
بان انه ال ميكن )حتى اآلن( حتديد ما اذا كان اجلانبان 

طبقا القرار رقم 64/10 الذي أصدرته اجلمعية العامة.
وفي هذا القرار الذي صدر بغالبية كبيرة في اخلامس 
من نوفمبـــر 2009، أمهلت اجلمعيـــة العامة للمنظمة 
الدولية إسرائيل والفلسطينيني 3 أشهر للبدء بتحقيقات 
»ذات صدقية« في شأن ما تضمنه تقرير جلنة القاضي 
اجلنوب افريقي ريتشارد غولدستون عن ارتكاب جرائم 

حرب خالل النزاع العسكري في قطاع غزة.

بان كي مون يشكك في صدقية التحقيقات حول الحرب في غزة

مسعفون باكستانيون ينقلون أحد املصابني جراء االنفجار للمستشفى )أ.پ(

عراقيون يعاينون آثار الدمار البادية على السيارة التي انفجرت في كربالء امس                     )رويترز(

االنتخابات الرئاسية األوكرانية
المتنافسان الرئيسيان في الدورة الثانية

 في السابع من فبراير

نتائج الدورة األولى

%35.3

%25

يوليافيكتور

تيموشنكويانوكوفيتش
رئيسة الوزراء المنتهية واليتهارئيس الوزراء السابق

العمر: 59 عاما
موال لموسكو

يتهم بتزوير نتائج االنتخابات
 ما أدى الى الثورة البرتقالية

ميكانيكي وصل الى السلطة 
في عهد ليونيد كوشما

العمر: 49 عاما
موالية ألوروبا
من أبطال الثورة البرتقالية
الموالية للغرب
مهندسة وعالمة اقتصاد

واشنطن تسعى لتهدئة التالسن السوري ـ اإلسرائيلي.. ودمشق تواصل الرد: من يستفزنا فلن يكون مسرورًا

10 ماليين أحيوا أربعينية الحسين في كربالء.. ومقتل وإصابة أكثر من 140 زائرًا

انتخابات الرئاسة األوكرانية: استفتاء على الثورة البرتقالية
القاهــــرة ـ أ.ش.أ: جترى غدا جولة اإلعادة 
الثانية من انتخابات الرئاسة األوكرانية التي 
يتنافس فيها املعارض األوكراني املوالى لروسيا 
فيكتور يانوكوفيتش زعيم حزب األقاليم اكبر 
أحزاب املعارضة ومنافسته يوليا تيموشنكو 
رئيسة احلكومة احلالية املوالية أكثر للغرب 
والتــــي كانت يوما ما القــــوة احملركة للثورة 
البرتقالية التي شــــهدتها أوكرانيا منذ خمس 
سنوات. وكانت اجلولة األولى من االنتخابات قد 
اجريت في 16 يناير املاضي وأسفرت عن تفوق 
يانوكوفيتش بنسبة 35% من االصوات مقابل 
25% ليوليا تيموشنكو، اما فيكتور يوشينكو 
رئيس الدولة وقائد الثورة البرتقالية فقد حصل 
على نســــبة تقترب من 5% ليأتي في املرتبة 
اخلامسة من بني 18 مرشحا للرئاسة ويخرج 
من حلبة الســــباق. وتعد هذه االنتخابات اول 
انتخابات رئاسية جترى في أوكرانيا عقب قيام 
الثورة البرتقاليــــة عام 2004، وقد تؤدى الى 
حتول هذا البلد البالغ عدد ســــكانه 46 مليون 
نسمة بعيدا عن املسار املوالي للغرب وجتديد 

عالقاته التاريخية مع روسيا.

بغـــداد ـ وكاالت: في الوقت 
الذي شـــارك فيه 10 ماليني من 
الشيعة بكربالء في إحياء ذكرى 
اربعينة االمام احلســـني أمس، 
افـــادت مصادر أمنيـــة عراقية 
وشهود عيان بأن 42 شخصا على 
األقل قتلوا وجرح 100 آخرون 
جراء هجمات استهدفت جموع 

الزائرين.
امنية  وصرحـــت مصـــادر 
وشـــهود عيان بأن 26 شخصا 
قتلوا امـــس وجرح 70 آخرون 
في انفجار سيارة مفخخة قرب 
الســـالم شرقي  منطقة قنطرة 
كربالء استهدفت مجاميع زوار 
أربعينية اإلمام احلســـني التي 
بلغت ذروتها امس في كربالء.

كما قتل 16 شخصا وجرح أكثر 
من30 آخرين جراء سقوط ثالث 
قذائف صاروخية استهدفت ايضا 
جموع الزائرين في منطقة باب 

طويريج إلحياء االربعينية.
وأضافت املصـــادر ان هذه 
احلصيلـــة مرشـــحة لالرتفاع 
في كال الهجومني نظرا لشـــدة 
االصابـــات وتقـــوم ســـيارات 
االسعاف وســـيارات الشرطة 
بنقل املصابني الى املستشفيات 
ويتولـــى اكثر مـــن 30 الفا من 
أفراد قوات اجليش والشـــرطة 
تأمني احلماية للزوار فضال عن 
الطيران األميركي في  مشاركة 
اخلطة االمنيـــة والتحليق في 
سماء كربالء واملناطق احمليطة 

بها.
أربعينية  الى إحياء  وعودة 
اإلمام احلسني، أوضح محافظ 
كربالء آمال الدين الهر ان »العدد 
االجمالي للزائرين بلغ عشـــرة 
ماليني بينهم عرب وأجانب عددهم 
حوالي مائة ألف من دول اخلليج 
العربي وسورية ولبنان وإيران 
وتنزانيـــا والواليـــات املتحدة 

والنرويج وبلجيكا«.
الـــزوار مـــن كل  ووصـــل 
العراق ســـيرا على  محافظات 
االقدام طيلة اســـبوعني لتأدية 
الزيارة والعودة لكن  مراســـم 
كثافة االعداد دفعت باحملافظ الى 
االستعانة مبجالس احملافظات 
املجاورة الرسال حافالت تنقل 

الزوار القادمني منها.
واضاف الهـــر ان »محافظة 
كربالء غير قادرة على استيعاب 
الزائرين وآلياتها املتوافرة غير 
كافيـــة إلعادتهـــم اذ لدينا الف 
سيارة من وزارة النقل ومثلها 
من الدفاع و100 من وزارة الصحة 

ومثلها من الشرطة وخمسمائة 
من هيئة النقل اخلاص«.

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء 
العراقـــي نـــوري املالكي امس 
السفير االميركي  رفضه تدخل 
في االنتخابات التشريعية، مؤكدا 
في الوقت ذاته العمل على منع 
»تسلل القتلة من البعثيني« الى 

مجلس النواب.
ونقـــل بيان الئتـــالف دولة 
القانون عن املالكي قوله خالل 
اجتماع طارئ للهيئة السياسية 
»ال نســـمح للســـفير االميركي 
كريستوفر هيل بتجاوز مهامه 

الديبلوماسية«.

واضاف ان الهيئة السياسية 
التي  اطلعت على االتصـــاالت 
اجراها املالكي مع اجلهات »املعنية 
لضمان اجراء انتخابات شفافة 
ونزيهة ومنع تسلل القتلة من 
البعثيني الى السلطة التشريعية 

واختراقها«.
ويهاجم املالكي حزب البعث 
بشكل عام لكنه هذه املرة اشار الى 

»القتلة من البعثيني« فقط.
ونددت الهيئة بـ »الضغوط 
التي  السياســـية والتدخـــالت 
مارســـتها بعض اجلهات على 
الهيئة التمييزية مبا شكل جتاوزا 

على السيادة الوطنية«.

وقد دعا رئيس مجلس النواب 
السامرائي بناء على طلب  اياد 
من املالكي الى جلسة استثنائية 
للبرملان غدا ملناقشة قرار هيئة 
التمييز السماح مبشاركة مئات 
املرشحني املبعدين في االنتخابات 
وسط استياء وتنديد من االحزاب 

الشيعية احلاكمة.
وكانـــت »هيئـــة املســـاءلة 
والعدالة« التي حلت مكان اجتثاث 
البعث منعت 517 مرشحا بتهمة 
االنتماء او الترويج حلزب البعث 
املنحـــل واحملظور دســـتوريا، 
لكنها عادت ووافقت على قبول 

59 منهم.

دبي ستصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو
في حال ضلوع الموساد في اغتيال المبحوح

أبوظبي ـ أف.پ: أعلن قائد شـــرطة دبي انه سيصدر مذكرة توقيف 
بحق رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو في حال تبني ان جهاز 
االستخبارات االسرائيلي )املوساد( مسؤول عن اغتيال القيادي في حماس 

محمود عبدالرؤوف املبحوح مؤخرا في دبي.
وقال الفريق ضاحي خلفان متيم متحدثا لصحيفة »ذي ناشـــونال« 
الناطقة بلسان حكومة أبوظبي انه في حال ثبت ضلوع املوساد في اغتيال 
محمود عبدالرؤوف املبحوح »ســـنصدر مذكرة توقيف بحق« نتنياهو. 
وقال ان »بنيامني نتنياهو سيكون على رأس املطلوبني من القضاء ألنه 

سيكون هو من وقع على قرار قتل املبحوح في دبي«.
غير انه لم يحمل املوساد رسميا مسؤولية عملية االغتيال التي وقعت 
فـــي 20 يناير املاضي في احد فنادق دبي، ولو انه أعلن في 31 يناير انه 
ال يســـتبعد اي احتمال في التحقيق، مبا في ذلك إمكانية وقوف املوساد 
االســـرائيلي وراء العملية. وكانت حركة حماس اتهمت إســـرائيل بقتل 

محمود عبدالرؤوف املبحوح احد مؤسسي ذراعها العسكرية.
وأفادت حكومة دبي بأنها طلبت مساعدة الشرطة الدولية )انتربول( 
في البحث عن املشـــتبه بهم وهم بحسب خلفان »7 أشخاص على األقل 
يحملون جنسيات عدة دول أوروبية«. وهي أول عملية اغتيال تستهدف 
مسؤوال فلسطينيا في دولة االمارات التي ال تقيم عالقات مع إسرائيل.

عواصم ـ وكاالت: في الوقت الذي دخلت فيه 
اخلارجية األميركية على خط التالسن السوري 
ـ اإلســــرائيلي معلنة انها ســــتعمل بجد إلعادة 
املفاوضات، قال رئيس الوزراء السوري محمد 
ناجي عطري: إن من يهدد سورية فسيلقى الرد 
ولن يكون مسرورا، مشيرا إلى أن دمشق متتلك 
مصادر القوة والرد واملواجهة، ومتلك شعبا مقاتال 

متمسكا بثوابته الوطنية والقومية.
وأضاف عطري في أول رد فعل رسمي سوري 
الليلة قبل املاضية على تصريحات وزير اخلارجية 
اإلســــرائيلي افيغدور ليبرمان حول شن حرب 
على سورية »أقول لكم من يستفز سورية حاليا 
فســــيلقى إجابة على هذا االستفزاز ولن يكون 

مسرورا.
كان وزير اخلارجية السوري وليد املعلم، قد 
حذر اسرائيل االربعاء بأنها إذا شنت حربا على 
سورية وجنوب لبنان، فإن احلرب ستنتقل إلى 

مدنكم وستكون حربا شاملة .
ووصف املعلم قادة إسرائيل بأنهم يهددون 
أمن املنطقة فمرة يهــــددون غزة وتارة جنوب 

لبنان ثم إيران واآلن سورية.
وأضاف الوزير املعلم خالل مؤمتر صحافي 
مــــع وزير اخلارجية االســــباني ميجويل انخل 
موراتينــــوس في دمشــــق »ال تختبــــروا أيها 
اإلسرائيليون عزم سورية، تعلمون أن احلرب 

في هذا الوقت ســــتنتقل إلى مدنكم، عودوا إلى 
رشدكم وانهجوا طريق السالم«.

في غضون ذلك، اجتمع مساعد وزير اخلارجية 
السوري احمد عرنوس بالسفراء األجانب املعتمدين 
لدى سورية الطالعهم على التهديدات اإلسرائيلية 
إزاء بالده، وقال ان ســــورية جاهزة للدفاع عن 

نفسها في مواجهة أي عدوان.
من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت 
ان إسرائيل نقلت الليلة قبل املاضية إلى سورية 
رسائل مطمئنة بواسطة جهات ديبلوماسية تؤكد 

عدم رغبتها في أي تصعيد بني البلدين.
وأوضحت الصحيفة أمس أن اإلدارة األميركية 
طالبت مساء أمس االول بإيضاحات من احلكومة 
اإلســــرائيلية في أعقاب تهديدات ليبرمان وزير 
اخلارجية اإلســــرائيلي ضد الرئيس الســــوري 

بشار األسد.
وأضافت أن جهات في واشنطن نقلت رسائل 
عاجلة إلى نظرائها في إســــرائيل دعت فيها إلى 

تهدئة االمور واخلواطر في اجلبهة السورية.
وكان بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء 
اإلســــرائيلي بنيامني نتنياهو في نفس الليلة 
قد قال إن إســــرائيل تسعى إلى حتقيق السالم 
وإجراء مفاوضات سياســــية مع ســــورية دون 
شروط مسبقة، لكنه أوضح أن إسرائيل سترد 

بحزم وصرامة على أي اعتداء عليها.

وصــــدر البيان بعد ان حتــــدث نتنياهو في 
األمر مع ليبرمان الذي كان قد حذر علنا الرئيس 
الســــوري بشار األســــد وأبناء عائلته من أنهم 
سيخسرون السلطة حال نشوب حرب جديدة 

في املنطقة.
وأوعز نتنياهــــو الى أعضاء احلكومة بعدم 
اإلدالء بتصريحات علنية حول امللف السوري، 
وذكرت بعض وســــائل اإلعــــالم أن تصريحات 
ليبرمان جاءت في مســــعى متعمد منه إلحباط 
اتصاالت جس النبض التي يجريها ايهود باراك 
وزير الدفاع اإلسرائيلي لدراسة احتمال املضي 

قدما في املسار السوري.
على صعيد متصل صرح مســــاعدو بنيامني 
نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي بان نتنياهو 
يساند وزير خارجيته ليبرمان على الرغم من 
التهديدات ذات النبرة احلربية التي وجهها األخير 
بشان ســــورية. وقال احد مســــاعدي نتنياهو 
لصحيفة »يديعوت احرونوت« اإلسرائيلية يتعني 
ان يكون واضحا انه ليس هناك اى انتقاد لوزير 
اخلارجية«، ولكنه أضاف ان نتنياهو نفسه ال يود 

أن يدلى بتصريحات مماثلة في هذا الوقت.
وقال »رئيس الوزراء يساند وزير اخلارجية، 
ســــمعنا خالل اليومني املاضيني بيانات سورية 
خطيرة، اى شــــخص يوجه تهديدات إلسرائيل 

يتعني عليه ان يفهم اننا لن نتجاهلها«.

وذكرت الصحيفة ان مســــؤولني في مكتب 
نتنياهو أشــــاروا إلى بان رئيس الوزراء بعث 
رســــائل الى الرئيس السوري بشار األسد عبر 
رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني ووزير 
اخلارجية االسباني ميجويل انخل موراتينوس 

اللذين زارا القدس مؤخرا.
وقال املسؤولون انه وفقا لهذه الرسائل، فإن 
إسرائيل مستعدة للدخول في محادثات مع سورية. 
من جانبه صرح وزير اخلارجية املصري احمد 
ابوالغيط ان »تبادل التصريحات احلادة مؤخرا 
بشأن احتماالت احلرب في املنطقة هو أمر يدعو 

الى االنزعاج ويجب ان يتوقف«.
وأعرب ابوالغيــــط، تعليقا على تصريحات 
إسرائيلية بشأن احلرب مع سورية، عن معارضة 
مصر »تصاعد النبرة اإلســــرائيلية احلادة ضد 
أي دولــــة عربية وتلويحها باحلرب، ليس فقط 
من ناحية املبدأ وإمنا ايضا في ضوء التداعيات 
السلبية الكبيرة لتوتير األجواء في املنطقة، في 
وقت تعمل فيه قوى إقليمية ودولية عديدة في 
مقدمتها مصر على استعادة األمل بتحقيق سالم 

عادل وشامل في املنطقة«.
وطالب ابوالغيط بإبداء القدر الالزم من التعقل 
واالبتعاد عــــن التلويح باملواجهة العســــكرية 
وحتويل االهتمام والطاقات السياســــية للعمل 

من أجل السالم واالستقرار.

الخارجية السورية للسفراء األجانب لديها: جاهزون للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي عدوان

المالكي يرفض التدخل األميركي في االنتخابات التشريعية وتسلل »القتلة من البعثيين« إلى مجلس النواب

إسالم آباد ـ وكاالت: قتل 
مـــا ال يقل عن 22 من الزوار 
الشيعة اثناء اجتاههم إلحياء 
ذكرى اربعينية االمام احلسني 
بتفجيرين متتابعني في مدينة 
كراتشي الباكستانية واصيب 
اكثر مـــن 100 آخرين، األول 
اســـتهدف حافلة يستقلها 
الزوار مما تسبب في سقوط 
10 قتلى و50 مصابا، وبعد نقل 
اجلرحى الى احد املستشفيات 
اســـتهدفهم التفجير الثاني 
فوقع ضحيته ماال يقل عن 

62 بني قتيل وجريح.
وقال قائد الشرطة باملدينة 
وســـيم احمد فـــي تصريح 
للصحافيني مبوقع احلادث ان 
القنبلة االولى كانت مزروعة 
بدراجة بخارية اصطدم بها 
قائدها متعمدا بحافلة ركاب 
تقل مـــا يزيد علـــى 70 من 
املســـلمني الشيعة على احد 

اجلسور.
التفجيـــر اآلخر فقد  أما 
استهدف املستشفى الذي نقل 
إليه جرحى التفجير السابق 
الذي استهدف حافلة للركاب 
مبدينـــة كراتشـــي بجنوب 

باكستان.
وأفادت قناة »جيو تي في« 
الباكستانية بأن تفجيرا وقع 
في مستشـــفى »جناح« في 
الوقت الذي كان فيه ضحايا 
تفجيـــر احلافلـــة ينقلون 
إلى املستشـــفى ما أدى إلى 
مقتل 10 أشخاص على األقل 

وجرح 50 آخرين، ما استدعى 
نقل اجلرحى إلى مستشفى 

آخر.
وذكرت أن عددا كبيرا من 
أقارب ضحايا التفجير األول 
كانوا موجودين في املستشفى 

لدى وقوع التفجير.
في نفس السياق استأنف 

الرئيسي ألربعينية  املوكب 
احلســـني رحلته في مدينة 
كراتشـــي في مساره املعلن 
الهجوم  مـــن قبـــل عقـــب 

االنتحاري.
وكانت السلطات قد أوقفت 
املوكب الرئيسي بعد شيوع 

أخبار الهجوم االنتحاري.

.. ومقتل وإصابة ما ال يقل عن 122 من الزوار بكراتشي

عملية بريطانية ـ أميركية وسط هلمند
تستهدف ألف عنصر من »طالبان«

 لندن ـ عاصم علي
حتضر القوات البريطانية واألميركية لشن 
عملية واسعة النطاق تستهدف تطهير مناطق 
وسط اقليم هلمند جنوب أفغانستان من حوالي 
ألف عنصر من حركة »طالبان« يفرضون عليها 
حكما متشددا. وأوضح قائد هذه العملية امليجور 
البريطانـــي نيك كارتر أن هـــذه العملية، وهي 
الكبرى منذ غزو أفغانستان قبل ثماني سنوات، 
ستبدأ بنشـــر 15 ألف جندي حتضيرا للهجوم 

املرتقب.
وكانت القوات البريطانية بدأت بالتحضير 
للعملية التي أطلق عليها اسم »مشترك«، مبكرا 
عبر حتديد أهدافها منذ ثالثة أسابيع في منطقتي 
مرجه ونادي علي وســـط هلمند حيث تفرض 

»طالبان« سلطتها. 
وتشـــارك بريطانيا في العملية بثالثة آالف 
جندي بريطاني وعدد كبير من القوات البريطانية 
اخلاصة التي قررت لندن تعزيز عديدها. وأقرت 
القوات البريطانية بأن هذه العملية ستشهد قتاال 

عنيفا، إال انها توقعت جناحا ســـتظهر نتائجه 
جلية في حلول نهاية العام احلالي عبر خفض 

عديد اجلنود املنتشرين هناك. 
البريطاني غوردون  الـــوزراء  وكان رئيس 
براون قال إن عديد القوات البريطانية املنتشرة 
في أفغانستان والبالغ حاليا حوالي عشرة آالف 
ســـيبــدأ باالنخفــــــاض عندمـــا تصبح قوات 
احلكومـــة األفغانيـــة قادرة علـــى تأمني البالد 

بنفسها.
وقال اللفتنانتـ  جنرال السر نيك باركر نائب 
قائد قوات الناتو في أفغانســـتان إن التوقعات 
ببقاء القوات البريطانية لسنوات عديدة كانت 
مخطئة، الفتا الى احتمال انطالق عملية تسليم 
للمسؤولية األمنية على صعيد احملافظات خالل 

الشهور الـ 12 املقبلة.
يذكـــر أن القـــوات البريطانية شـــرعت في 
حتضير الســـكان للعملية عبر توزيع بيانات 
باللغة احمللية جوا عليهــم، ومن خالل االتصال 

بقادة القبائل.


