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بغداد

غـــواهـــاتي (الــهـــنــد)) ,أ ف ب) -
اعـلـنت الـسـلـطـات الـهـنـديـة امس
االثن سحب اجلنسية من أربعة
ماليـــ شــخص فـي واليــة اســام
ــوجـب قــائــمـة (جــنــوب شـرق) 
لـلمـواطـن مـثـيـرة للـجـدل أثارت
مـــخــاوف من عـــمــلــيـــات تــرحــيل
سـلم ـواطنـ غالـبيـتهم مـن ا

الناطق بالبنغالية.
ويـــــشــــمـل الـــــســــجـل الــــوطـــــني
لـلـمواطـنـ والـذي نُـشـر االثـن

فــقط اسـمــاء الــذين تــمــكــنـوا من
اثــبـــات اقــامــتــهـم في اســام قــبل
الي من العام  1971عندما فر ا
احلـــرب الـــتـي رافـــقت اســـتـــقالل

بنغالدش الى الوالية.
ــديــر الـــعــام لـــلــســجالت وقـــال ا
شـايـلش "إنـه يـوم تاريـخـي السام
والـهند بـشكل عام. حـققنـا خطوة
مـهمـة تـتـعـلق بنـشـر اول مـسودة
كــــامــــلـــــة لــــلــــســــجـل الــــوطــــني
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واضـــاف شــــايـــلش ان الــــذين لم
تـشـمـلـهم الـقـائـمـة "لـديـهـم فـرصة
كـبيـرة" لالعـتـراض عـلى تـسـجيل

اسمائهم في القائمة النهائية.
ومـــضى يـــقـــول ان أكــثـــر من 30
مـلـيـون شــخص تـقـدمـوا لـتـدوين
اســـــمـــــائـــــهـم في الـــــســـــجل وان
السلطات استبعدت أربعة مالي
مـنهم فـقط.وتقـول السـلطـات انها
تــريـــد مــكــافــحــة الـــهــجــرة غــيــر
الــشـرعـيــة من بـنــغالدش. واسـام
الـوالية الـوحـيـدة في الـهـنـد التي

. تقيم سجال للمواطن
وعــانـت واليـة اســام الــبــالـغ عـدد
ســـكــانـــهــا  33مــلـــيـــون نــســـمــة
ـعـروفـة بانـتـاجـهـا لـلـشاي من وا
أعـمـال عـنف علـى مدى عـقـود ب

قبائل مقيمة ووافدين.
وفي أحد أسوأ اجملازر في تاريخ
الــهــنـد قــتل نــحــو الـفي مــهــاجـر
مفترضـ في يوم واحد في نيلي
في الــعـام  1983غــالــبـيــتــهم من
ــســلــمـ وبــيــنــهم الــعــديـد من ا

االطفال.

الى ذلـك  اعـــلـن طـــبــــيب شــــرعي
االثن انه كان في االمكان تفادي
وفـــــاة طـــــالـب جلـــــوء من جـــــراء
الــتـهـاب في مــركـز احـتــجـاز نـاء
تـــديــره اســـتـــرالـــيـــا في احملـــيط
الــهــاد وأن عــلـى كــانــبــيــرا ان
حتـسن خدمات الـرعايـة الصـحية

للمحتجزين.
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ـــــوجب قــــوانـــــ الــــهــــجــــرة و
تـشددة في كـانبيـرا يتم إرسال ا
طــالـبي الـلــجـوء الـذي يــحـاولـون
الوصول الى استراليا بحرا الى
مـراكـز احـتجـاز في بـابـوا غـيـنـيا
اجلديدة وناورو لدراسة ملفاتهم.
ــنــعـون من دخــول اســتـرالــيـا و
حــتى فـي حــال حــصــولـــهم عــلى

wzUD « wðUŽ s Š

وضـع الجئ. وتــكــلـف احلــكــومــة
جـهة صـحيـة تقد اخلـدمات في
ـــراكـــز لـــكن االطـــبــاء ســـبق ان ا
ـنـشـآت بـوصفـهـا غـير انـتـقدوا ا

كافية.
وقــضى االيــراني حـمــيــد خـزائي
الــبــالغ من الــعــمــر  24عــامــا في
ايــلـــول/ســبــتـــمــبــر  2014بــعــد
أسـبـوع عـلى إصابـته بـالتـهاب
في الـسـاق. و نـقـله من جـزيـرة
مانوس في بـابوا غينـيا اجلديدة
الى الـعـاصـمـة بـورت مـوريـسـبي

. ثم الى مستشفى في بريزب
وقـال الــطــبـيـب الـشــرعي لــواليـة
كـويـنـزالنــد تـيـري راين إن وفـاته
"جنــمت عن مــضــاعـفــات أخــطـاء
متـعددة" مـنـها الـتـأخر في تـقد

الــعالج او نـقـلـه. وكـتب الــطـبـيب
ـمكن تفادي في تقـريره "كان من ا

وفاة السيد خزائي".
واضـــاف "لــــو  الــــتــــعــــامل مع
التـدهور السـريري للـسيد خزائي
ـنــاسب في الــعـيـادة في الــوقت ا
(فـي مـــــنـــــاوس) و اجـالؤه الى
اســتـــرالــيــا خالل  24ســـاعــة من
إصــابـــته بــتــســـمم دم حــاد كــان

لينجو".
وقــال راين إنه بــاالمــكــان تــفـادي
اثلة في حال نقل طالبو وفيات 
الــلـجـوء الى مــنـاطق غـيــر نـائـيـة
فـيـها خـدمات صـحـية أفـضل مثل

استراليا او نيوزيلندا.
لكنه اقر بأن حتقيق ذلك مستبعد
نـظـرا لسـيـاسـات كـانبـيـرا داعـيا

" نـتـائج الــتـقـريـر بـانـهـا لـالجـئـ
"ادانـة لـقوانـ الرعـاية الـصحـية
طلوب ستوى ا اخلطيرة ودون ا
في اسـتـرالـيـا". و اغالق مـخـيم
اضي بعد مانوس اواخر الـعام ا
ان قضت محـكمة في بابـوا غينيا
اجلـديــدة بـعـدم قـانــونـيـته ونـقل
 600مـــحـــتـــجـــز فـــيه آنـــذاك الى

مراكز مؤقتة.
وبـحسب أرقـام سـلـطـات الـهـجرة
االستـرالية ال يـزال اكثر من 240
مـن الــرجـال والــنــســاء واالطــفـال

على جزيرة ناورو.
وسعت كـانبـيرا الرسـال الالجئ
ـســجـلـ الى دولـة ثــالـثـة مـثل ا
ـتحـدة التي اسـتقـبلت الـواليات ا

اكثر من مئة بحسب تقارير.

باشرة عـلى وجه اإلستعمار  الـغربي التي وجهها شـكلت ضربة التـأميم ا
الـزعـيم اخلالـدجـمـال عبـد الـناصـرفي الـسادس والـعـشرين من تـمـوز عام
عاصر 1956 إنـعطافا تأريخـياحاسماوحلظـة تأريخية فارقـةفي التأريخ ا
ـااحدثتـة تلك الضـربة القـاضيةمـن تداعيات ـصر واألمة الـعربيـة والعالم 
ومـا ترتـبت علـيهـا من نتـائج كان لـها األثـراألكبـر في سطـوع جنم القـومية
الــــعـــربــــيــــةوقــــائـــدهــــا الــــشـــجــــاع وأفــــول شــــمس اإلمــــبـــراطــــوريــــتـــ
الــبـريــطــانـيــةوالــفـرنــســيـةوإنــطالق عــصـرالــنـضــال من أجل نــيل احلــريـة
ـسـتـوى واإلســتـقالل والـتـخــلص من أغالل اإلسـتــعـمـار والـتــبـعـيـة عــلى ا
ي..لم تكن عملية التأميم التي الـعربي واإلفرو أسيوي وعلى الصعيد الـعا
أقـدم علـيهـا عبـد النـاصربـنت يومـها او أنهـاكانت رد فـعل عاطـفي غاضب
عـلى الـطـريـقـة اإلسـتفـزازيـة الـوقـحـة الـتي إنـسحـبت بـهـاكل من بـريـطـانـيا
سـاهمـة في تمـويل السـد العـالي التـي أ ناصرالـقنـاة لكي وأمـريكـامن ا
يـتم اإلستفادة من وارداتهافي إنشائه ولكـنهاكانت فكرة مطروحة ومخطط
لـهابـعنـاية مـنـذاألشهـر اإلولى لثـورةالثـالث والعـشرين من يـوليـو/تمـوزعام
 1952 الــتي قــادهــا عــبــد الــنــاصـروخــضــعت لــدراســةشــامــلــةأجــراهـا
ـوضوع من خـبـراءومـختـصـون وشكـلت من أجـلـها جلـان عـديـدة تنـاولت ا
شــتى جــوانــبه وإلجــله صــدر مـرســوم جــمــهــوري بـإنــشــاءمــكــتب خـاص
بـإسم(مـكـتب قـناة الـسـويس)إضـافةلـذلك فـإن قـرار الـتأمـيم قـد الـتوافق
عـليه ب أعـضاءمجلس قـيادة الثـورة ولم يكن قراراشـخصيا إنـفردبه عبد
الـناصر..وخالل تلك الفترة طلبت احلكومة من شركة القناة ان تزيدحصة
مـصرمن عـائداتهـا التي لم تكن تـزيدعلى%7 فـقط التي تـذهب الى جيوب
سـتـغـلـ األجـانب إال أن الـشركـة رفـضت ذلك مـشـتـرطة ـسـتـعـمـرين وا ا
مـوافقـة عبـد النـاصر عـلى تمـديدإمـتيـازها الى مـا بعـد العام 1968 الذي
ـقتـرح بشدة صـرإال ان ناصـررفض ذلك ا كـان مقـررا فيه أن تـعودالـقنـاة
وإعــتـبـره مــحـاولـةإســتـعـمــاريـة تـهــدف الى اإللـتــفـاف عـلى اإلتــفـاق وعـدم
وعـد احملـدد وهو مـاإتضح فـيمـا بـعد حـيث ان الشـركة لم تـسـليـمهـا في ا
صربعدإنـتهاء فترة إمتيازهابحسب الوثائق التي تـكن تنوي تسليم القناة 
هندس محمد عزت رئيس هيئة  الـكشف عنها الحقا وهو ماأكده أيضاا
ـناسب هنا ان نقتـبس فقرة مهمة من قـناة السويس ح ذاك ..ولعل من ا
فـكـر العـربي الـكبـير احملـاضـرة القـيمـة الـتي ألقـاهـا الكـاتب الـصحـفي وا
ـناسـبة مـرور ثالثـ عاما مـحمـد حسـن هـيكل فـي القـاهرة عام 1986 
عـلى تأمـيم عبـد الناصـر لقـناة السـويس لتـكون الصـورة بهـذا اخلصوص
أكـثـر وضـوحـا ..يقـول اإلسـتـاذهـيـكل (أن أول عنـصـر في الـرد الـصـحيح
ـنـاسب فـي تقـديـري هـو إشـتـراط مـشـروعـيـته وكـان ذلك مـتـوفـرا عـلى وا
أكـمل وجه في قـرار جمـال عبـد النـاصرأن يـرد على الـتحـدي بتـأميم قـناة
طـلب كان في أعماق الـسويس فـنحن نرى: (1إن قـرار التأمـيم يستـجيب 
صري ولم يكن ينقص حتقيقه إال ظهور عنصر اإلرادة الوطنية الـضمير ا
وهــذه هي مــشـروعــيـته  (2 إن قــرار الـتــأمـيـم من الـنــاحـيــة الـقــانـونــيـة -
ثـم انه صـدر في حــدود الـســيـادة الــشـرعــيـة- لـم يـخــرق مـعــاهـدة دولــيـة
فإنه لم يغتصب حقا ألحدفقد نص صرية لتأميم شركة مصرية وأخيرا ا
في نـفس الوقت على. الـتعويض الـعادل للمـساهمـ بسعر أسـهم الشركة
في إقـفـال البـورصـة يوم صـدور الـقرار- ولـقدإتـضـحت مشـروعـية الـقرار
حـتى في اجلـلسـة األولى الـتي عقـدها (إيـدن) (رئيـس الوزراء الـبريـطاني)
جملـلس حـربه في نـفس ليـلة صـدور إعالن الـتأمـيم فـقد قـال له كل خـبراء
ـصـري ـوضـوع عـلى. عـجل إن الـقـرار ا الـقـانـون الــذين أسـتـشـيـروافي ا
لـيـست فـيـه ثـغـرة قـانـونـيـة واحدة ( 3 إن قـرار الـتـأمـيم كـان يـحـقـق نـفـعا
فـالـفـائض من دخـل قـنـاة الـسـويـس بـعـد نـفـقـات عـامــامـبـاشـرا ومـحــددا 
شروع مـطلوب وحيوي إدارتـهاوتكالـيف تعويض مسـاهميها سـوف يوجه 
ـلك القنـاة طبيعـة وتأريخيا - (الـسد العالي )لـتطور وتقـدم الشعب الذي 
والـنـفع العـام هو أهـم مصـادر القـانون (4 إن قـرار الـتأمـيم كـان ردا على
أسـتفزازولم يكن مبادأة به وهكذافأن احلق في مكانه والدفاع عن النفس
قـاييس يـوم عرس قومي هـو الطـبيعـة ذاتهـا ..)لقد كـان يوم الـتأمـيم بكل ا
مــــشـــــهـــــود إحــــتـــــفــــلـت به مـــــصــــر واألمـــــة الــــعـــــربـــــيــــة بـــــإعــــتـــــبــــاره
نـصراوطنيـاوقومياشـامخاأستـردبه حق الوطن وكرامة األمـة وأثبت القدرة
ستـعمرين واحملتل الـطغاة واإلنتصارعـليهم برغم تفوقهم عـلى مواجهة ا
الـعــسـكـري وإمـتالكـهم لـوســائل الـقـوة الـغـاشـمـة فــيـمـاجن جـنـون الـقـوى
ـصـري اإلسـتــعـمـاريـةالـتي قــررت الـتـصـدي له وإجـهــاضه وقـتل الـرجل ا
ـــصـــروحــرمـــهم من الـــعــربـي الــثـــوري الـــشــاب الـــذي إســـتــرد الـــقـــنــاة 
ــا تــدره عـلــيــهم من ســمن وعـسل اإلســتــمـرارفي إســتــغاللـهــاوالــتـنــعم 
(وجتـرأ)عــلى حتـديـهم ومــقـاومـتـهم وتــلـقـيـنـهم درســابـلـيـغــافي الـشـجـاعـة
واإلعـــتــزاز بـــالـــكــرامـــة وهم الـــذين يــعـــتـــقــدون أنـــهم ســـادة الــدنـــيــاوأن
إمــبــراطــوريـتــهم التــغــيب عن حــدودهــاالــشـمس..ومــثل مــا كــان الــتــأمـيم
سـتغل صوابهم ودفعهم ستعمرين وا عـمالبطوليا باهراوإسـتثنائياأفقـدا
لـلـقيـام بعـدوانـهم الثالثي الـغادر فـإن اإلنـتصـارفي معـركـة السـويس التي
ـغلـوبة عـلى أمرهـا(وحولت فـتحت بـاب احلـرية عـلى مصـراعيه لـلشـعوب ا
دوال عـظمى الى دول مـن الدرجـة الثـانيـةوالثـالثـة)كمـاقال عـبد الـناصـربعد
عتدين قدأطاح بقادة الـعدوان وأنهى مستقبلهم السياسي اإلنـتصارعلى ا
وأرسـلــهم الى مـزبـلــة الـتـأريخ تـطـاردهـم الـلـعـنـات واإلهــانـات فـيـمـا خـرج
ـهـانـة حتى الـثـمـالة عـبـدالـناصـرالـذي أذلـهم وأذاقـهم كأس ا
سـرح السياسي بطال والـذين حاولوا قتـله وإقصائه عن ا
قـومـيـا عـربيـابال مـنـازع تـمأل صـوره البـيـوت والـشوارع
والــســـاحــات في كل مــكــان مـن أنــحــاء الــوطن الــعــربي

الكبير....

واطن في والية اسام بشمال شرق الهند s¹Ëbð∫ طابور من االشخاص الذين تقدموا لتدوين اسمائهم في سجل ا

احلـــكــــومـــة لــــتــــوفـــر لالجــــئـــ
مــســتــويــات أفـضـل من الــرعــايـة

الصحية.
 PAM  d¹uDð

ودعا الى كشف منـتظم للعيادات
وإقـامة وحـدات للـحاالت احلـرجة
قــرب مـخـيــمـات وان يـتم تــطـويـر
مــنـشــآت الــعــنــايــة الــفــائـقــة في
مــســـتــشـــفى بـــورت مــوريـــســبي

عايير االسترالية. بحسب ا
وقـالت وزارة الـشـؤون الـداخـلـيـة

االسترالية انها تدرس التقرير.
وقـالت مــنــظـمــة هــيـومـن رايـتس
ووتش إن الـرعـايـة الـصـحـيـة في
مــانـوس اصــبـحت "أســوأ ولـيس
أفــضل" مـنـذ وفــاة خـزائي فــيـمـا
نـظمة االنسـانية "أطباء وصفت ا
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ـنــصـبه كـوزيـر اتــذكـر جـيـدا مــا قـاله وزيـر الــكـهـربـاء فـي بـدايـة تـســنـمه 
لـلــكـهـربـاء في احـدى الــقـنـوات الـعـراقــيـة انه سـيـحـقـق الـنـجـاح في جـعل
الـكـهربـاء مسـتمـرة دون اي انقـطاع وسـأخـتم حيـاتي بتـقد هـذا االجناز
ذيع ألبـناء وطني وأسافر الى اخلارج ألعمل كـرجل اعمال وعندما سأله ا
كـيف سـتـحقق الـنـجاح ?قـال هـنـاك خبـراء فـنيـ سـأعتـمـد عـليـهم وأيـضا
بـاعتبـاري مهنـدس كهربـاء ...لنرى مـاذا جرى االن ?ونحن نـشهد تـراجعا
ـا ال اغـالب لـو قـلت انـه اسـوء وزيـر مر فـضـيـعـا في امـدادات الـطـاقـة ور
عـلـينـا اذا يـحـصل قطع خلـمس سـاعـات مقـابل سـاعـة هشـة من الـتجـهـيز
ـتـقـطع ومع هـذا رشح نـفـسه لـالنتـخـابـات رغم فـشـله وكـم االموال الـتي ا
ـصيـبة الـعظمـى انه فاز يا ابـتلـعتـها وزارته كـتخـصيـصات للـكهـرباء !! وا
تـرى كم من اخلـديـعـة والتـزويـر تشـوب االنـتـخابـات بـحـيث يـصعـد الـناس
ثـلوا الـشعب كـنواب له الـفاشـلون مـرة اخـرى لتـولي منـاصب جديـدة او 
انـهـا حقـا انـها  مـأسـاة يعـيشـهـا الشـعب الـعراقي تـرى مـتى تنـتـهي? وقد
ـعطـاء التي تـنتج يـوميـا اربع مالي بـدأت شرارة الـكهـربـاء في البـصرة ا
بـرميل يومـيا وال مسؤول او حـاكم يجازيهـا او يخفف عن كـاهل اهلها في
ـاحلة الـتي يتـناولـونهـا او الكـهربـاء الشـحيـحة الـتي جتهـز لهم اذا ـياه ا ا
تـنـاوب عـلـيهـا احملـافـظـون الفـاسـدون ابـنـاء االحـزاب اللـصـوصـيـة التي ال
لقـد فـقدوا الـضـمـير واألخالق ولم تـشـبع من سـرقة رغـيف خـبـز ابنـائـهـا 
نظومـة احلاكمة الكامـلة من اللصوص الذين يـرتدعوا ,سـاعدهم في ذلك ا
خـربوا ودمـروا كل شيء في العراق فـها نحـن في السنـة اخلامسـة عشرة
ـر من مـحنـة الى اخرى وقـد دفعـنـا ثمـنا بـاهضـا من ارواحـنا وكـرامتـنا
ولم تـقدم لنا حكـومات االسالم السياسي اي مـنجز يحق لنـا ان نفتخر به
ـرتبة امـام العـالم بل بالـعكس احل في بـلدنـا وبفـضل ساسـته االشاوس ا
االولى بـالفـساد وحـصلـنا عـلى مرتـبة أقـذر عاصـمة ورابع اسـوء انتـرنيت
في الــعـالم وهـكـذا تـســيـر االمـور وال اعـلم الى اي تــدهـور و انـهـيـار نـحن
مـاضون !? وما اجنـزته اللجنـة الوزارية من معـاجلات بعد احـتجاج اهالي
الـبصـرة في ثورتهم الـغاضـبة هي مجـرد وعود اعـتاد علـيهـا شعبـنا وثبت
ا تـوعد بل هي كـثيـرة الكـذب واالفتراء ـتعـاقبـة  عـدم التـزام احلكـومات ا
ا تفعل ألنها تعـمل بال ضمير او اخالق وهام هم يقرون لهم وال تـخجل 
كنواب تقاعدا حتت جنح الظالم وبعيدا عن االعالم ألنهم سراق والسارق
يــشـتـاق لـلـظـالم حـتى يـرتـكـب فـعـلـته دون ان تــنـكـشف  انــهـا الـسـرقـات
ـا نعـاني من ويالت طال ـشرعـنة الـتي دأب علـيهـا لصـوصنـا  و نكـاية  ا
ـدوي في مـستـنـقع الرذيـلـة الـسيـاسـية أمـدهـا انه الـسقـوط ا
ومـا انـتفـاضة شـعبـنا الـتي ابـتدأت في الـبصـرة ضد
هــؤالء الــفــاســـدين ســوى قــدحــة ســوف تــشــعل كل
انـها صرخـة شعب واستـغاثة وطن  مـظلوم الـعراق 

يسعى للخالص من جور الفاسدين.
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{ الـقـدس (أ ف ب) - أعـلن الـنـائب الـعـربي في الـكـنـيـست زهـيـر بـهـلـول امس
ان االسـرائيـلي بـ"العـنصـري" بعـد اقراره قـانون "الـدولة استـقالـته واصفـا البـر

ثير للجدل. اليهودية القومية" ا
اضي على ان اسرائيل هي "الدولة القومية وينص الـقانون الذي أقرّ االسبوع ا
صير فيها حصري للشعب اليهودي فقط". للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير ا
ويـنص الــقـانـون أيـضـا عــلى ان الـلـغـة الــعـبـريـة سـتــصـبح الـلـغــة الـرسـمـيـة في
اسـرائـيل بـيـنـمـا يـنـزع هـذه الصـفـة عن الـلـغـة الـعـربـيـة وتعـتـبـر الـدولـة "تـطـوير

االستـيطان اليـهودي قيمـة قومية
وتـــعـــمل ألجل تـــشـــجــيـــعه ودعم

إقامته وتثبيته".
وقــال بــهـــلــول الــنــائب عن حــزب
ـعـارض "االحتـاد الـصــهـيــوني" ا
إنه ال يــتــحــمل فــكــرة الــبـقــاء في
اجملـلس الـذي اقـر هـذا الـقـانـون
واعــــــلـن حملــــــطـــــــة "ريــــــشـــــــيت"
الـتــلـفــزيـونــيـة االســرائـيــلـيــة "انـا

استقيل من الكنيست".
وتـابع بـهـلــول ان " قـانـون الـدولـة
الــيـهـوديـة الــقـومـيــة يـزيل الـعـرب
رســمــيــا ودســتــوريــا من مــســار
ـساواة في اسرائـيل" متسائال ا
"هـل اقف مــتـــفــرجـــا? هل اعــطي
ــدمـر ــان ا شــرعــيــة لــهــذا الــبــر

تطرف". والعنصري وا
وقال بهـلول ان اسـتقـالته تـصبح نافـذة رسمـيا في ايـلول/سـبتمـبر عـندمـا يعود
ـان لالنعقاد بـعد انتهاء الـعطلة الصـيفية واعـدا بانه لن يتراجع عن قراره. البر

واضاف "اعد بصدق انني لن اعود عن قراري".
ـشتـركـة العـرب بتـمزيق ولـدى اقـرار القـانون في الـكنـيـست قام نـواب القـائـمة ا

نصه احتجاجا ووصفوه بالعنصري.
ـليون و 400 الف نـسمة يـتحدرون من  160 الف ويـقدّر عدد عـرب اسرائيل 
فـلـسـطـيــني ظـلـوا في أراضـيـهم بـعــد قـيـام دولـة اسـرائـيل عـام  .1948 وتـبـلغ
نـسـبـتهم  %17,5 من سـكـان اسـرائـيل ويـشـكـون من الـتـمـيـيـز خـصوصـا في

مجالي الوظائف واالسكان.
وقدمت رابطـة احملام الـدروز التمـاسا لدى احملكـمة العـليا االسرائـيليـة للطعن
بـالــقـانـون بـاسم  130 شـخــصـيـة درزيـة بـيــنـهم أعـضـاء دروز فـي الـكـنـيـست

وضباط كبار في اجليش االسرائيلي.
واجلـمـعة الـتـقى رئـيس الـوزراء االسرائـيـلي بـنـيامـ نـتـانيـاهـو الـزعـيم الروحي

لطائفة الدرزية في اسرائيل الشيخ موفق طريف وجنراال درزيا متقاعدا.
واعلن مـكتب رئيس احلكومة االسرائيلي في بيـان ان نتانياهو "لم يعط اي تعهد

وقال إنه سيواصل مشاوراته".
وحـضــر االجـتـمــاع وزيـر االتــصـاالت الــدرزي ايـوب قــرا الـذي صـوت لــصـالح

القانون.
وايوب قرا من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وقال انه تعرض لتهديدات

بالقتل منذ تصويته على القانون.
الى ذلك  اعلنـت اجلبهـة الشـعبـية لتـحريـر فلـسط مـقتل نـاشطـ في جنـاحها
الـعـسكـري فـجـر االحـد في انـفـجار في شـرق جـبـالـيـا بشـمـال قـطـاع غـزة قال

شهود عيان انه جنم عن صاروخ محلي الصنع كانا يحاوالن اطالقه.
ن وقـال أشـرف الـقدرة الـنـاطق بـاسم وزارة الـصحـة في الـقـطاع "اسـتـشـهد ا

النجار ( 24عاما) ومهند حمودة ( 24عاما) من بلدة جباليا".
ن ونعت اجلـبهة الـشعبـية وذراعـها العـسكـري في بيان "الـشهيـدين الرفـيق أ
الـنـجـار ومــهـنـد حـمـودة الـلـذين اسـتـشـهـدا فــجـر الـيـوم األحـد أثـنـاء تـأديـتـهـمـا

واجبهما الكفاحي".
وذكر شـهود عيان ان صـاروخا محـلي الصنع انـفجر في الـنجار وحـمودة اثناء

محاولتهما اطالقه فجر االحد من شرق جباليا.
ويأتي ذلك بـينمـا تصاعد الـتوتر ب إسـرائيل وقطـاع غزة منذ  30آذار/مارس
عندمـا بدأ الفلـسطينـيون تنـظيم "مسيـرات العودة" لتـأكيد حق الالجئـ بالعودة
الى أراضـيهم الـتي هجـروا او فروا مـنها في  1948سـنة قـيام دولـة إسرائيل

فروض على قطاع غزة منذ .2006 وللمطالبة برفع احلصار االسرائيلي ا
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