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املنامة � كونا: نفى وكي����ل وزارة املالية البحريني نائب رئيس 
مجلس ادارة مؤسسة جسر البحرين � قطر عارف صالح خميس ما 
نقلته وكالة رويترز لألنباء بشأن تعليق العمل في جسر البحرين 
قط����ر. وقال في بيان صحافي ان م����ا مت تداوله غير صحيح جملة 
وتفصيال مؤكدا ان العمل في املشروع جار »على قدم وساق« طبقا 
للبرام����ج الزمنية املقررة مضيفا ان مجلس االدارة يجتمع بش����كل 
دوري ملتابعة املراحل التي وصلت إليها الدراس����ات والتصميمات 

الفنية اخلاصة باجلس����ر واملرافق الكائنة عل����ى جانبيه ومتابعة 
املفاوضات مع شركة »فينسي« بشأن التنفيذ الفعلي للمشروع. وأكد 
خميس أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا لهذا املشروع 
احليوي وحترص على اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للبدء في 
التنفيذ الفعلي في اقرب موعد ممكن وبأقل تكلفة إنش����ائية ممكنة 
وذلك على النحو الذي يحقق العوائد املأمولة منه في املجاالت كافة 

خاصة االقتصادية منها واالجتماعية.

المنامة تنفي تعليق العمل في جسر البحرين ـ قطر

عواصم � وكاالت: خالفا لإلشادة 
العربية واالسالمية، التي تلقاها 
رئي���س ال���وزراء التركي رجب 
طيب اردوغ���ان والتأييد ملوقفه 
احلازم ضد االعتداء االسرائيلي 
على اس���طول احلرية االسبوع 
املاضي، اتهم كمال كيليجدار اوغلو 
رئيس حزب »الشعب اجلمهوري« 
وهو أكبر حزب معارض بتركيا 
احلكومة باتباع سياسات خبيثة 

بعد الهجوم اإلسرائيلي.
ونقلت وكالة أنباء »األناضول« 
عن كيليجدار اوغلو قوله خالل 
اجتماع حلزبه امس ان »رئيس 
ال���وزراء )رجب طيب أردوغان( 
يهاجم إسرائيل ويستخدم األمر 
وسيلة في السياسة الداخلية«.

وأض���اف »ملاذا قال���ت تركيا 
»نعم« ملسعى إسرائيل لالنضمام 
التع���اون والتنمية  إلى منظمة 
االقتصادية بالرغم من معارضة 
فلسطني لقد أعطيتموهم الضوء 

األخضر في 20 مايو 2010«.
وتابع كيليجدار اوغلو تقولون 
»دقيقة« أمام عدسات الكاميرا ولكن 
»نعم رجاء« خلف اجلدران املغلقة 
في إش���ارة إلى موقف أردوغان 
خالل منتدى دافوس يوم انتقد 
إسرائيل على حملتها العسكرية 

على غزة ومغادرته القاعة.
وتابع كيليج���دار اوغلو ان 
حزبه دعم جهود احلكومة إلصدار 
مجلس األمن الدولي قرارا يدين 
احلكومة اإلسرائيلية مضيفا ان 
احلزب لن يدعم خطوات احلكومة 
فيما يتعل���ق باملصالح الوطنية 

التركية.
في سياق آخر، اعلنت اسرائيل 
الفرنسي  أمس رفضها االقتراح 
الذي طرحه وزير اخلارجية برنار 
كوشنير بتفتيش سفن البضائع 

املتوجهة الى قطاع غزة.
 وق���ال الوزير بال حقيبة في 
احلكومة االسرائيلية بني بيغني 
في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية 
ان »اس���رائيل لن تت���رك امنها 

ملفتشني دوليني«.
 واضاف ان »الطوق املفروض 
على قطاع غزة حيوي ومبرر حتى 

نواب املعارضة املصرية وبينهم إخوانيان شاركا بأسطول احلرية لدى وصولهم إلى رفح على احلدود املصرية ـ الفلسطينية  )رويترز( )رويترز( امللك عبداهلل الثاني متحدثا في عيد اجللوس امللكي وعيد اجليش األردني أمس 

)أ.ف.پ( صورة أرشيفية لعميدة صحافيي البيت األبيض هيلني توماس في مكتبها 

أثارت موجة من االنتقادات لم يوقفها اعتذارها العلني

دعوتها اإلسرائيليين لمغادرة فلسطين
تطيح بعميدة صحافيي البيت األبيض اللبنانية األصل

واشنطن وكاالت: بعد نصف قرن من تغطية 
اخبار البيت االبيض وملجرد انتقادها االحتالل 
االس���رائيلي تعرضت، عميدة صحافيي البيت 
االبي���ض اإلعالمية األميركية م���ن أصل لبناني 
هيلني توماس البالغة من العمر )89 عاما( حلملة 
انتقادات ش���عواء دفعتها اخيرا الى االس���تقالة 
من منصبها كصحافية دائمة في مقر الرئاس���ة 

األميركية.
والقصة تعود الى اجلدل الكبير الذي أثارته 
تصريحات سجلت لها س���را وأدلت بها في 27 
مايو املاضي حني دعت اإلسرائيليني إلى مغادرة 
»فلسطني والعودة إلى ديارهم« التي اتوا منها، 

الى املانيا وپولندا وروسيا.
واعتبرت ان الشعب الفلسطيني شعب محتل 

يحق له املقاومة على أرضه.
وفي هذا الس���ياق قال املتحدث باسم البيت 
األبيض روبرت غيبس إن »تصريحات توماس 

كريهة وتستحق التوبيخ«.
وبعد التصريح الذي أدلى به غيبس، أعلنت 
»هيرس���ت نيوز سيرفيس« )وهي مالكة شبكة 
الصحف املتعاقدة مع توماس ككاتبة دائمة( أن 
الصحافية ستتقاعد بشكل فوري، كما ألغت كلمة 
كان من املقرر أن تلقيها توماس مبناسبة بداية 
الفصل الدراسي في مدرس���ة ثانوية في إحدى 

ضواحي واشنطن.
وما كان من توماس إال ان نشرت اعتذارا عن 
تلك التصريحات، في أعلى الصفحة االولى ملوقعها 

االلكتروني الشخصي، وجاء فيه »أقدم اعتذاري 
للتصريحات التي أدليت بها االس���بوع املاضي 

واملتعلقة باالسرائيليني والفلسطينيني.
هذه التصريحات ال تعبر عن إمياني العميق 
بأن الس���الم لن يتحقق في الشرق االوسط اال 
باعتراف جميع االطراف بضرورة التصرف على 
أساس مبادئ التسامح واالحترام املتبادل وأمتنى 

ان يتحقق ذلك قريبا«.
لكن رابطة مراس���لي البيت االبيض قالت إن 
تصريحات توماس »ال ميكن الدفاع عنها«، ورتبت 
قبل االعالن عن تقاعد توماس، اجتماعا لبحث 
مس���ألة املقعد املخصص لها ف���ي الصف االول 
في غرفة االف���ادات الصحافية باجلناح الغربي 

بالبيت االبيض.
يش���ار الى ان توماس، وهي لبنانية االصل 
هاجرت اسرتها الى الواليات املتحدة بداية القرن 
املاضي وعايشت خالل مسيرتها املهنية كمراسلة 
دائمة في البيت االبيض 10 رؤساء أميركيني أي 

منذ عهد الرئيس جون كينيدي.
واملعروف عن هيلني توماس أن والدها جورج 
توماس هاجر عام 1890 من مدينة طرابلس بالشمال 
اللبناني وهو بعمر 17 سنة، لينضم إلى شقيقني 
كانا قد هاجرا قبله إلى والية كنتاكي األميركية، 
ثم عاد إلى طرابلس بعد 13 سنة ليتزوج والدتها 
مرمي، وكانت أيضا من طرابلس، وعادا معا للعيش 
في قرية بكنتاكي اسمها »وينشستر« وهناك في 

4 أغسطس 1920 أبصرت هيلني النور.

المشروع األميركي أمام مجلس األمن اليوم

الدول الكبرى تتفق على »قائمة سوداء« إيرانية
ونجاد يهدد بوقف التفاوض إذا فرضت العقوبات

اسطنبول � أ.ف.پ: دخلت الساعات احلاسمة لفرض 
العقوبات على إيران خصوصا بعد اإلعالن أمس عن ان 
الدول الكبرى في مجل���س األمن اتفقت على قائمة من 
األفراد والش���ركات اإليرانية التي ستدرج على القائمة 
السوداء في إطار اجلولة الرابعة من العقوبات الدولية 

على إيران.
قبل ذلك، كش���ف رئيس الوزراء الروسي فالدميير 
بوتني في اسطنبول أمس انه مت »التوصل عمليا« الى 
اتفاق على مش���روع قرار دولي يقضي بفرض عقوبات 

على ايران بشأن برنامجها النووي املثير للجدل.
واوضح بوتني خالل مؤمتر صحافي مع نظيره التركي 
رج���ب طيب اردوغان، على هامش القمة الثالثة ملؤمتر 
التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، »لقد عملنا كثيرا 
ونح���ن نعتقد انه مت التوصل عمليا الى اتفاق بش���أن 

القرار«.
واضاف بحسب ما اوردت وكالة ايتار-تاس »ان وجهة 
نظرنا ه���ي ان هذه القرارات يجب أال تكون مفرطة في 
التشدد ويجب أال تسمح بزج الشعب االيراني في وضع 
صعب قد يؤدي الى نشوء عقبات على طريق استخدام 

سلمي للطاقة النووية«.
اعالن بوتني جاء عقب حتذير الرئيس االيراني محمود 

احمدي جناد من اسطنبول ايضا، من ان بالده لن تبحث 
بع���د اليوم في برنامجها الن���ووي اذا ما فرضت عليها 
عقوبات جدي���دة. ولم يكتف الرئيس اإليراني بذلك بل 
هاج���م مجلس األمن ووصفه بأنه أكثر مؤسس���ة غير 

دميوقراطية في العالم.
ونقلت وكالة أنباء األناضول عن أحمدي جناد قوله 
ان »األسس التي يقوم عليها مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة غير عادلة. قلة من األعضاء لديهم حق النقض 

وهم يحكمون العالم كما يشاؤون«.
وفي تصريح آخر، حتدى جناد دعوة مجلس األمن 
إلى اجلولة اجلديدة من العقوبات الدولية على طهران 
معتبرا ان »هذه نهاية مجلس األمن. نحتاج إلى مؤسسات 

جديدة«.
واتهم أيضا الواليات املتحدة بأنها أخفقت في إجبار 
إسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر االنتشار النووي 
على الرغم من الدعوات الدولية للدولة العبرية لتكون 

جزءا من االتفاق.
وقال ان »حوالي 200 دولة حثت إسرائيل على التوقيع 
على معاهدة حظر االنتشار النووي إال ان الواليات املتحدة 

لم حترك ساكنا رمبا ألنها تدعم النظام الصهيوني«.
واعتبر ان القمة في اس���طنبول هي صوت معارض 

جريء ضد الظروف احلالية ملا وصفه »النظام األحادي 
في العالم«.

»القائمة السوداء« هذه، عززت توقعات ديبلوماسيني 
في مقر االمم املتحدة بنيويورك ان يصوت مجلس االمن 
اليوم على مشروع القرار الذي يفرض جولة رابعة من 
العقوبات على ايران بعد ان عقد املجلس جلسة مناقشات 

مغلقة بطلب من تركيا والبرازيل لتفادي العقوبات.
وحتدث ديبلوماس���يو دول غربية الى الصحافيني 
امس االول بعد ان اج���رى ممثلو الدول االعضاء ال� 15 
في مجلس االمن مناقش���ات غير رس���مية حول كيفية 
السير قدما في مشروع قرار العقوبات الذي اصبح شبه 
جاهز لالقتراع عليه بعد مفاوضات اس���تغرقت حوالي 

خمسة أشهر.
واجريت املناقشات بطلب من تركيا والبرازيل وهما 
بل���دان تفاوضا على اتفاق للوق���ود النووي مع ايران 

يقوالن انه يتفادى احلاجة إلى عقوبات.
ومبوجب االتفاق الذي توصلت اليه البرازيل وتركيا 
الش���هر املاضي تقوم ايران بنق���ل 1200 كيلو غرام من 
اليوراني���وم الضعيف التخصيب ال���ى تركيا ملبادلته 
بوقود نووي عالي التخصيب تقدمه روس���يا وفرنسا 

ملفاعل طهران لالبحاث.

عالوي يرفض المساومة على حق قائمته في تشكيل الحكومة

العراق: اإلثنين اجتماع البرلمان الجديد.. و الفراغ »مكانك راوح«
بغداد � أ.ف.پ: حدد الرئيس 
العراقي جالل طالباني االثنني 
املقبل املوافق 14 يونيو موعدا 
ألول جلس���ة للبرملان املنتخب 
بينما ال تزال احملادثات بني الكتل 
السياسية الختيار رئيس للوزراء 

تراوح مكانها.
وقال رئيس ديوان الرئاسة 
نصير العاني لوكالة فرانس برس 
امس ان »الرئيس طالباني حدد 
االثنني املقبل اول جلسة للبرملان 

اجلديد«.
وستكون اجللس���ة االولى 
برئاسة النائب االكبر سنا املفكر 
حسن العلوي املنتخب عن قائمة 

»العراقية« بزعامة رئيس الوزراء 
االسبق اياد عالوي.

وسيكلف رئيس اجلمهورية 
الذي قد يكون طالباني نفسه، 
مرش���ح الكتل���ة االكب���ر عددا 
تش���كيل احلكومة ضمن مهلة 

شهر واحد.
من جهته قال عالوي خالل 
اجتماع لقائمته امس ان »االحقية 
الدميوقراطية والدستورية تشير 
الفائزة، حتى  القائم���ة  ان  الى 
بفارق ص���وت واحد، لها احلق 
في تشكيل احلكومة.. فاحلوار 
واملشاورات التي جرت تؤكد ذلك 

وال مساومة عليه«.

بدوره اكد النائب عن ائتالف 
دولة القانون برئاس���ة رئيس 
الوزراء نوري املالكي ياسني مجيد 
ل� »فرانس برس«، ان »احلوارات 
القوائم  مستمرة حتى االن مع 
الكبيرة والصغيرة لكنها لم تصل 

الى درجة من النضج«.
واضاف ان »اجللسة االولى 
ستبقى مفتوحة الى حني االتفاق 
على الرئاسات الثالث«، مؤكدا ان 
الثالثة ستكون  هذه »املناصب 

ضمن صفقة واحدة«.
اع���ادة تولي  وحول فرص 
املالكي لرئاس���ة احلكومة، قال 
مجيد »ما ت���زال قوية باالتفاق 

مع بقي���ة الكتل« مش���يرا الى 
ان »النقاش���ات التي جرت مع 
التحال���ف الكردس���تاني كانت 
الى وجود  ايجابية باالضاف���ة 

حوارات مع جبهة التوافق«.
وكش���ف مجيد املستش���ار 
االعالمي للمالكي »عن لقاء بني 
القانون والعراقية مساء  دولة 
اليوم)ام���س(« لكن ليس على 

مستوى القيادات.
من جهت���ه، قال عضو جلنة 
الوطني  احلوار في االئت���الف 
عبد احلسني عبطان ل� »فرانس 
ب���رس«، ان »املفاوضات التزال 
مس���تمرة واجلميع مصر على 

الذهاب الى اجللسة مبرشح واحد 
باسم الكتلة االكبر وسيتم حسم 
االمر خالل االيام القليلة املقبلة 

التي تسبق اجللسة«.
واضاف ان »املشكلة العالقة 
هي طرح املجلس االسالمي االعلى 
والقاضي بالتوجه نحو اخليار 
الوطني، وهذا امر لم توافق عليه 
بع���ض الكتل« دون ان يحددها 

باالسم.
واكد عبطان حصر املرشحني 
من االس���ماء املتداولة آنفا، اي 
املالكي وابراهيم اجلعفري ونائب 
رئيس اجلمهورية املنتهية واليته 

عادل عبد املهدي.

رفضت التفتيش الدولي.. وتستعد لحرب طويلة األمد بطلب شراء أسلحة ذكية من أميركا

مجزرة »الحرية«: إسرائيل تشكل لجنة محدودة للتحقيق.. ومعارضة تركيا تتهم أردوغان بالخبث
مصر تسمح 

لنواب معارضون 
بدخول غزة دون 

المساعدات
وكاالت:   � عواص���م 
سمحت السلطات املصرية 
البرملانيني  امس لوف���د 
املصري���ني بالدخول إلى 
قط���اع غزة عب���ر معبر 
رفح احلدودي لكن دون 
املساعدات التي أتوا بها.

وذكرت هيئة املعابر في 
غزة ان الوفد املؤلف من 
12 نائبا ينتمون جلماعة 
اإلخوان املسلمني وأحزاب 
واملس���تقلني  املعارضة 
وصلوا بع���د ظهر امس 
الفلسطيني  الى اجلانب 
م���ن املعبر بعدم���ا كان 
مقررا وصولهم مس���اء 

أمس االول.
وأك���د النائ���ب ع���ن 
جماعة اإلخوان املسلمني 
الذي كان على منت سفن 
ان  احلرية حازم فاروق 
السلطات املصرية سمحت 
لهم بالعبور إلى غزة دون 
املساعدات التي أتوا بها.

وأشار فاروق إلى أنهم 
تواصل���وا قبل االنطالق 
القاه���رة مع رئيس  من 
البرمل���ان وأخبروه بأن 
وفدا من النواب سيقومون 
بتنظيم قافلة رمزية لكسر 
احلصار وإعادة إعمار غزة 
على أن تدخل عبر معبر 
رفح. وقال ان شاحنات 
املساعدات التي صودرت 
محملة مب���واد بناء من 
احلديد واألسمنت وذلك 
كمساهمة من قبل الوفد 
في اجلهود إلعادة إعمار 

القطاع.

في هذه الفترة«. 
واعلن بيغن ان اسرائيل قررت 
تش���كيل جلنة مدني���ة محدودة 
للتحقيق في الهجوم على االسطول 
آمال في تخفيف الضغوط الدولية 

املطالبة بإجراء حتقيق دولي.
وقال بيغن لالذاعة االسرائيلية 
»تقرر ان ت���درس اللجنة التي 
سيتم تش���كيلها سؤالني اثنني: 
هل احلصار البحري )على قطاع 
غزة( متوافق مع القانون الدولي؟ 
وهل العملية التي نفذناها ضد 
االسطول مطابقة ايضا للقانون 

الدولي؟«.
وبانتظار ه���ذه اللجنة، بدأ 
اجليش حتقيقا خاصا به بتشكيله 
»فريق خب���راء« يضم جنراالت 
احتياط و»سيدرس سير العملية 

ويستخلص العبر«.
من جهتها، قالت وسائل االعالم 
االس���رائيلية التي تنتقد بحدة 
فاعلية هذه اللجنة، انها ستشكل 

من رجال قانون وديبلوماسيني 
اسرائيليني سابقني كبار وسيتم 
تعيني رجلي قان���ون اجنبيني 

بصفة مراقبني فيها.
اك���دت ان عددا  االذاعة  لكن 

القانون املعروف امنون  ورجل 
روبنش���تاين انه »كما ان هناك 
قهوة ب���ال كافيني هن���اك جلان 

حتقيق بال حتقيق«.
من جانبها، اعتبرت احلكومة 

من رجال القانون االسرائيليني 
املعروف���ني رفضوا املش���اركة 
في اللجنة بس���بب صالحياتها 

احملدودة جدا.
وعلق وزير العدل الس���ابق 

الفلسطينية املقالة التي تديرها 
حرك���ة حماس ف���ي غزة رفض 
إس���رائيل إجراء حتقيق دولي 
فيما وصفته »مجزرة احلرية« 
إدانة ذاتية للمستوى السياسي 
الكوماندوز و»محاولة  ولقوات 
يائسة ومستميتة قبل أن يجرى 

التحقيق«.
وحث يوسف رزقة املستشار 
السياس���ي لرئي���س احلكومة 
املقال في بيان الدول املش���اركة 
في »أسطول احلرية« واللجنة 
الدولية، لرفع احلصار عن غزة 
القانوني في  وتفعيل املستوى 
مالحقة قادة االحتالل أمام محكمة 

اجلنايات الدولية.
 في غض���ون ذل���ك، قدمت 
إس���رائيل طلب���ات للوالي���ات 
املتحدة األميركية أخيرا لزيادة 
حجم مقتنيات األسلحة استعدادا 
الحتمال اندالع حرب متواصلة 

لفترة طويلة.

وأف���ادت صحيفة »هآرتس« 
أمس بأن إس���رائيل طلبت من 
الواليات املتحدة ش���راء أسلحة 
باإلضافة إلى الصفقات التي متت 
املصادقة عليها وإقرارها وطلبت 
شراء قذائف من طراز »جيدام« 
التي باإلمكان توجيهها عن بعد 
لصالح سالح اجلو اإلسرائيلي 
وزيادة حجم الذخيرة في مخازن 
الطوارئ األميركية في إسرائيل 

بشكل كبير.
ف���إن  ووفق���ا للصحيف���ة 
األولويات التي تضمنتها الطلبات 
اإلسرائيلية تعكس على ما يبدو 
»إدراك جه���از األمن للتهديدات 
األمني���ة في الس���نوات املقبلة 
مثل االستعداد لسيناريو حرب 
طويلة األمد ستلزم باستخدام 
سالح اجلو بشكل واسع للقذائف 
الدقيقة اإلصابة لألهداف الكثيرة 
)التي يتوقع مهاجمتها( وقطع 

غيار وأسلحة أخرى«.

عمان: لن نقبل بأي حّل للقضية الفلسطينية على حساب المملكة
عمان � أ.ف.پ: عبر العاهل االردني امللك 
عب���داهلل الثاني أمس ع���ن رفضه ألي حل 
للقضية الفلس���طينية على حساب اململكة، 
مؤكدا انه لن يكون لالردن اي دور في الضفة 
الغربية التي كانت حتت سيطرته قبل احتاللها 
عام 1967. وقال امللك عبداهلل في خطاب ألقاه 
مبناسبة عيد اجللوس امللكي وذكرى الثورة 
العربية الكبرى ويوم اجليش، »لن نقبل وال 
حتت اي ظرف من الظروف بأي حل للقضية 
الفلسطينية على حساب االردن، ولن يكون 

لالردن اي دور في الضفة الغربية«.

اال ان العاهل االردني اكد في الوقت نفسه 
»لن نتخلى عن واجبن���ا ودورنا التاريخي 
في دعم االشقاء الفلسطينيني، حتى يقيموا 

دولتهم املستقلة على ترابهم الوطني«.
وقال امللك عبداهلل الثاني ان أي كالم غير 
هذا الكالم هو نوع من الضغط على االردن 
متارسه جهات خارجية بسبب موقفه الداعم 

لالشقاء الفلسطينيني«. 
واش���ار الى »موضوع ما يسمى بالوطن 
الذي  البديل واخليار االردن���ي والتوطني« 

»يكثر فيه احلديث بني فترة واخرى«.


