
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 واشنطن تدين تسريبات ويكيليكس.

  ـ المثل يقول: «امشي عدل يحتار عدوك فيك»! 
 مرضى العظام ينتظرون سنة كاملة لمراجعة العيادات الخارجية.

  ـ مادري احنا بالكويت وال بالصومال.
 أبواللطف  واحد

 سيارة «ذكية» تقود نفسها.. قريبًا

 تقرير: بحلول ٢٠٥٠.. عدد المهاجرين
   في العالم ٤٠٥ ماليين

 «اليونسكو» تحتفل باللغة العربية ١٥ ديسمبر المقبل

 تجارة األعضاء البشرية تنشط
  بين مصر وسورية بطريقة غير مشروعة 

 منع رئيس باكستان من العفو عن مسيحية مدانة بإهانة اإلسالم

  إضراب عمال شبكة مترو أنفاق لندن
  يؤدي إلى إصابة المدينة بالشلل

 مجسم لمدينة القدس من الصدف هدية فلسطينية لنلسون مانديال

الى إغالق بعض احملطات وعدم 
تقدمي اخلدمة على بعض خطوط 
املتـــرو. وقال متحدث باســـم 
الشبكة امس «رغم أنه سيكون 
هناك بعض التعطيل واإلغالق 
املقرر لعدد من احملطات بيد انه 
القطارات  من املتوقع تشغيل 
على كل خطوط مترو األنفاق 
تقريبا». يذكـــر ان أكثر من ٣ 
ماليني شخص ومنهم السياح 
يتنقلون عبر شبكة مترو األنفاق 

يوميا. 

الوظائف.
  وذكر األمني العام لنقابة النقل 
البحري بوب كرو ان «النقابة 
واحتـــاد رواتب عمـــال النقل 
كالصخور الصلبة في مواجهة 
هذا النزاع واحلفاظ على سالمة 
املترو» مضيفا ان «ادارة املترو 
ادعت باستمرار تقدمي خدماتها 
مع التخفيض لكنه ضرب من 
اخليال وببساطة يضلل سكان 

لندن».
  وأشار احتاد النقل في لندن 

 لندن ـ كونـــا: أدى إضراب 
آالف العمال في شـــبكة مترو 
أنفاق لندن املستمر على مدى ٢٤ 
ساعة والذي بدأ مساء اول من 
امس الى اصابة املدينة بالشلل 
نتيجة توقف حركة نقل الركاب 
وذلك احتجاجا على قرار خفض 

للوظائف.
  وقال اعضـــاء في احتادات 
النقل  ونقابات رواتـــب عمال 
والســـكك احلديديـــة والنقل 
البحـــري انهـــم توقفـــوا عن 

العمل.
  وذكرت االحتادات ان خطة 
التقشـــفية إللغاء  احلكومـــة 
الوظائـــف فـــي مكاتب صرف 
التذاكر ســـتؤدي الـــى تهديد 
الوظيفي مشيرة  االســـتقرار 
الـــى شـــمول اإلضـــراب على 
إغالق ٨٠ محطة وتعليق جميع 

الرحالت.
  وقالت ان اإلضراب لالحتجاج 
على رفض ادارة املترو تعليق 
خطط التقشف لثالثة اشهر حلني 

اجراء احملادثات.
  واوضحت ادارة الشبكة ان 
النقابات لم تلتزم باملوعد املقرر 
إلجـــراء املباحثات حول إلغاء 

 رام اهللا ـ رويترز: قدمت وزارة شـــؤون 
األسرى واحملررين الفلسطينية أمس االثنني 
مجسما ملدينة القدس مشغوال من الصدف 
بطريقة يدوية الى الزعيم اجلنوب افريقي 
نلسون مانديال مبناسبة يوم التضامن مع 

الشعب الفلسطيني.
  وقال عيسى قراقع وزير شؤون األسرى 
واحملررين الذي سلم الهدية الى ممثل جنوب 
افريقيا لدى الســـلطة الوطنية في رام اهللا 
«نقدم هذه الهدية وهي عبارة عن مجســـم 
التي  الفلســـطينية  الدولة  للقدس عاصمة 
يحاول االحتالل عزلهـــا وتهويدها الى أحد 
رموز احلرية واملناضلني ضد الظلم واالحتالل 
والتمييز العنصري القائد واملناضل الكبير 

نلسون مانديال».
  وأضاف خالل مؤمتر صحافي بهذه املناسبة 
«أردنا في هـــذا اليوم الـــذي يصادف يوم 
التضامن مع الشعب الفلسطيني وفي اختتام 
حملة «اكتب رســـالة لألسرى» في سجون 
االحتالل باســـم جميع األسرى واحملررين 
وكافة مؤسساتنا الرســـمية والشعبية ان 

نكرم املناضل نلسون مانديال». 

 استبعاد ملكة جمال باريس من  مسابقة ٢٠١١

 برلني ـ سي.إن.إن: لطاملا قال باحثون وعلماء 
إن الشـــوارع رمبا تكون أكثر أمانا دون سائقي 
الســـيارات، وهم اآلن يعملون على حتقيق ذلك 
من خالل ابتكار مركبة ذكية دون ســـائق تدعى 

«السيارة املفكرة».
  يقول تينوش جاجنينه، قائد فريق البحث الذي 
ينفذ املشـــروع، إنه يعمل على استخدام «أجهزة 
استشعار خفيفة ومتكاملة لكشف أي مركبة أخرى 

أو أي جسد مير أمام السيارة املفكرة».
  وحتتوي هذه السيارة على نظام حتديد املواقع 
وكاميرات للتعرف على مخطط الشوارع وإشارات 
املرور، أما خلفية السيارة فهي مزودة بكم هائل من 

أجهزة احلاسوب لترجمة كل هذه املعلومات.
  وهنالك الكثير من العلماء الذين يتنافســـون 

على الوصول إلى سيارة دون سائق، وهي منافسة 
يصفهـــا باتريك فوغل، من اجلامعة احلرة، بأنها 
ودية. ويقول فوغل: «الناس متفائلون بهذا االختراع 
ويتوقعون االنتهاء منه في عام ٢٠٣٠، ولكن فريقنا 
يقول إن هـــذه التكنولوجيا جاهزة اآلن لتختبر 

في الشارع».
  ومع هذا االختراع اجلديد، فإنك إن أردت طلب 
سيارة أجرة فلن حتتاج ألكثر من حاسوب محمول، 
وبكبسة زر تكون الســـيارة أمامك، بينما يؤكد 
فوغل أن السيارة املفكرة ستكون األكثر أمانا في 
السنوات املقبلة. ويضيف: «لست متأكدا من أن 
البشر أفضل وأذكى من يقود السيارة، فحتى لو 
لم تتوافر السيارة املفكرة خالل السنوات الثالث 

املقبلة، فستتوافر بال شك قريبا». 

 جنيڤ ـ رويترز: قال تقرير صدر امس إن 
عدد املهاجرين الذيــــن يعبرون احلدود بحثا 
عن العمل وحياة أفضل قــــد يتجاوز الـ ٤٠٠ 
مليون أو ما يقرب من ٧٪ من عدد سكان العالم 

بحلول عام ٢٠٥٠.
  وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الهجرة 
الدولية ومقرها جنيڤ إن حركة التنقل داخل 
البلدان آخذة في التصاعد أيضا إذ ينتقل الناس 
إلى املدن وهو ما رفع عدد املهاجرين هذا العام 

إلى املليار.
  وقال التقرير الذي تصدره املنظمة كل عامني: 
«على مــــدى العقود القليلة املقبلة من املرجح 
أن تتبــــدل الهجرة الدوليــــة من حيث احلجم 

واالمتداد والتعقيد».
  وأضاف «اذا اســــتمر معدل هجرة السكان 
بنفس وتيرة السنوات العشرين املاضية فإن 
اجمالي عدد املهاجرين الدوليني قد يصل بحلول 

عام ٢٠٥٠ إلى ٤٠٥ ماليني».
  وقال وليام السي سوينغ املدير العام ملنظمة 

الهجرة العامليـــــة في الواليات املتحدة إنه يجب 
على احلكومـــــات اآلن تطوير سياســـــــــات 
طويــلة املدى لضمان أن يعــــود هذه التوجه 
بالنـــفــــع علــــى كل مــــن الــــدول املضيــــفة 

واملهاجرين.
  وذكرت الدراسة أن إجمالي عدد املهاجرين 
في العالم الذين هاجروا واستوطنوا في دول 
جديدة بالفعل تصاعد من ١٩١ مليون في ٢٠٠٥ 

إلى ٢١٤ مليون العام املاضي.
  وأضاف التقرير أن ارتفاع عدد املهاجرين أمر 
ال ميكن جتنبه في ظل تغير التركيبة السكانية 
على مستوى العالم إذ تزايد عدد العمال الذين 
يالحقون فــــرص عمل محدودة جدا في الدول 
النامية واالشــــخاص الذين يفرون من تبعات 

التغير املناخي.
  وتابع أنه بالرغم من انفاق احلكومات ألموال 
ضخمة لتعزيز قدرتها على إدارة النزعة نحو 
الهجرة إال أن استجابتها غالبا ما تكون قصيرة 

األجل وتدريجية ومجزأة. 

 اإلسكندريةـ  أ.ش.أ: أكد وكيل األمني العام لألمم املتحدة لشؤون 
االتصاالت واإلعالم كيو آكاساكا أن منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (يونســـكو) تســـعى خالل الفترة املقبلة إلى 
تنفيـــذ مجموعة من البرامج لضمان وصول املعلومات واملعرفة 
إلـــى أكبر عدد من الناس في مختلف دول العالم وبلغات عديدة، 
مشيرا إلى أن الفترة األخيرة شهدت تضاعفا في عدد مستخدمي 
شـــبكة االنترنت في العالم، ولكن بنسب غير عادلة خاصة في 

الدول النامية.
  جاء ذلك خالل افتتاح أعمال الندوة الدولية الثالثة حول «التعددية 
اللغوية والعوملة والتنمية» التي نظمتها مكتبة اإلسكندرية بالتعاون 
مع بيت اللغات (لينجوامون) ومؤسسة «روبرتو مارينهو» بالبرازيل 

وبرعاية اليونســــكو وإدارة شؤون اإلعالم باألمم املتحدة. وأشار 
املسؤول األممي إلى أن القائمني على برامج ومواقع االنترنت األكثر 
انتشــــارا أدركوا أهمية التنوع اللغوي، فتم توفير محتوى موقع 
«اليوتيوب» بأكثر من  ١٢ لغة، وتعديل تطبيقات «فيسبوك» لدعم 
جميع اللغات، مؤكدا أن موقع التواصل االجتماعي (تويتر) أعلن 
عن إطالق نسخة باللغة العربية بحلول عام ٢٠١١. وأكد انه من أهم 
وأحدث برامج اليونسكو في هذا املجال «أيام اللغات»، حيث يتم 
اختيار يوم في السنة لالحتفال بلغة من لغات اليونسكو الست 
الرسمية، ويتم تسليط الضوء على البرامج التعليمية واخلدمات 
التي تقدمها اليونســــكو بهذه اللغة، وسيتم االحتفال بيوم اللغة 

العربية يوم ١٥ ديسمبر املقبل. 

 دمشقـ  د.ب.أ: كشفت تقارير إخبارية سورية عن أن جتارة األعضاء 
البشرية بصورة غير مشروعة تنشط في اآلونة األخيرة بني سورية 

ومصر، وأنه جرى توقيف أكثر من شبكة في الفترة املاضية.
  وذكرت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية أن األجهزة األمنية 
املختصة ألقت القبض في حلب (٣٥٠ كلم شمال دمشق) على شبكة 
جديدة مؤلفة من ثمانية أشخاص تتاجر باألعضاء البشرية في أحد 
مستشفيات القاهرة، وحثت السلطات املصرية على وضع حد يحول 

دون تكرار املأساة بحق املعوزين ماديا.
  وقالت الصحيفة إنها علمت أن املستشــــفى الــــذي جتري داخله 
العمليات، يعمد إلى تصوير شــــرائط ڤيديو لألشخاص الراغبني في 
منح (بيع) الكلى يدعون فيها أنهم يتبرعون صدقة لغايات إنسانية 
من دون مقابل مادي ويوقعون على عقد (تعهد) خاص بذلك للحيلولة 

دون تدخل اجلهات املختصة. 

 الهورـ  رويترز: منعت محكمة باكستانية 
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري من 
إصدار عفو عن مسيحية حكم عليها باإلعدام 
بتهمة إهانة اإلســـالم في قضية أثارت جدال 

حول قانون التجديف في البالد.
  وطلبت آسيا بيبي البالغة من العمر ٤٥ عاما 
وأم ألربعـــة العفو من الرئيس بعدما حكمت 
عليها محكمة اقل درجة باإلعدام في الثامن من 

نوفمبر في قضية تعود إلى نزاع قروي.
  ومنعت احملكمة العليا في الهور زرداري 
من العفو عن بيبي في دعوى رفعها شـــهيد 

إقبال وهو مواطن باكستاني.
  وقال عبداهللا باكس الغاري محامي إقبال لـ 
«رويترز» ان العفو غير قانوني الن احملكمة 
تنظر بالفعل في اسئتناف مقدم من جانبها 

في حكم اإلعدام الصادر عليها.

  وقال «نعتقد ان واجب احملكمة تقييم الدليل 
ضدها ال تقييم األفراد وإذا ما خلصت الى انها 

بريئة فيجب إطالق سراحها».
  وطالبت جماعات حقوق اإلنســـان بإلغاء 
القانون الذي يقولون انه مييز ضد األقليات 
الدينية التي تشكل قرابة ٤٪ من إجمالي تعداد 

السكان البالغ ١٧٠ مليون نسمة.
  وفي األسبوع املاضي قال وزير في احلكومة 
ان حتقيقا أوليا في قضية األم املسيحية رأى 
انها لم تهن اإلســـالم لكنها اتهمت زورا بعد 
مشاجرة. وتكثر حاالت اإلدانة بالتجديف في 
باكستان على الرغم من انه لم يتم قط تنفيذ 

عقوبة اإلعدام فيها.
  وعادة ما ترفض في االستئناف لكن حشودا 
غاضبة قتلت العديد من األشـــخاص الذين 

اتهموا بالتجديف. 

 باريس ـ أ.ش.أ: قررت جلنة حتكيم مســـابقة 
ملكة جمال فرنسا لعام ٢٠١١ (ميس دو فرانس) 
استبعاد ملكة جمال باريس جيسيكا موزيتون من 
خوض املسابقة لظهورها في فيلم ڤيديو يتنافى 

مع تقاليد املسابقة.
   وذكرت مجلة «لونوفال أوبسرفاتور» الفرنسية 
أن سيلفى تولييه مديرة مسابقة «ميس دو فرانس» 
عزت قرار إبعاد جيســـيكا إلى ظهورها في فيلم 
ڤيديو يروج ملالبس داخلية خليعة ينتجها الرى 

فلينت صاحب مجالت جنسية.
  وقالت مديرة مسابقة «ميس دو فرانس» إن ما 

قامت به جيسيكا موزيتون يتعارض مع تقاليد 
املســـابقة التي حتظر على املتنافسة على اللقب 

الظهور في أوضاع خليعة قبل وبعد املسابقة.
  وكانت جلنة التحكيم اكتشفت الفيلم بعد أن 
متت إذاعته على موقع «يوتيوب اف آر» اخلليع 

على شبكة االنترنت.
  جتدر االشارة إلى أن مسابقة «ميس دو فرانس» 
قررت تصعيد سابني هوسينباكوسة لتحل محل 
جيسيكا بوصفها وصيفتها في اللقب عن باريس، 
واملعروف أن مسابقة ملكة جمال فرنسا لعام ٢٠١١ 

ستجرى يوم ٤ ديسمبر القادم. 

 أمانة

 الدستور.. والعراة!
 ينظر مجلس األمة اليوم في الطلب املقدم 
من النيابة العامة لرفع احلصانة عن النائب 
فيصل املسلم بناء على دعوى مرفوعة من 
بنك برقان، وذلك لقيام النائب بعرض شيك 
داخل قاعة عبداهللا السالم على خلفية موضوع 

مصاريف رئيس الوزراء.
  ويعتبر هذا الطلب في حد ذاته ســـابقة 

خطيـــرة جدا لم حتدث من قبـــل، إذ تتقدم جهة قضائية بطلب 
فيه خرق واضح وصريح للدســـتور خاصة املادتني ١٠٨ و١١٠، 
مع العلم أن مجلس األمة ليس مخوال وال يدخل في صالحياته 
مخالفة مواد الدستور وانتهاك الثوابت الدستورية بهذا الشكل 
الواضح، حيث ال يجوز أصال طـــرح هذا الطلب للتصويت في 
املجلـــس ألن املجلس ال يجوز له ان يصـــّوت على موضوع او 
طلـــب او قانون فيه مخالفة صريحة وواضحة للدســـتور كما 
في ذلك الطلب الساقط دســـتوريا، فهل يجوز ملجلس األمة ان 
يصّوت على زيادة عدد أعضائه الى اكثر من خمســـني عضوا؟! 
وهل يجوز ملجلس األمة ان يزيد عدد اعضاء احلكومة الى اكثر 
من ســـتة عشر وزيرا؟! او ان يجعل اللغة الرسمية للدولة غير 
اللغة العربية؟! الشـــك أن هذا ال يجوز وغير ممكن اطالقا، وان 
حصل فال قيمة واعتبـــار ألي قرار للمجلس فيه نقض صريح 

وصارخ للدستور.
  ان ما قام به النائب الفاضل فيصل املســـلم من عرض شيك 
حتت قبة عبداهللا السالم، ال يجوز دستوريا مؤاخذته عليه سواء 
كان ذلك بالقول او العمل ألن املادة ١٠٨ نصت على انه ال سلطان 
ألي هيئة على العضو في عمله باملجلس أو جلانه، وفي هذا رد 
بليغ على ذلك العضو احلكومي الذي يقول ان العضو محصن 
مبا يقول ال مبا يعمـــل، وأقول له: من لقنك هذه املعلومات فقد 
ورطك ألنك جاهل بالقانون ولكنك ولألسف بوق حكومي تردد 

ما يطلب منك دون دراية او علم.
  ان جلســـة اليوم ستكشف عورات اعضاء احلكومة اخللص 
وستعريهم أمام الشعب الكويتي ألن هؤالء قد وصل بهم الوالء 
احلكومي العمياني الى حد الغاء عقولهم ونكثهم ألميانهم باحترام 
الدستور، والتبصيم مع احلكومة باحلق والباطل، ان هؤالء العراة 
مـــن األعضاء يجب علينا جميعا ان نبحث عن ذلك الثمن وتلك 
املصلحة التي منحتهم إياها احلكومة او احملسوبون عليها حتى 
تكون مواقفهم مفضوحة بهذا الشـــكل القبيح، ان على الشعب 
الكويتي ان يتداول اســـماء هؤالء «التبـــع واإلمع» من النواب 

ومحاسبتهم والتنديد بأعمالهم بشتى الوسائل املشروعة.
  لقد بلغ االستهتار والطغيان احلكومي أن يستخدم املجلس 
واألغلبيـــة املنقادة من األعضاء في ضرب الدســـتور وتفريغه 
من محتواه، وكأن احلكومة تقول لنا: لســـنا بحاجة الى تعديل 
الدستور ولكننا مع هؤالء «اإلمع التبع» من األعضاء نستطيع 

ان نفعل كل شيء.
  اليوم نحن على مفترق طرق، إما نكون او ال نكون، فاملوافقة 
على رفع احلصانة عن النائب فيصل املسلم هي مبثابة انقالب 
حكومي على الدســـتور ونقض للعهد بني احلكومة والشـــعب 
الكويتي، فماذا أنتم فاعلون يا أعضاء األمة؟ هل تكونون رجاال 
تنافحون عن مكتسباتنا الدستورية ام تكونون شهود زور على 

مذبحة للدستور؟ اليوم سينكشف املستور. 
 عبداللطيف عبدالوهاب العميري
 Alomaire١٢@yahoo.com 

 في حفل زفافها.. عروس أسترالية
   تقفز في المياه إلنقاذ امرأة من الغرق

 وثيقة تحرير الرئيس لينكولن
   للعبيد في مزاد علني

 ١٠٫٠٠٠ دوالر للكشف
   عن «حارق» المركز اإلسالمي في أوريغون

 أردنية تطرد سياحًا
   إسرائيليين «سكارى» من مطعمها

 ســــيدني ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير اعالمية امس ان عروسا استرالية 
رفعت فســــتان زفافها وقفزت في احد املراسي في البحر إلنقاذ امرأة 
تغرق في املياه. وقالت صحيفة «اديليد ادفيرتايزر» ان حضور حفل 
الزفاف كانوا يلتقطون الصور في مرسى جلينيلج عندما رصد شخص 

املرأة (٥٥ عاما) وهي تقاوم الغرق في البحر.
  ومتكنت العروس، وهي ممرضة متدربة، من اعادة التنفس للضحية 
قبل وصول الفريق الطبي. ونقلت املرأة الى املستشفى وهي تعاني من 
اصابات في العمود الفقري اصيبت بها اثر سقوطها من املرسى. وقال 
شان داو، املتحدث باسم هيئة االنقاذ على الشواطئ في جنوب استراليا، 
ان بعض حضور احلفل عملوا على مساعدة املرأة ملا يقرب من خمس 

دقائق قبل ان تستعيد وعيها، واضاف: لقد قاموا بعمل رائع. 

 فيالدلفيا ـ يو.بي.آي: تعـــرض «وثيقة التحرير» التي وقعها 
الرئيس األميركي أبراهام لينكولن خالل احلرب األهلية األميركية 
للبيع في مزاد علني يقام في فيالدلفيا ويتوقع أن جتني ما يزيد 

على مليون دوالر.
  وأفـــادت صحيفة «ذي فيالدلفيا إنكوايـــرر» األميركية ان دار 
«ســـوذيبيز» للمزادات ســـتبيع الوثيقة التي كان ميلكها املدعي 
العام األميركي روبرت كينيدي» في مزاد تقيمه في فيالدلفيا في 

١٠ ديسمبر املقبل متوقعة أن تباع بأكثر من ١٫٥ مليون دوالر.
  يشـــار إلى ان هذه النســـخة هي واحدة من عدة نسخ وقعها 
لينكولـــن في العام ١٨٦٤ وبيعت في معـــرض فيالدلفيا في إطار 

برنامج ملساعدة اجلنود املصابني.
  ويذكر ان كينيدي كان مدعيا عاما أميركيا وشخصية رئيسية 
في حركات الدفاع عن احلقوق املدنية عندما اشـــترى النسخة في 

ستينيات القرن املاضي مقابل ٩٥٠٠ دوالر.
  وتباع هذه النسخة بعد عرضها في فيالدلفيا وأميركا وبوسطن. 
يشـــار إلى ان «وثيقة التحرير» هي الوثيقة التي وقعها لينكولن 

إلعالن حرية ٣٫١ ماليني شخص من العبودية في أميركا. 

 واشنطنـ  يو.بي.آي: اعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) 
عن مكافأة مالية بقيمة ١٠ آالف دوالر ألي شخص او مجموعة تساعد 
في الكشــــف عمن اقدم على احراق مركز اسالمي في اوريغون ارتاده 
الرجل الذي قالت الســــلطات قبل ايام انه كان يخطط لتفجير سيارة 

مفخخة خالل حفل اضاءة شجرة عيد امليالد في بورتالند.
  ونقلت شبكة «سي.ان.ان» االميركية عن السلطات االميركية قولها 
ان النار اضرمت في مركز سلمان الفارسي االسالمي في كورفاليس، 
ما أحلق الضرر به نتيجة للنيران والدخان. يشــــار الى ان االميركي 
الصومالي االصل محمد عثمان محمود (١٩ عاما) اعتقل ليل اجلمعة 
املاضي بتهمة التخطيط لتفجير سيارة مفخخة خالل احلفل ببورتالند، 

وتردد انه كان يرتاد املركز الذي احرق. 

 عمان ـ يو.بي.آي: طردت سيدة أردنية سياحا إسرائيليني من 
املطعم الذي متلكه في مدينة العقبة وقد اســـتدعتها الســـلطات 
األمنية للتحقيق معها بعد ان تقدم احد الســـياح اإلســـرائيليني 

بشكوى ضدها.
  ونقلت صحيفة «السبيل» اليومية املقربة من احلركة اإلسالمية 
عن السيدة وتدعى سلوى البرغوثي قولها ان السياح دخلوا إلى 
مطعمها يرافقهم رجل عربي وسيدة في وقت متأخر من الليل وكانوا 
سكارى وانها عندما علمت انهم «صهاينة» لم تتمالك أعصابها وقامت 
بطردهم من املطعم حيث استدعتها السلطات األمنية للتحقيق بعد 

ان قدمت إحدى السائحات اإلسرائيليات شكوى بحقها.
  وقالت البرغوثي ان الشـــرطة طلبت منها التوقيع على تعهد 
بعدم التعرض للسياح واالعتذار منهم إال انها رفضت ذلك، مشيرة 
الى انها قامت في وقت سابق بطرد رئيس بلدية إيالت من مطعمها 

والذي كان برفقة عدد من مسؤولي سلطة منطقة العقبة. 

 محطة مترو انفاق لندن 
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