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كييڤـ  أ.ش.أ: قررت محكمة أوكرانية تعليق نتائج االنتخابات 
الرئاسية التي جرت في البالد مؤخرا وفاز بها مرشح املعارضة 
فيكتور يانوكوفيتش، وذلك حلني النظر في الدعوى املقدمة من 

يوليا تيموشينكو رئيسة وزراء البالد واملرشحة اخلاسرة.
وقالت احملكمة اإلدارية العليا - في بيان لها نقلته شبكة »إن 
بي سي« األميركية أمس إنها علقت قرار جلنة االنتخابات املركزية 
التي أعلنت فيه فوز يانكوفيتش في االنتخابات الرئاسية التي 

جرت في 7 فبراير اجلاري. ومن املقرر أن تصدر احملكمة قرارها 
بشأن الطلب املقدم من قبل تيموشينكو بحلول »اخلميس« املقبل 

وهو املوعد الذي حدده البرملان لتنصيب الرئيس اجلديد.
ووفقا للنتائج الرســـمية حصل يانوكوفيتش على %48.95 
بعد فرز جميع األصوات، متفوقا بفارق 3.48% على تيموشينكو 
التي حصلت على 45.47% خـــالل جولة إعادة االنتخابات التي 

أجريت األسبوع املاضي.

محكمة أوكرانية تعلق نتائج انتخابات الرئاسة للنظر في طعن تيموشينكو

بيرنز شدد على محورية دور سورية واستياء جمهوري واسع من االنفتاح عليها

أوباما يرشح فورد سفيراً في دمشق واألسد يؤكد أهمية الدور األميركي في السالم

الرئيس بشار األسد مستقبال املبعوث االميركي وليام بيرنز في دمشق              )أ.پ(

 عواصم ـ هدى العبود والوكاالت:
 قبيل ســـاعات مـــن وصول 
مساعد وزيرة اخلارجية االميركية 
وليـــم بيرنز الى دمشـــق، عني 
الرئيـــس االميركي باراك اوباما 
الديبلوماسي روبرت فورد سفيرا 
اميركيا في سورية بعد شغور 
هذا املنصب خمس ســـنوات في 
مســـعى لالنفتاح على سورية 
وتنشيط جهود السالم في الشرق 

االوسط.
 وبعد موافقة مجلس الشيوخ 
على هذا التعيني، فسوف يكون 
فورد اول سفير اميركي في سورية 
منذ ان استدعت واشنطن سلفه 

عام 2005.
 وقال املتحدث باســـم البيت 
االبيض روبرت غيبس ان »السفير 
فـــورد ديبلوماســـي المع ميلك 
خبرة عدة ســـنوات في الشرق 

االوسط«.
 واضاف ان »تعيينه يعكس 
التزام الرئيس أوباما باستخدام 
احلـــوار للدفع قدمـــا باملصالح 
األميركية عبر حتسني العالقات مع 

احلكومة والشعب السوريني«.
 وتابع »السفير فورد سيبدأ 
حـــوارا مع احلكومة الســـورية 
العالقات  حول كيفية حتســـني 
مع معاجلة القضايا التي تشكل 

مصدر قلق«.
 لكن هذا التعيني اثار خالفا 
مع اجلمهوريني حول سياســـة 
اوباما الســـاعية لفتح حوار مع 

مبتطلبات السالم.
وبحسب بيان رئاسي سوري 
العالقات  بحث االسد مع بيرنز 
البلدين وســـبل  الثنائيـــة بني 
حتسينها واخلطوات العملية التي 
اتخذت في هذا املجال وضرورة 
مواصلة احلـــوار البناء واجلاد 
املبنـــي على االحتـــرام املتبادل 
واملصالح املشتركة ملا فيه مصلحة 

البلدين.
وأشار البيان إلى أن املباحثات 
شملت أيضا »تطورات األوضاع 
في املنطقة وخصوصا في العراق 
الفلسطينية احملتلة  واألراضي 

وعملية السالم املتوقفة«.
أعـــرب بيرنز،  من جانبـــه 
بحسب البيان، عن رغبة الرئيس 
باراك أوباما في تعزيز التواصل 
والتنسيق بني الواليات املتحدة 
األميركية وسورية حول مختلف 
القضايا كما أكد محورية الدور 
الســـوري في املنطقة. وقال إن 
بالده مستعدة لتحسني العالقات 
مع ســـورية وااللتزام بتحقيق 
سالم عادل وشـــامل بني العرب 
واإلســـرائيليني على املسارات 

كافة.
وأضـــاف بيرنز في تصريح 
للصحافيـــني عقـــب لقائه أمس 
الســـوري بشار األسد  الرئيس 
في دمشـــق أن الواليات املتحدة 
تسعى لتحقيق »استقرار إقليمي.. 
ومتابعة احلوار الذي كنا قد بدأنا 

به )مع سورية(«.

وكشف بيرنز أن منسق وزارة 
اخلارجيـــة األميركيـــة ملكافحة 
اإلرهاب دان بينجامني ســـيبقى 

في دمشق يوما آخر.
ورأى بيرنز أن تعيني سفير 
أميركي جديد في دمشـــق »بعد 
خمس سنوات من غياب السفير 
يدل على استعداد اإلدارة األميركية 
لتحســـني العالقات وهو إشارة 
واضحـــة على ذلـــك«، الفتا إلى 
موافقة مجلس الشيوخ األميركي 
على تعيني روبرت فورد سفيرا 

جديدا لواشنطن لدى دمشق.
وأشار املسؤول األميركي إلى 
أن سورية تؤدي دورا مهما في 
الشرق األوسط، موضحا أنه بحث 
واألســـد »القضايا ذات االهتمام 
املشترك التي ميكن أن نتعاون من 
خاللها على الرغم من اخلالفات 

بيننا«.
وأضاف »أجرينا مناقشـــات 
موسعة ومثمرة مع األسد وحتدثنا 
عن النقاط التي نختلف فيها وفي 
الوقت نفسه تناولنا النقاط التي 

نتفق عليها«.
وقال بيرنز إنه نقل »اهتمام 
الرئيـــس أوبامـــا املســـتمر في 
متابعة بناء العالقات مع سورية 
على أســـاس املصالح املشتركة 
املتبادل«، مضيفا أن  واالحترام 
»هناك الكثير من التحديات على 
الطريق لكن باجتماعي مع األسد 
آمل أن نتمكن من حتقيق تقدم ملا 

فيه مصلحة البلدين«.

حد تعبير ليتينني. 
ويتحدث فورد العربية بطالقة 
ويعـــرف في أروقـــة اخلارجية 
األميركية بأفضل ديبلوماســـي 
مســـتعرب وهـــو يتقـــن أيضا 

األملانية والتركية والفرنســـية 
وعمل مستشارا لسلطة التحالف 
إبان غزو العراق.  ويشغل حاليا 
منصـــب نائب رئيـــس البعثة 
بالســـفارة األميركية في بغداد. 

وكان عمل ســـفيرا لدى اجلزائر 
من 2006 الى 2008 ونائبا لرئيس 
البعثة الديبلوماسية األميركية في 

البحرين من 2001 إلى 2004.
ومن جهة اخرى أكد الرئيس 

السوري بشار األسد على أهمية 
دور أميركي في عملية الســـالم 
يكون داعما للدور التركي وعلى 
ضرورة اتخاذ الواليات املتحدة 
لسياسات تدفع إسرائيل للقبول 

قوات التحالف تطلب الدعم الجوي لعملياتها ضد »طالبان« في مرجه

الجيش الباكستاني يؤكد  اعتقال نائب المال عمر 
عواصـــم ـ وكاالت: بعد صمت رســـمي في 
إســـالم آباد ونفي حركة طالبان، أكد اجليش 
الباكستاني بشكل رسمي نبأ اعتقال املال عبد 
الغني برادار نائب زعيم احلركة املال عمر. ونقل 
املوقع اإللكتروني لصحيفة »داون« الباكستانية 
عن الناطق باسم اجليش الباكستاني اجلنرال 
آثار عباس قوله في رسالة وزعت على املراسلني 
إن »إجراءات التعرف على الهوية بالتفصيل« 
متت واملال برادار من بني العديد من األشخاص 

الذين اعتقلوا مؤخرا.
ولم يعط عباس أي تفاصيل إضافية بشأن 
االعتقال عازيا ذلك إلى »أسباب أمنية«. وأوضحت 
مصـــادر اجليش أنـــه من غيـــر املمكن اإلدالء 
مبعلومـــات حول مكان وزمان عملية االعتقال 
وذلك لـ »أســـباب أمنية«. هذا التأكيد جاء بعد 
معلومات اعالمية قالت إن املال عبد الغني اعتقل 

في مدينة كراتشي جنوبي باكستان قبل عدة 
أيام في عملية شارك فيها عمالء االستخبارات 
األميركية والباكستانية. وهو مانفته طالبان 

بشدة. 
ويعد كالم عباس التأكيد الرسمي األول على 
أن برادار رهن االعتقال في باكستان. ميدانيا، 
طلبت قوات البحرية األميركية، املشـــاركة في 
العملية العسكرية التي تقوم بها قوات حلف 
شمال األطلســـى )الناتو( على معاقل طالبان 
في جنوب أفغانستان، املساعدة من املروحيات 
العسكرية بعد تعرضها لنيران مسلحي طالبان. 
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بى بى سى( 
أمس أن هـــذا الطلب جاء بعـــد تعرض قوات 
البحرية األميركية لنيران كثيفة بأسلحة رشاشة 
من جانب مسلحي حركة طالبان املتحصنيني 

في خنادق.

لندن تحقق في سرقة بيانات مواطنيها .. وليبرمان ينفي تورط إسرائيل

 خامنئي يتهم كلينتون بنشر »أكاذيب« حول إيران في الخليج

اغتيال المبحوح يحرج »الموساد« ومطالبات باستقالة قياداته 
عواصم ـ عاصم علي والوكاالت:

 يواجه جهاز االســـتخبارات 
اإلسرائيلي )املوساد( املشتبه بأنه 
قام بقتل قيادي في حركة حماس 
)محمود املبحوح( في دبي يناير 
املاضي انتقادات حادة واألسوأ من 
ذلك، انه ترك آثارا دامغة تدل على 
تورطه في هذه العملية. وعبرت 
وسائل االعالم اإلسرائيلية وكذلك 
مسؤولون كبار في املوساد عن 
القلـــق من اإلرباك الذي ميكن ان 
يسببه اغتيال محمود املبحوح 
في ينايـــر املاضـــي اذا تبني ان 
مجموعـــة الذين يشـــتبه بأنهم 
القتلة استخدموا اسماء اسرائيليني 

يحملون جنسيات اخرى.
وطالبت صحيفة هآرتس بشكل 
واضح باستقالة مدير املوساد مئير 
داغان املعروف بتأييده التحركات 

املباشرة و»عمليات التصفية«.
وأخـــذ املراســـل العســـكري 
للصحيفة علـــى رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو »عدم 
االصغـــاء لتحذيرات من التمديد 
لوالية داغان« الذي يشغل منصب 
رئيس جهاز االســـتخبارات منذ 
اكتوبر 2002. وعنونت صحيفة 
»يديعوت احرونوت« الواســـعة 
االنتشار: »عملية ناجحة.. لسنا 
متأكدين«، مشـــيرة الى »ثغرات 
تتكشـــف شيئا فشـــيئا في هذه 
العمليـــة التي بدت فـــي البداية 
جناحا كبيرا«. وقامت مجموعة 
مســـلحة بتصفية املبحوح الذي 
كانت اســـرائيل تعتبـــره مزود 
حماس باالســـلحة واملتورط في 
قتل جنديني اسرائيليني، ثم الذت 

بالفرار.

متحدثة باســـم وزارة اخلارجية 
الفرنســـية ان الوزارة ال ميكنها 
تأكيد صحة جواز الســـفر الذي 

استخدمه احد املشتبه بهم.
بدورهم نفىاإلسرائيليون الذين 
وردت أسماؤهم في القائمة أي صلة 
لهم باحلـــادث وقالوا إن بطاقات 

هوياتهم سرقت وزورت.
 ووردت اسماء االسرائيليني 
املولودين باخلارج ضمن قائمة 
مـــن بني 11 شـــخصا حددت دبي 
أنها تشتبه بأنهم قتلوا محمود 
املبحوح في فندق بدبي الشـــهر 
املاضي يعيشـــون في إسرائيل 
مما يشير إلى أن جهاز املخابرات 
اإلسرائيلية ارتكب خطأ كبيرا إذا 
تبني أن إسرائيل متورطة بالفعل 
في الهجوم. ونفى أحد املشتبه بهم 
في اتصال هاتفي لرويترز التورط 
في القتل قائـــال إنه كان ضحية 
ســـرقة هويته، وقال ميلفني ادم 
ميلدنر وهو مهاجر بريطاني إلى 
اسرائيل متحدثا باالجنليزية بلكنة 
بريطانية »إننـــي غاضب وقلق 
الذي  وخائف«. وأضاف ميلدنر 
يعيش في بيت شميش بالقرب من 
القدس انه ال عالقة له باالغتيال 
ولم يزر دبي مطلقا وأنه يبحث 
ما ميكن القيام به لتوضيح االمور 
وتبرئة نفسه، وتابع قائال »جواز 
سفري في بيتي مع جوازات سفر 
أفراد العائلة اآلخرين وال يوجد 
به أي خامت خاص بدبي ألنني لم 
أزر دبي قط«  وقدم ثالثة آخرون 
وردت اسماؤهم في القائمة روايات 
مماثلة حملطات تلفزيون ومواقع 

انترنت إسرائيلية.

وامتنعت الصحيفة عن ادانة 
املوساد مباشرة، لكنها قالت ان 
»الذيـــن أعدوا هـــذه العملية لم 
يأخذوا في االعتبار مهنية شرطة 
دبي« التي متكنت من التعرف على 
املشـــبوهني عن طريق كاميرات 

املراقبة.
أما صحيفة معاريف فعنونت 
»إرباك كبير«. وكتبت »ال نعرف 
من قام بهذه العملية، لكن ال شك 
لدينا انها لو كانت تعني بريطانيا 
او الواليات املتحدة لطالب احد ما 
مبحاسبة امام برملاني البلدين«.

ونقلت اذاعة اجليش االسرائيلي 
عن مسؤول كبير في املوساد ان 

جهاز االستخبارات هذا سيكون قد 
»ارتكب خطأ فادحا« اذا تبني انه 
استخدم جوازات سفر اسرائيليني 
خصوصا من دون موافقتهم، اال 
ان وزير اخلارجية االســـرائيلي 
أڤيغـــدور ليبرمان اعتبر ان هذا 
ليس دليـــال كافيا علـــى تورط 

املوساد واسرائيل. 
 من جهتها، فتحت السلطات 
البريطانية حتقيقـــا في كيفية 
ســـرقة بيانات ســـتة مواطنني 
بريطانيـــني واســـتخدامها فـــي 
عملية اغتيال القيادي في حركة 
»حماس« وبدورها، قالت اخلارجية 
االيرلندية إنهـــا: »لم تتمكن من 

العثور على أي سجل من جوازات 
سفر ايرلندية تتطابق تفاصيلها 
مع تلك التي نشرتها وسائل إعالم 
إماراتية«، وقال املتحدث باسمها، 
ديريك المبي: »سنباشر باالتصال 
بالسلطات اإلماراتية للوقوف على 
احلقائق في هذه القضية.. وحتى 
اللحظة لم نتلق أي أدلة تشير إلى 

تورط أي مواطن أيرلندي«.
أرقام  وأوضح: »لقـــد مررنا 
اجلوازات واألســـماء عبر قاعدة 
البيانات ولم نعثر على جوازات 
سفر بهذه األسماء أو األرقام.. هذه 
اجلوازات التي مت اإلبالغ عنها هي 
جوازات مزورة«، وفي باريس قالت 

روسيا ترجئ تسليم إيران أنظمة الدفاع الصاروخي.. ألسباب فنية
طهرانـ  أ.ف.پ: خطوة أخرى قد تزيد ابتعاد روسيا عن 
مواقفها السابقة الداعمة اليران خطتها موسكو امس بإعالنها 
ارجاء تسليم ايران انظمة »اس 300« املضادة للصواريخ 

»ألسباب فنية« بحسب ما افادت وكالة انترفاكس.
وبعد تصريحات روسية صدرت عن اكثر من مسؤول 
ولم تعد تستبعد العقوبات على طهران، صرح مساعد مدير 
جهاز التعاون العسكري-الفني الروسي الكساندر فومني 
لوكالة انترفاكس في نيودلهي ان »التأخير سببته مشاكل 

فنية. وسيتم التسليم مبجرد حلها«.
والالفت ان املوقف الروسي جاء عقب الزيارة التي قام بها 

رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو الى موسكو.
وقال نتنياهو في مقابلة نشرتها صحيفة »كوميرسانت« 
الروسية أمس »فيما يتعلق ببيع االسلحة، نأخذ على الدوام 
باالعتبار قلق كل االطراف ونتوقع من روسيا ان تقوم بالشيء 
نفســــه«. وردا على سؤال عما اذا مت بحث ملف انظمة اس 
300 خالل محادثاته مع الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 

قال نتنياهــــو ان »تصريحات )مدڤيديڤ( كانت مهمة جدا 
لكني ال اريد الدخول في التفاصيل«.

في سياق آخر، أعلن املرشد األعلى للثورة االسالمية في 
ايران علي خامنئي ان وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتون نشــــرت »اكاذيب« حول ايران خالل جولتها في 
اخلليج، وفق ما اورد موقع احلكومة االعالمي على االنترنت 
امس. وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران امام مواطنني 
من تبريز شــــمال غرب ايران ان الذين حولوا اخلليج »الى 
مخزن أسلحة لنهب اموال دول املنطقة ارسلوا االن عميلتهم« 

الى اخلليج »لنشر اكاذيب ضد ايران«.
وذلك في تعليق على تصريحات شديدة اللهجة اطلقتها 
كلينتــــون خالل زيارتها الدوحة والرياض وشــــككت فيها 
باالهداف الســــلمية لبرنامج طهران النــــووي. معتبرة ان 

ايران تتجه الى »ديكتاتورية عسكرية«.
 من جهته، اعتبر الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
ان رفع مستوى العالقات بني طهران وأنقرة لصالح السالم 

واالمن في املنطقة. وقال جناد »إن رفع مســــتوى العالقات 
بني ايران وتركيا لصالح السالم واالمن في املنطقة وإنهما 

بإمكانهما ان تخطوا خطوات كبيرة في هذا املجال«.
ووصف الرئيس احمدي جناد لدى لقائه مساء الثالثاء 
وزير اخلارجية التركي احمد داود اوغلو العالقات الثنائية 

بني البلدين بأنها »أخوية ومتنامية«.
ونسبت وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( قوله ان 
البلدين »ومن خالل التنسيق وترسيخ العالقات االخوية 
بإمكانهما ان يخطوا خطوات كبيرة لصالح الشعبني والسالم 
واالمن في املنطقة«. واضاف ان بالده »وبنية حسنة وثقة 
تســــعى وراء مزيد من تعزيــــز عالقاتها مع تركيا وتعتبر 
العالقــــات الثنائية بــــني انقرة وطهران لصالح الشــــعبني 
واملنطقة«. من جهته قال اوغلو ان ايران »لها مكانة بارزة 
ومصيرية في املنطقة« مشيرا الى ان بالده »تولي اهتماما 
خاصا لرفع وتعزيز مستوى عالقاتها مع ايران وانها بصدد 

رفع مستوى التعاون معها في جميع املجاالت«.

صورة لثالثة من املشتبه بتورطهم في اغتيال املبحوح لدى دخولهم أحد املراكز التجارية كما وزعتها شرطة دبي             )رويترز(

ســـورية، ونددت اليانا روس-
ليتينني العضو اجلمهوري البارز 
في جلنة الشؤون اخلارجية في 
مجلس النـــواب االميركي بهذه 
اياها »مبادرة  اخلطوة معتبرة 
متهورة« ومكافأة »لعدو للواليات 

املتحدة«.
 وقالـــت في بيـــان »مع هذا 
التعيـــني تواجـــه سياســـتنا 
اخلارجية مجددا مخاطر توجيه 
رسالة مفادها انه من االفضل ان 
تكون دولة ما عدوة لدودة بدال 
من حليف مخلص ومتعاون مع 

الواليات املتحدة«.
 وتابعت »رغم خطوات االدارة، 
التزال ســـورية تقـــوم برعاية 
مجموعات متطرفة مثل حزب اهلل 
وحماس وتقوض سيادة لبنان 
وتسعى المتالك قدرات اسلحة 
غير تقليدية وصواريخ«، على 

روبرت فورد

الداالي الما بضيافة أوباما رغم اعتراضات الصين
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عواصمـ  وكاالت: استأنف الداالي الما أمس جوالته 
املثيرة للجدل على العواصم الغربية بالتوجه إلى 
أميركا لعقد اجتماع طال انتظاره مع الرئيس األميركي 
باراك أوباما علــــى الرغم من االعتراضات الصينية 

الشديدة.
وهو الذي دأب على االجتماع بكل رئيس أميركي 

تولى مقاليد الســــلطة في البالد منذ عام 1991، ومع 
هذا، حتاشى أوباما االجتماع مع الزعيم التبتي في 

يونيو املاضي قبل زيارته للصني.
وعلى ما يبدو لم جتــــد اعتراضات الصني على 
االجتماع املقرر عقده اليوم، رغم اعتبارها انه ميكن 

أن يضر بالعالقات الثنائية مع الواليات املتحدة.


