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  ١٢ مارس  ٢٠١١ 

 تونــــس،ـ  يو.بــــي.آي: قال حــــزب التحرير  30 
اإلســــالمي التونســــي إن نظــــام «اخلالفة هو 
النظام األنســــب للبالد» وأكد أنه سيشارك في 
االنتخابات التشريعية املقبلة بهدف إبداء الرأي 

واحملاسبة.
  ونقلت وكالة األنباء التونسية الرسمية مساء 
اول من امس عن رضا بلحاج الناطق باسم احلزب 

قوله إن التوجهات السياسية حلزبه تقوم على 
مبدأ «الســــلطان لألمة» التي لها حرية اختيار 
حاكمها وان «نظام اخلالفة هو النظام األنســــب 

للبالد وأن الشرع هو أفضل دستور لألمة».
  وأعلن أن حلزبه «مشروع دستور بديل للبالد 
سيتم عرضه على املجلس الوطني التأسيسي 
إلبداء الرأي فيه» الفتا إلى أن «الدميوقراطية هي 

قضية مفتعلة ال يجوز االنشغال بها».
  وسبق حلزب التحرير اإلسالمي في تونس 
الذي كان محظورا في عهد الرئيس املخلوع بن 
علي قد تقدم في وقت سابق مبلف إلى وزارة 
الداخلية التونسية للحصول على ترخيص 
للعمل القانوني حيث لم يتسلم بعد املوافقة 

القانونية. 

 حزب التحرير اإلسالمي التونسي يقول إن نظام الخالفة هو األنسب لتونس 

 السلطات اإليرانية ترّحل
  رئيس تحرير وكالة األنباء الفرنسية 

 «جيروزاليم بوست»: شالوم يتوقع
  انهيار النظام في إيران وسورية 

 طهرانـ  أ.ش.أ: قامت السلطات اإليرانية بترحيل «جاي ديسهموخ» 
رئيس حترير وكالة األنباء الفرنسية (إيه إف بي) في طهران دون إعطاء 
تفاصيل لهذا القرار. وذكرت قناة «فرانس ٢٤» االخبارية الفرنســــية 
أمس أن السلطات اإليرانية قامت بسحب بطاقات تصريح الصحافة 
من ديسهموخ وعشرة مراسلني أجانب وذلك في ١٥ فبراير املاضي في 
اليوم التالي لتنظيم أول مظاهرة للمعارضة في طهران والتي قامت 
الوكالة الفرنسية ومعظم وسائل اإلعالم الدولية بتغطيتها. من جانبه، 
قال «فيليب ماســــونيت» مدير اإلعالم في الوكالة إن ديسهموخ يعد 
صحافيا محنكا ووصف قرار ترحيله ب»غير املفهوم وغير املقبول»، 
مضيفا أن صحافيي الوكالة الفرنسية في طهران يقومون بعمل مثالي. 
يذكر أن ديسهموخ يبلغ من العمر ٤٠ عاما ويحمل اجلنسية الهندية، 

كما شغل منصبه منذ شهر يناير عام ٢٠٠٩.
  والتحق ديسهموخ بالوكالة الفرنسية عام ٢٠٠١ كمراسل في مومباي 
وشــــغل مناصب مختلفة في الهند قبل قضاء أربع سنوات في مكتب 

الوكالة بالعاصمة العراقية (بغداد) من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨.
  يشار إلى أن وســــائل اإلعالم اإليرانية واألجنبية تواجه عمليات 
عقاب شــــديدة في إيران منذ إعادة انتخاب الرئيس اإليراني «محمود 

أحمدي جناد» املثيرة للجدل في يونيو عام ٢٠٠٩. 

 غزةـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» االسرائيلية أمس 
ان سيلفان شالوم نائب رئيس الوزراء اإلسرائيلي توقع انهيار النظامني 
احلاكمني في سورية وإيران وذلك بسبب االحتجاجات التي تشهدها 

الدولتان وأيضا نظرا للعقوبات املشددة التي مت فرضها مؤخرا.
  ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن شالوم في تقرير بثته على موقعها 

االلكتروني قوله « أتوقع ان تنهار جميع األنظمة الفاسدة».
  وأضاف نائب رئيس الوزراء اإلســــرائيلي «ان اجليل اجلديد من 
القرن الواحد والعشرين ولكن هذه األنظمة من القرن التاسع عشر»، 
وأشار شــــالوم إلى انه توجد عالمات تدل على ان العقوبات الدولية 
على إيران مؤثرة، وأكد على ان العقوبات ستتسبب في انهيار النظام 
وخاصة العقوبات املشددة املفروضة من قبل الواليات املتحدة األميركية 
واالحتاد األوروبي. من ناحية أخرى أعرب شالوم عن اندهاشه بشأن 
املبادرة الديبلوماسية اجلديدة الذي يستعد بنيامني نتنياهو رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي لتقدميها في واشنطن، مشيرا إلى انه يجب على 
نتنياهو ان يكشــــف عن تفاصيل هذه املبادرة حلكومته قبل تقدميها 
في واشنطن. وأضاف شالوم «اعتقد انه سيكون وضع غريب عندما 
يستمع أعضاء الكوجنرس لتفاصيل اخلطة قبل الوزراء اإلسرائيليني، 
نحــــن في حاجة الى طرق مؤدية للســــالم ولكن لن يتم إيجادها عن 

طريق التسرع والتهور بل بالتفكير واستخدام العقل». 

 دعوات أميركية لتجريد إيران وسورية
  من امتيازات العضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 طهران ودمشق توقعان خمس اتفاقيات للتعاون الثنائي 

(سانا)   الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد مستقبال رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أمس األول 

سورية عبر البلد الصديق واجلار 
تركيا من بني االتفاقات الرئيسية 

في هذا املجال.
  من جهته أعرب رئيس وزراء 
سورية محمد ناجي عطري عن األمل 
في ان تؤدي االتفاقات ومذكرات 
التفاهــــم املوقعة بني البلدين الى 
االسراع في حتقيق أهداف إيران 

وسورية.

  وأضاف ان إيران وسورية تقفان 
في صف واحد على صعيد مواجهة 
مختلف التحديات وان مشــــروع 
التنمية الشــــاملة في كال البلدين 
يسير وفق خطوات عملية جيدة. 
وقــــال عطري «خــــالل احملادثات 
التي جرت بني مسؤولي البلدين 
مت التأكيد على ضرورة ان ترتقي 
العالقات االقتصادية بالتوازي مع 
العالقات السياسية وان هدفها هو 
رفع حجم التبــــادل التجاري بني 
البلدين الى خمسة مليارات دوالر 

وإزالة جميع العوائق».
  من جهة أخــــرى، دعت نائبة 
أميركيــــة الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إلى جتريد إيران وسورية 
امتيازات العضوية بســــبب  من 
«املراوغة» فيما يتعلق ببرنامجيهما 

النوويني.
إيليانــــا روس لتينني    وقالت 
النائبــــة اجلمهورية عن فلوريدا 
ورئيسة جلنة العالقات اخلارجية 
في مجلس النواب في بيان أمس 
األول ان علــــى الوكالة أن تعلق 
امتيازات سورية وإيران بسبب عدم 
شفافيتهما. وكان مدير عام الوكالة 
يوكيا أمانو أصدر تقريرا االثنني قال 
فيه ان إيران وسورية ال تتعاونان 
مبا يكفي مع الوكالة. وأوضحت ان 
«مراوغة سورية وإيران املستمرة 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ال ميكن السكوت عنها. أمتنى أن 
جتبر بيانات املدير العام للوكالة 
بأن إيران وسورية تواصالن رفض 
التعاون مع الوكالة األخيرة على 
اتخاذ خطوة حاسمة تتبعها خطوة 

من مجلس األمن». 

 عواصمـ  وكاالت: وّقعت سورية 
وايــــران في ختام زيــــارة رئيس 
الوزراء السوري محمد ناجي عطري 
الــــى العاصمــــة اإليرانية طهران 
اســــتمرت يومني خمس اتفاقيات 
البلدين ومذكرات  بــــني  للتعاون 
تفاهم خاصة باالجتماع الثالث عشر 
للجنة املشــــتركة العليا للتعاون 
التفاهم  بينهما. ووقع مذكــــرات 
بني البلدين عن اجلانب اإليراني 
النائب األول للرئيــــس اإليراني 
محمد رضا رحيمي وعن اجلانب 
السوري رئيس الوزراء محمد ناجي 
عطري وفق ما أوردته وكالة األنباء 

اإليرانية الرسمية.
  وشــــملت االتفاقيات مشروعا 
للتعاون في شؤون احملافظات بني 
وزارتي الداخلية اإليرانية وشؤون 
احملافظات السورية خالل العامني 

احلالي والقادم.
  وتضمنــــت مذكــــرة تفاهــــم 
التجارة اإليرانية  بني مؤسســــة 
ومؤسسة تنمية وتعزيز الصادرات 
في سورية ومشروعا للتعاون في 
شؤون الشباب خالل العامني احلالي 
والقادم بني «املؤسســــة الوطنية 
اإليرانية لشؤون الشباب» و«احتاد 

الشباب الثوري السوري».
  ووقع البلدان اتفاقا للتعاون في 
مجال بناء الوحدات السكنية بني 
وزارتي السكن وبناء املدن اإليرانية 

واالسكان والتعمير السورية.
  وأكــــد النائــــب األول لرئيس 
اجلمهورية محمــــد رضا رحيمي 
فــــي ختام التوقيــــع ان العالقات 
إيران وســــورية  التجاريــــة بني 
ســــترتفع بالتوازي مع العالقات 

السياسية وستبلغ خمسة مليارات 
دوالر.

العالقات    ووصــــف رحيمــــي 
السياســــية بني إيران وســــورية 
بأنهــــا «عالقات تضــــرب بجذور 
العالقات  عميقة وتاريخية» وان 
االقتصادية بينهما ينبغي ان تكون 
بالتوازي مع العالقات السياسية 
الى مســــتوى رفيع  وان تصــــل 

ايضا.
  وأوضــــح ان املجاالت العلمية 
والثقافية تشــــكل احــــد مجاالت 
التعاون بني البلدين وانهما يسعيان 
الى بذل املزيــــد من اجلهود لرفع 
هذه املجــــاالت العلمية والثقافية 
إلى املســــتوى املطلوب بني إيران 

وسورية.
  وأعرب عن اعتقاده بأن «إيران 

وسورية لن تبخل أي منهما على 
األخرى في كل مــــا متتلكان وان 
إيران ســــتقف الى جانــــب البلد 
الشــــقيق والصديق سورية في 

جميع املجاالت».
  وأكد رحيمي ان إيران ستتخذ 
خطوات عمليــــة حيال نقل الغاز 
والنفط الى سورية وتصديرهما الى 
البلدان األخرى وان نقل الغاز الى 

 سيلفيو برلسكوني 

 برلسكوني يكشف النقاب عن إصالحات 
دستورية تحد من صالحيات القضاء

 روما ـ د.ب.أ: كشف رئيس 
الــــوزراء اإليطالي ســــيلفيو 
برلسكوني اول من امس النقاب 
عن إصالحات دستورية يقول 
مــــن صالحيات  إنها ســــتحد 
القضاء اإليطالي، وهي خطوة 
أدانتها املعارضــــة ووصفتها 
بأنها محاولة من برلســــكوني 
لتعزيــــز موقفه في احملاكمات 

التي يواجهها.
املقرر عــــرض حزمة    ومن 
اإلصالحات على البرملان، حيث 
من احملتمل أن تواجه صعوبة في 
التمرير نظرا لألغلبية الضئيلة 
التي يتمتع بها االئتالف احلاكم 

احملافظ في مجلس النواب.
إن  برلســــكوني    وقــــال 
اإلصالحات «ال عالقة لها على 

اإلطالق» باملشكالت القضائية 
التي يواجههــــا حاليا، والتي 
اتهامات بشأن  تتضمن الئحة 
دفع أموال إلحدى البغايا القصر 
مقابل ممارســــة اجلنس معها. 
ومن املقرر بدء هذه احملاكمة في 

السادس من ابريل املقبل.
  وأوضح برلسكوني في مؤمتر 
صحافي بالعاصمة اإليطالية 
رومــــا: «كان قد مت التفكير في 
هذا اإلصالح في عام ١٩٩٤، في 
بداية دخولي املجال (السياسي). 
وقلت مــــن قبل إنني لن أغادر 
الساحة السياسية قبل تغيير 

نظام القضاء اإليطالي».
العدل اإليطالي    وأيد وزير 
أجنيلينو ألفانو رئيس الوزراء، 
نافيا أن اإلصالحات تهدف إلى 

«االنتقام» مــــن القضاة الذين 
حتركهم دوافع سياسية، على 

حد قوله.
ألفانو أن اإلصالحات    وأكد 
تهدف إلى حتقيق «التكافؤ بني 

االدعاء والدفاع».
  وفي حال متت املوافقة على 
اإلصالحات، سيجبر مشروع 
القانون اجلديــــد القضاة على 
العمل كممثلي  بــــني  االختيار 
ادعــــاء أو العمل كقضاة. يذكر 
أنه ميكن ملمثلي االدعاء والقضاة 
التبديل بني  في إيطاليا حاليا 

املهنتني.
  كما تتضمــــن اإلصالحات 
إنشاء هيئة تشرف على القضاة، 
وقد تصدر عقوبات بحقهم في 

حال ثبت ارتكابهم مخالفات.

  وأشار برلســــكوني إلى أن 
اإلصالحات تهــــدف أيضا إلى 
احليلولــــة دون تكرار «الدور 
السياسي» الذي قال إن القضاة 
كانوا يلعبونه في تسعينيات 
القرن العشرين، عندما خضع 
العديد من كبار السياسيني في 
البالد للتحقيــــق على خلفية 

اتهامات بـ «الفساد».
  من جانبها، وصفت رابطة 
القضاة اإليطاليني هذا االقتراح 
بأنه «تأديبي»، قائلة إنه «يقوض 
استقالل القضاء، ويخل كثيرا 
بالتوازن السليم بني سلطات 

الدولة».
  وأضافــــت: «إنــــه إصالح 
مناهــــض للقضاة، من شــــأنه 
تقليل الضمانات للمواطنني». 

 دونالد ترامب قد يصبح
  رئيساً لجورجيا 

 باكستان تختبر بنجاح صاروخًا
  قادراً على حمل رؤوس نووية 

 دعوة على «فيس بوك» لتفجير «انتفاضة 
ثالثة» للفلسطينيين في ذكرى قيام إسرائيل

 إســـالم آباد ـ د.ب.أ: أعلنت باكستان أمس أنها أجرت بنجاح 
اختبار إطالق صاروخ باليســـتي أرض ـ أرض قصير املدى من 

طراز «حتف ـ ٢» يصل مداه إلى ١٨٠ كلم.
  وذكـــرت قناة «جيو نيوز» اإلخبارية الباكســـتانية أمس أن 

الصاروخ ميكنه أن يحمل رؤوسا حربية نووية وتقليدية.
  وأضافـــت أن جتربة إطالق الصاروخ جرت في مكان ســـري 
بحضور رئيس هيئة األركان املشـــتركة للجيش الباكســـتاني 

شميم حيدر وين.
  وهنأ الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا 
جيالني العلماء واملهندسني على جناح جتربة إطالق الصاروخ 

الذي يسمى أيضا «أبدالي».
  وتسعى باكستان لتطوير ترسانتها من الصواريخ واختبرت 
في فبراير املاضي صاروخ «حتف ـ ٧» متوسط املدى القادر على 
حمل رؤوس نووية ويطلق عليه أيضا اســـم بابور ويبلغ مداه 

٦٠٠ كيلومتر.
  وتوجه الصواريخ الباكستانية صوب الهند التي متتلك أيضا 

أنظمة صاروخية قادرة على ضرب مدن باكستانية كبرى.
  وجـــاء االختبار بعد نحو اســـبوع على اختبـــار الهند أيضا 
بنجاح صاروخ «دانوش» الباليســـتي القادر على حمل رؤوس 
نووية من سفينة تابعة للبحرية قبالة ساحلها الشرقي اجلمعة 

قبل املاضية. 

 عواصمـ  د.ب.أ: وجهت صفحة على موقع «فيس بوك» اإللكتروني 
للتواصل االجتماعي دعوة إلى الفلســـطينيني لتفجير «انتفاضة 
ثالثة» ضد إســـرائيل، وذلك للمرة األولى التـــي تطلق فيها مثل 
هذه الدعوة عبر الشبكات االجتماعية على االنترنت، مثل موقعي 

«فيس بوك» و»تويتر».
  وقال أصحاب هذه املبادرة املجهولون اول من امس إن ما يزيد 
علـــى ٥٢ ألف عضو فـــي موقع «فيس بوك» أيـــدوا هذه الدعوة، 
والتي تعرض على صفحتها صورة لقبضة محكمة ملونة بألوان 
العلم الفلســـطيني وحتمل شعار «فلســـطني ستحرر ونحن من 

سيحررها».
  وتقول الدعوة إنه «بعد االنتفاضة التونسية واالنتفاضة املصرية 

واالنتفاضة الليبية، حان دور االنتفاضة الفلسطينية».
  ونبهت الدعوة إلى أنه «ستبدأ الدول املجاورة لفلسطني بالزحف 
إلى فلسطني في ١٥ مايو، بعد زحف الدول املجاورة، بعدها بفترة 
سيكون زحف جميع الدول اإلســـالمية، موعدنا قريب، فلسطني 

ستتحرر ونحن من سيحررها».
  يذكر أن يوم اخلامس عشر من مايو هو يوم إعالن قيام إسرائيل 

في عام ١٩٤٨، ويعرف عند الفلسطينيني باسم «يوم النكبة».
  وأضاف أصحـــاب هذه املبادرة: «هدفنـــا اآلن الوصول إلى 
ماليني املشـــتركني في هذه الصفحة قبل مايو» املقبل، محذرين 
من أنه «إذا قام الفيس بوك بغلق هذه الصفحة، كل املســـلمني 
سيقومون مبقاطعة الفيس بوك لألبد». من ناحية أخرى، أشار 
مركز «بتسيلم» (مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان 
في األراضي احملتلة) على موقعه اإللكتروني إلى حصيلة قتلى 
االنتفاضتني الفلسطينيتني السابقتني في عامي ١٩٨٧ و٢٠٠٠. وقال 
املركز إن االنتفاضة األولى أسفرت عن مقتل نحو ١٤٠٠ فلسطيني 
و٢٧٠ إسرائيليا، بينما أودت االنتفاضة الثانية بحياة ما يقرب 
من ٤٨٠٠ فلسطيني. وأفادت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية بأن 
٥٤٢ شـــخصا لقوا حتفهم في ١٤٠ هجوما انتحاريا فلسطينيا 

في الفترة بني عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧. 

 دونالد ترامب 

 نيويوركـ  أ.ف.پ: قد يحظى 
املقاول االميركي دونالد ترامب 
الذي قد يترشـــح لالنتخابات 
الرئاســـية االميركيـــة املقبلة 
بفرص لينتخب رئيســـا، في 
حال ترشح في جورجيا البلد 

الواقع في منطقة القوقاز.
املليارديـــر  التقـــى    فقـــد 
اخلميس املاضي في نيويورك 
الرئيـــس اجلورجي ميخائيل 

شاكاشفيلي.
  وقال شاكاشـــفيلي ممازحا 
ردا على سؤال وجه الى ترامب 
حول نيته الترشـــح من عدمه 
«اذا قرر الترشح في جورجيا 

فقد يفوز».
  اما املســـتثمر في العقارات 
الذي جلس الى جانب الرئيس 
اجلورجي في احد ابراج ترامب 
في مانهاتن فكان اكثر حتفظا، 
واكتفى بالقول انه يأخذ على 
محمل اجلد مشـــروع محاولة 
االطاحة بالرئيس باراك اوباما 
في االنتخابات اال انه لن يأخذ 

اي قرار قبل يونيو.
  وقال ترامب، البالغ من العمر 
٦٤ عاما، «اني افكر بذلك جديا 

بســـبب ما حل ببلدنـــا الذي 
احب».

  واوضـــح ان اســـتثماراته 
فـــي دول اخـــرى مـــن العالم 
تشكل دروسا له في العالقات 
اخلارجية، واوضح: لدي عالقات 
كثيرة مع قادة عامليني، لدينا 

الكثير من املشاريع.
  اال ان اخلبراء واستطالعات 
الـــرأي ال تعطيه فرصا كبيرة 
للفـــوز بترشـــيح احلـــزب 

اجلمهوري. 

 منظمات حقوقية ألمانية تنّظم مظاهرة تحت 
شعار «ال للسياحة إلى إسرائيل» في برلين غداً 

 عواصـــم ـ وكاالت: دعـــت 
منظمات حقوقية في أملانيا إلى 
تنظيم تظاهرة حتت شعار «ال 
للسياحة إلى إسرائيل»، وذلك يوم 
غد األحد أمام مقر هيئة املعارض 
األملانية التي تقام بها أنشـــطة 

بورصة السياحة ببرلني.
  وأوضحت هذه املنظماتـ  في 
بيان لها أمسـ  أن التظاهرة تهدف 
إلى تســـليط الضوء على جدار 
الفصل العنصري اإلســـرائيلي، 
والتأكيد على أن الســـياحة إلى 
إسرائيل مبثابة دعم لالعتداءات 
العزل  املدنيني  واالنتهاكات ضد 

في فلسطني.
  ويشارك في التظاهرة نشطاء 
من اجلالية الفلسطينية، باإلضافة 
إلى عدد من منظمـــات املجتمع 

املدني األملانية واألجنبية.
  

  إسرائيل تفرض تعتيمًا
  في غضون ذلك، فرض القضاء 
االسرائيلي تعتيما على قضية 
اختفاء مهندس فلســـطيني في 

أوكرانيـــا تتهم زوجتـــه جهاز 
االستخبارات اإلسرائيلي املوساد 

بخطفه.
  وكررت محكمة مطلع االسبوع 
اجلاري منع نشر اي معلومات 
حول اختفاء ضرار أبوسيســـي 

(٤٢ عاما) في ١٩ فبراير.
  كما رفضت احملكمة طلبا برفع 
التعتيم قدمته املنظمة االسرائيلية 
للحقوق املدنية لكنها ســـمحت 
باطالع اجلمهور على املعلومات 

التي تنشر في اخلارج.
  وتعارض املنظمة خصوصا 
الذي  التحقيـــق  مبـــدأ ســـرية 
تفرضه اسرائيل ألسابيع وأحيانا 
ألشهر، ألسباب أمنية، كما قالت 

املنظمة.
  مـــن جهتها، قالت الشـــرطة 
األوكرانيـــة أمـــس األول انهـــا 
تتحقق من معلومات حول اختفاء 

الفلسطيني أبوسيسي.
املهندس  الزوجة    وقد طلبت 
األوكرانيـــة من شـــرطة بالدها 
مساعدتها على «حتديد مكانه»، 

كمـــا قال املتحدث باســـم وزارة 
الداخليـــة ســـيرغي بورالكوف 

لوكالة «فرانس برس».
  وأضاف املتحدث «بحســـب 
زوجة هذا الرجل، من املمكن ان 
يكون اآلن في اسرائيل»، موضحا 
ان وزارته تعمل على التأكد من 

صحة هذه املعلومات.
  وتعتقـــد فيرونيـــكا زوجة 
أبوسيسي ان املخابرات االسرائيلية 
خطفت زوجها، على ما نقل املوقع 
الفلسطيني  االلكتروني للمركز 

لالعالم.
  وأبوسيسي هو املدير التقني 
حملطة الكهرباء الوحيدة في قطاع 
غزة، وهو أب لستة أطفال، وفقد 
اثره في ١٩ فبراير في قطار يصل 
كييڤ مبدينة خاركيف شـــرق 

البالد، وفقا للموقع.
الفلسطينية  السفارة    وقالت 
في كييڤ في اتصال مع «فرانس 
بـــرس» انهـــا على علـــم بهذه 
احلادثة، لكنهـــا رفضت االدالء 

بأي تعليق.

  إدانة زوجة وزير الدفاع اإلسرائيلي

  في غضون ذلك، ذكرت وسائل 
إعالم إسرائيلية مساء أمس األول 
أنه من املتوقع أن تتم إدانة زوجة 
إيهود  الدفاع اإلسرائيلي،  وزير 
باراك األسبوع املقبل على خلفية 
اتهامـــات مبخالفة قانون العمل 
بتوظيـــف عاملة أجنبية دخلت 

البالد على نحو غير شرعي.
  وفي حالة إدانتها، سيتم تغرمي 
زوجة باراك، نيلي برييل، نحو 
١٠٠ ألف شيكل (٢٨ ألف دوالر) 

أو تواجه حكما بالسجن.
  وكانـــت برييـــل والعاملـــة 
األجنبيـــة، حضرتا اجتماعا في 
هيئة الهجرة في نوفمبر املاضي، 
وتقرر بعدها أن يتم توجيه االتهام 

إليها.
  وقـــرر النائب العـــام يهودا 
وينشـــتاين، عدم إدانـــة باراك 
نفسه، قائال انه ليست هناك أدلة 
كافية تربط وزير الدفاع بتوظيف 
العاملـــة األجنبيـــة، وهي امرأة 

فلبينية تدعى فيرجينيا. 
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