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 موسكوـ  كونا: كشف كتاب صدر في العاصمة الروسية موسكو 
النقاب عن قرار اتخذته القيادة السوفييتية السابقة بتدمير املفاعل 
النووي االسرائيلي في دميونة. ويؤكد الكتاب الذي صدر بعنوان 
«احلروب السرية لالحتاد السوفييتي» من تأليف الكسندر اوكوروكوف 
ان القيادة الســـوفييتية اتخذت في أكتوبر عام ١٩٧٣ قرارا بتدمير 
املفاعل النووي االسرائيلي في دميونة بعد ان كانت رئيسة الوزراء 
االسرائيلية في ذلك الوقت غولدا مائير هددت باستخدام االسلحة 

النووية ضد العرب. واضاف ان القيادة العســـكرية السوفييتية 
شكلت ٤ مجموعات مسلحة لتنفيذ هذه املهمة وأخضعتها لتدريبات 
ميدانية في ظروف مشابهة في آسيا الوسطى التي كانت جزءا من 
االحتاد الســـوفييتي في ذلك احلني. وذكر ان التدريبات استمرت 
شـــهرا كامال في منشآت شـــبيهة مبفاعل دميونة النووي قبل ان 
تصدر األوامر بإلغاء هذه املهمة دون ان يوضح األسباب التي دعت 

القيادة السوفييتية للتراجع عن قرارها.

 كتاب روسي يكشف عن قرار القيادة السوفييتية بتدمير مفاعل ديمونة

 امللكة رانيا 

 رئيس مفوضية االستفتاء محمد إبراهيم يسلم الرئيس السوداني البشير نتيجة االستفتاء بحضور سلفا كير ميارديت          (أ.پ) 

 نجل «عراب اإلفك» طارق عزيز: والدي يتناول ٢١ نوع دواء في اليوم وال يعرف أحفاده
 طالباني يتقدم بمشروع لتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية

 مظاهرات في العراق احتجاجاً  على نقص الخدمات األساسية 
 بغـــداد ـ رويترز: نظم مئـــات العراقيني اول من امس عدة 
مظاهرات مطالبني بتحســـني اخلدمات األساسية وباستقالة 

مسؤولني حكوميني محليني.
  وفي بغداد، جتمع حوالي ٢٥٠ شـــخصا فـــي منطقة باب 
الشـــام الفقيرة لالحتجاج على نقص اخلدمات. وقال م.فرات 
اجلنابي «هذه مأساة. حتى في العصور الوسطى لم يكن الناس 

يعيشون في هذا الوضع».
  وحمل بعض املتظاهرين نعشا كتبت عليه كلمة «اخلدمات»، 
بينما دعا آخرون إلى اســـتقالة جميع اعضاء املجلس احمللي 
في منطقتهم. وبينما ميثل االحباط العام حتديا للحكومة مع 
خروج العراق من حرب طائفية بعد احلرب فإنه حترر بالفعل 

من حكم استبدادي.
  وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط على بعد ٤٢٠ كيلومترا 
جنوبي بغداد طالب نحو ١٠٠ متظاهر باستقالة احملافظ وأعضاء 

املجلس احمللي متهمني اياهم بالفساد.
  وحمل املتظاهرون بطاقات صفراء مثل تلك التي يستخدمها 
احلكام في مباريات كرة القدم في انذار الالعبني قبل طردهم.

  وقال نوري الغضبان (٤٣ عاما) الذي يعمل بأجر يومي في 
أعمال البناء ولديه ستة أطفال «انا وأطفالي نعتمد متاما على 
احلصص الغذائية ومن دونها منوت. انا اجد عمال في يوم وال 

أجد عمال لعشرة ايام».
  واضاف «انا ابحث عن الكيروسني منذ شهر وال اجده، لقد 

نلنا ما فيه الكفاية، ما الذي يريدونه (املسؤولون)؟ ان نحرق 
انفسنا حتى يفكروا فينا؟».

  وبدأت االحتجاجات التي أطاحت بالرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي الشـــهر املاضي عندما اشـــعل شاب عاطل 
النار في نفسه احتجاجا على معاملة السلطات له، ومنذ ذلك 
الوقت أحرق عدة أشخاص أنفسهم في مناطق عدة في العالم 

العربي.
  وخرجت مظاهرات أخرى في مدينة الرمادي غرب العراق 
وفي بلدة بالقرب من الديوانية، وخرجت مظاهرة صغيرة في 

مدينة املوصل شمال العراق.
  وكانت املظاهرات سلمية وجتىء بعد أن أعلن رئيس الوزراء 
نوري املالكي الذي أعيد تعيينه رئيســـا للوزراء لفترة ثانية 
في ديســـمبر عن خفض مرتبه الشهري البالغ ٣٠ الف دوالر 
إلى النصف وانه سيســـعى إلى حتديد فترات رئاسة الوزراء 

بفترتني فقط.
  وفتحت الشرطة العراقية النار يوم اخلميس لتفريق مئات 
املواطنـــني احملتجني على االنقطاع املســـتمر للكهرباء ومياه 
الشـــرب وخدمات أخرى قرب مدينة الديوانية مما اسفر عن 

اصابة ثالثة أشخاص.
  وخرجت مظاهرات مماثلة احتجاجا على انقطاع الكهرباء 
في البصرة في يونيو حيث فتحت الشـــرطة النار مما اسفر 

عن سقوط قتيلني. 

 عواصم ـ وكاالت: أكد جنل 
عراب االفك طارق عزيز تراجع 
احلالـــة الصحية لوالده، الفتا 
الى أنه يتنـــاول ٢١ نوع دواء 
يوميا، مشيرا الى ان سبعة من 
احفاده زاروه في سجنه لكنه 

لم يتعرف عليهم.
  وقـــال زياد عزيز املقيم في 
عمـــان مع عائلتـــه منذ ٢٠٠٣ 
«ابنائي األربعة وابنا شقيقتي 
زينب وهما ولد وبنت، وابنة 
شـــقيقتي ميســـاء ووالدتي 
وزوجتي زاروه في سجنه في 

العراق االسبوع املاضي».
  واضاف «لـــم يتعرف على 
احفـــاده الذين لـــم يرهم منذ 
عـــام ٢٠٠٣، خاصة طفلتي (٧ 
سنوات) التي ولدت في عمان 
ولم يرها من قبل كونها ولدت 

اثناء وجوده في السجن».
  واعاد زياد عزيز التأكيد على 
«املشكالت الصحية التي يعاني 
منها كثيـــرة، وضعه متهالك 
ويستصعب املسير كما انه لم 

يعد مبقدوره القراءة».
  وأضـــاف أن «عراب اإلفك» 
ذرف الدموع ألن أحفاده كبروا 
بعيدا عن عينيه، قائال «مازلنا 

ومحاكمـــة عزيـــز قائال «هم 
يأخذونه من السبت الى األربعاء 
واحيانا حتـــى اخلميس وفي 
ظروفه الصحية الصعبة، الى 
مبنى احملكمـــة الذي ال يوجــد 
بــه حتى مكان لالســـتحمام، 
ويبقونـــه في قبـــــو حتــت 

األرض».
  الى ذلك، ذكر مكتب الرئيس 
العراقي جالل طالباني امس انه 
تقدم مبشروع لتعديل قانون 
نواب رئيـــس اجلمهورية الى 
مجلس النواب، وذلك باستحداث 
منصـــب نائب رابـــع لرئيس 
اجلمهورية وترشيح شخصية 

تركمانية الشغاله.
  واضـــاف املكتـــب «ان هذا 
التعديـــل جاء النصـــاف هذا 
الـــذي عانى  القومي  املكـــون 
لسنوات طويلة من حيف النظام 

االستبدادي».
  واشار الى ان طالباني رشح 
ثالثة اسماء لشغل مناصب نواب 
رئيس اجلمهورية وهم د.عادل 
الهاشـــمي  عبداملهدي وطارق 
ود.خضيـــر اخلزاعـــي وذلك 
وفقا للقانون الذي سنه مجلس 

النواب العراقي مؤخرا. 

ال نـــرى أي بارقـــة أمل تلوح 
في األفق إللغـــاء حكم اإلعدام 
الصادر أو تخفيفه، وذلك رغم 
الدولية،  الدعوات واملناشدات 
وإعالن الرئيس العراقي جالل 
طالباني أنه لن يوقع أبدا على 

قرار اإلعدام».
  وتابع زياد «أنا لست متفائال 
وأخشـــى أال تلقى كل دعوات 

العفو أو إلغاء احلكم أو تخفيفه 
آذانا صاغية من قبل احلكومة 
العراقية». وقال «كانت متعته 
الكتـــب واملجالت وكنا  قراءة 
لـــه املجـــالت والكتب  نبعث 
احلديثـــة، لكنه طلـــب منا اال 
نرســـل له املزيد لعدم قدرته 

على القراءة».
  واشـــار الى ظروف اعتقال 

 عراب االفك طارق عزيز 

 طهران تنتج صواريخ بالستية سرعتها ٣ أضعاف الصوت.. 
وتهدد بإغالق مضيق هرمز حال مهاجمتها

 شخصيات عشائرية تنتقد الملكة رانيا وتطالب بإصالحات 

 استفتاء جنوب السودان: دولة أفريقية جديدة بنسبة ٩٨٫٨٣٪
 اخلرطومـ  يو.بي.آي: وافق الناخبون في جنوب السودان باغلبية 
كاسحة على إعالن استقالل اجلنوب كما اتضح من النتائج النهائية 
لالســـتفتاء  التي اعلنت امس ممهدة الطريق لقيام احدث دولة في 

افريقيا.
  واظهر شـــريط فيديو يعرض نتائـــج التصويت ان ما مجموعة 
٩٨٫٨٣٪ من الناخبني اختارو االنفصال عن الشـــمال.  وقد تســـلم 
الرئيس السوداني عمر البشـــير امس النتيجة النهائية لالستفتاء  

وأعلن قبوله بها.
  وأعلن البشـــير لدى تسلمه النتيجة قبول مؤسسة الرئاسة بها 

وقال إنها عبرت عن اختيار شعب اجلنوب.
  وأشار إلى انه تقبلها بصدر رحب، مؤكدا االلتزام بتطبيق اتفاقية 

السالم حتى آخر يوم منها.
  وقدم رئيس مفوضية االستفتاء محمد إبراهيم  تقريرا مفصال عن 
نتيجة االستفتاء للرئيس السوداني البشير بحضور نائبي الرئيس 

سلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه.
  ، مشـــيرا إلى جتاوز املفوضية لكل املعوقات التي واجهتها حتى 
قيام االســـتفتاء في موعده احملدد، مؤكد أن العملية برمتها سارت 

بصورة جيدة.

 عمانـ  سي.ان.ان: في انتقاد غير مسبوق 
للعائلـــة املالكة فـــي األردن، أصدرت ٣٦ 
شخصية عشـــائرية أردنية بارزة دعوة 
لإلصالح األحد محذرة من أن البالد قد تلحق 
بكل من مصر وتونس في االضطرابات التي 
شهدتها الدولتان العربيتان الواقعتان في 

شمال أفريقيا.
  وفي البيان الذي وقعته الشخصيات 
العشائرية الرئيسية، هاجم املوقعون عليه 
ما وصفوه بتدخل امللكة رانيا العبداهللا في 
إدارة البالد. وجاء في البيان أن «املتملقني 
ومراكز القوى التي حتيط بها» يعملون 
على تقسيم األردنيني و«ينهبون من البالد 

والشعب».
  وقالت الشـــخصيات العشائرية إنها 

ترسل برسالة واضحة للعاهل األردني، 
امللك عبداهللا الثانـــي، محذرة من أنه إذا 
لم تتم احملاسبة على الفساد، وإن لم يتم 
اإلصالح فإن «أحداثـــا مماثلة لتلك التي 
وقعت في تونس ومصـــر ودول عربية 

أخرى ستحدث».
  ولم يصدر أي رد فعل عن القصر جتاه 
البيان، الذي نشـــرته عدة مواقع أردنية 
على اإلنترنـــت، غير أن املوقع اإلخباري 
«عمون نيوز» اشتكى في وقت الحق من 
تعرضه لـ «قرصنة مقصودة» ومتت إزالة 

البيان عن املوقع.
  من جهة اخرى، أعلن رئيس احلكومة 
الفلسطينية املقالة إسماعيل هنية امس 
رفض التعاطي مع أي مشاريع إسرائيلية 

تنتقص من سيادة األردن في إشارة الى 
رفض فكرة التوطني أو الوطن البديل.

  وقال هنيـــة خالل لقائـــه امس وفدا 
اردنيـــا في مكتبه بغـــزة «نحن ال ميكن 
ان نتعاطى مع اي مشـــاريع اسرائيلية 
تنتقص من سيادة األردن الشقيق فالشعب 
الفلسطيني ضيف مكرم في األردن حتى 
يعود الـــى أرضه». وأضاف «العالقة بني 
األردن وفلسطني ال ميكن ان تضعف ألنها 
تنطلق من مقومات تاريخية وجغرافية، 
فاألردن األطول حدودا مع فلسطني، كما ان 
التضحيات املشتركة والدماء التي أريقت 
من الشعبني فليست معركة الكرامة بعيدة 
عنا والتي امتزج فيها الدم األردني بالدم 

الفلسطيني». 

 عواصم ـ وكاالت: تزامنا مــــع احتفاالت ذكرى انتصار 
الثورة اإلســــالمية اإليرانية قام الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد صباح أمس بإزاحة الســــتار عن أربعة أقمار 

اصطناعية إيرانية.
  وقالــــت وكالة مهــــر لألنباء ان الرئيــــس احمدي جناد 
أزاح الســــتار عن األقمار االصطناعية اإليرانية الـ ٤ رصد، 
ظفــــر، اميركبير، وفجر. وأكدت أنــــه مت تصميم وصناعة 
هــــذه األقمار االصطناعية على يــــد التقنيني في اجلامعات 
واملؤسسات البحثية االيرانية وهي اآلن في مرحلة االستعداد 

لإلطالق. 
  من جهتــــه، هدد قائد القوات البحريــــة حلرس الثورة 
اإليرانيــــة العميد علي فدوي بإغالق مضيق هرمز في حال 

وقوع «تهديدات خارجية».
  ونسبت وكالة «مهر» لألنباء أمس إلى العميد فدوي قوله 
«لدى القوات البحرية حلرس الثورة اإلسالمية إشراف تام 
على اخلليج.. ومضيق هرمز». وأضاف «أن إيران قادرة على 

غلق مضيق هرمز في حال وقوع أي تهديد خارجي».
  ولفت الى ان القوات البحرية للجيش اإليراني «تشرف 
بدورها علــــى بحر عمان» وقال «في حال وقوع تهديد فإن 
القوات البحرية للجيش ســــتؤدي دورها في بحر عمان.. 

واخلليج». وقال املســــؤول اإليرانــــي «اذا قامت أي قوة أو 
جهة بأدنى حركة تهدد أمن املنطقة فإننا ســــنواجهها برد 
حاسم للغاية». وأضاف ان القوات البحرية ستجهز قريبا 

بأنواع مختلفة من الغواصات.
  من جهته، أعلن قائد احلرس الثوري أن قواته تقوم بإنتاج 
املزيد من الصواريخ البالســــتية الذكية املضادة لالهداف 

البحرية وتبلغ سرعتها ٣ أضعاف سرعة الصوت.
  وذكرت وكالة فارس نقال عن قائد احلرس الثوري اللواء 
محمــــد علي جعفري قوله في مؤمتــــر صحافي «إن إنتاج 
الصواريخ البالســــتية الذكية املضــــادة لألهداف البحرية 
يتم تصنيعها بشكل متزايد من قبل قوات احلرس وتتميز 

بقدرتها الفائقة على تدمير أهدافها».
  وأشار اللواء جعفري الى ان الفيلم اخلاص باختبار هذا 
النوع من الصواريخ سيعرض على اإلعالم قريبا، مضيفا 
ان تلــــك الصواريخ اجلديدة تتميز بســــرعتها التي ميكن 
عدها بـ «ما فوق الصوتية» ويصعب تعقبها او استهدافها 

من قبل العدو.
  وأجاب القائد العام للحرس الثوري على ســــؤال فيما 
اذا كان هذا الصاروخ يشبه ذلك الصاروخ الذي عرض من 
قبل القوات البحرية للحرس قبل ســــنتني ويصل مداه الى 

٣٠٠ كيلومتــــر فأجاب ان الصواريخ التي تنتج اآلن تتميز 
بقدرتها الكبيرة على تدمير األهداف.

  ويشار الى ان شحنات النفط املنقولة عبر مضيق هرمز 
تشكل حوالي ٤٠٪ من إجمالي شحنات النفط املنقولة بحرا 
في العالم. في سياق آخر، قالت وزارة اخلارجية الهولندية 
ان هولندا بصدد استدعاء سفيرها لدى إيران للتشاور بشأن 

إعدام امرأة هولندية من أصل إيراني.
  وقال متحدث باسم الوزارة ان السفير سيقدم احتجاجا 
رسميا لوزارة اخلارجية اإليرانية قبل ان يعود الى الهاي 

يوم اخلميس.
  وأضاف ان وزارة اخلارجية الهولندية ستستدعى السفير 

االيراني لدى هولندا قريبا.
  وجمدت هولندا االتصاالت الديبلوماسية مع ايران بعد 
اعدام زهراء بهرامي (٤٥ عاما) التي حتمل جنسية مزدوجة 
هولندية وايرانية يوم السبت املاضي بعد إدانتها بتهريب 
املخدرات وهــــو اتهام تقول عائلتها انه ملفق بعد اعتقالها 

ملشاركتها في احتجاجات مناوئة للحكومة عام ٢٠٠٩.
  لكن وفقا لتقارير نشرت على مواقع مدونني على االنترنت 
توفيت بهرامي عندما تعرضت للتعذيب اثناء االستجواب 

من جانب السلطات االيرانية. 

 نجاد يزيح الستار عن ٤ أقمار اصطناعية

 حركة احتجاج غير مسبوقة للقضاة الفرنسيين 

 «لو فيغارو»: ١٤ فرنسياً يتدربون في معسكرات «القاعدة» 

 دراسة أميركية: «طالبان» غير متحالفة مع «القاعدة» 

 باريسـ  أ.ف.پ: اعلن القضاة الفرنسيون حركة 
احتجاج غير مسبوقة  مع تأجيل كل اجللسات املقررة 
امس في كل فرنسا حتى التعبئة الوطنية اخلميس 
املقبل وذلك بسبب انتقادات ساقها الرئيس الفرنسي 
نيكوال ســـاركوزي بعد مقتل شابة فرنسية. ومن 
املقرر ان تعقد جمعيات عمومية للقضاة في عدد من 
احملاكم من اجل التصويت على تعليق اجللسات. 
وقد اتسعت حركة االحتجاج التي انطلقت في الثالث 

من فبراير من مدينة نانت (غرب).
  وفي اليوم التالي، قرر القضاة في عدة مدن تأجيل 

اجللسات غير املستعجلة حتى اخلميس.
  وجاء هذا االحتجاج بعد ان حمل نيكوال ساركوزي 
القضاة ورجال الشرطة مســـؤولية مقتل الشابة 
الفرنسية ليتيسيا (١٨ عاما) والتي عثر على جثتها 

مقطعـــة، ومرتكب اجلرمية شـــخص من اصحاب 
السوابق. وقال ساركوزي ان «اخطاء خطيرة» من 
قبل اجهزة الشرطة والقضاء اتاحت اطالق سراح 

هذا الرجل، توني ميلهو، من دون متابعته.
  ودعـــا االمني العام الحتاد نقابـــات القضاة في 
فرنسا نيكوال ليجيه الى «تعليق جميع اجللسات في 
جميع انحاء فرنسا حتى حركة االحتجاج الوطنية 

املقررة اخلميس في ١٠ فبراير».
  واعرب االحتاد عن اسفه «لكون رئيس الدولة 
ومرة جديدة بداعي الغوغائية والشعبوية، يستخف 

بالقضاة»، وندد بـ «انتقادات غير مبررة».
  واذا كانـــت التوتـــرات بني القضـــاة ونيكوال 
ســـاركوزي ليســـت جديدة فهي لم تصل ابدا الى 

هذا املستوى. 

 باريسـ  يو.بي.آي: ذكرت صحيفة «لو فيغارو» 
أن حوالي مائة أوروبي بينهم ١٤ فرنسيا يتدربون 
في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة وقد يشنون 

هجمات إرهابية تستهدف دوال غربية.
  وأفـــادت الصحيفـــة اول من امـــس نقال عن 
تقارير استخبارية فرنسية بأن املنطقة احلدودية 
الباكســـتانية ـ األفغانية تشـــكل مركز التهديد 
األساسي لوضع اخلطط لشن هجمات تستهدف 
أوروبا، وأوضحت التقارير أن «املنطقة تستمر في 

جذب املتطوعني للقتل وخصوصا األوروبيني».

  وتشير التقارير إلى أنه مت الكشف عن وجود ١٤ 
فرنسيا في هذه املنطقة عام ٢٠١٠ وقد حظي معظم 
هؤالء املقاتلني بشرعية متكنهم من جمع قادمني 
جدد حولهم. ويقول احملللون ان أولئك األشخاص 
الذين عاشوا في أوروبا ومنوا مشاعر كراهية جتاه 
الدول التي استضافتهم هم على استعداد للتورط 
في هجمات إرهابية. ومت إفشال ٤ محاوالت لشن 
هجمات إرهابية في الواليات املتحدة والنرويج 
مرتبطة بشـــكل مباشر بالتنظيمات عند احلدود 

األفغانية ـ الباكستانية. 

 واشـــنطن ـ أ.ف.پ: أفادت صحيفة نيويورك 
تاميز امس نقال عن تقرير أعده أساتذة جامعيون 
ان االعتقاد بوجود رابط عقائدي بني حركة طالبان 

وشبكة القاعدة هو أمر خاطئ.
  وقالـــت الصحيفة نقـــال عن التقريـــر الذي 
نشرته جامعة نيويورك امس ان معدي الدراسة 
يعتقدون انه ميكن إقناع حركة طالبان بالتخلي 

عن القاعدة.
  وبحسب الصحيفة فان تقرير اجلامعة يشير 
الى وجود انشقاق جوهري بني قادة املجموعتني 
قبل اعتداءات ١١ سبتمبر في الواليات املتحدة وان 

العداء بينهم قد تكثف.
  وعمـــل معدا الدراســـة اليكس ســـتريك فان 

لينشـــوتن وفيليكس كوهن على امللف االفغاني 
لسنوات ويقوالن ان تكثيف العمليات العسكرية 
ضد حركة طالبان قد يجعل من الصعب التوصل 

الى تسوية.
  والتقرير الذي يحمـــل عنوان «فصل طالبان 
عن القاعدة: صلب النجاح في افغانستان» يقول 
ان الهجمـــات على قادة طالبان امليدانيني والقادة 
احملليني ســـيترك احلركة مفتوحة امام مقاتلني 
أكثر شبابا وأكثر تطرفا وسيعطي تنظيم القاعدة 

نفوذا اكبر كما أشارت الصحيفة.
  وقال الباحثان انـــه على الواليات املتحدة ان 
تفتح حوارا مع قادة طالبان األكبر ســـنا قبل ان 

يفقدوا سيطرتهم على احلركة. 

 اليو ماري 

 باريسـ  د.ب.أ: أعربت وزيرة 
اخلارجية الفرنسية ميشيل اليو 
ماري امس عن «أسفها العميق» 
الستخدامها طائرة ميتلكها رجل 
أعمال له عالقة بأســــرة الرئيس 
التونسي املخلوع زين العابدين بن 
علي وذلك أثناء قضائها اجازة في 

تونس في ديسمبر املاضي.
  واستخدمت اليو ماري وزوجها 
باتريك أولييه، وهو وزير مكلف 
بالعالقات مــــع البرملان الطائرة 
اخلاصة التي ميتلكها رجل األعمال 
عزيز ميالد، مرتني خالل إقامتهما 
في تونس األولــــى لالنتقال من 
العاصمة تونس إلى فندقهما في 
الشمالي  الســــاحل  طبرقة على 
إلى توزر  واألخرى خالل رحلة 
في جنوب غرب البالد. ويعد عزيز 
ميالد أحد كبار رجال األعمال في 

مع إذاعة «أوروبا ١» الفرنســــية 
«أدركت أنني تسببت في صدمة». 
وقالت الوزيرة أنها لن تســــتقل 
طائرة خاصة مرة أخرى «مهما 
كانت الظروف طاملا كنت وزيرة»، 
مضيفة «أنني أعرب عن أســــفي 
الشديد لذلك». خطوة اليو ماري 
هذه جاءت المتصاص االنتقادات 
التي تعرضت لها الختيارها تونس 
لقضاء اجازتهما حتى في الوقت 
الذي كانت فيه البالد على وشك 
الثورة. كما أثارت الوزيرة جدال 
آخــــر عندما عرضت قبــــل أيام 
من فــــرار بن علي إلــــى اململكة 
العربية السعودية في منتصف 
شهر يناير املاضي إرسال قوات 
شرطة فرنسية لتدريب نظرائهم 
التونسيني على كيفية السيطرة 

على االحتجاجات. 

مجال السياحة الذي تربطه عالقة 
بسليم شيبوب صهر بن علي.كما 
أنه ميتلك فندقا في طبرقة كان 
يقيم فيه الزوجان خالل اجازتهما. 
واعترفت الوزيــــرة خالل حوار 

 وزيرة خارجية فرنسا «تأسف» الستخدام 
  طائرة خاصة ألحد المقربين من بن علي 


