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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4028

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ش��ريف احمد ش��ريف قبها بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 3193/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/3/26 

وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 4028/ج/2018 على القطعة رقم 33 من حوض رقم 6 من أراضي 
دير غزالة. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : شريف احمد شريف قبها.   
 اسم الموكل » المالك:  ربحي حسن عبد الرحمن ابو الرب.

عدد الحصص المباعة: 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4005

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة احمد برهان حسن سمودي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم سجل 1900 صفحة2018/9 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/5/17 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4005/ج/2018 على القطعة رقم 30 من حوض رقم 15 من أراضي 

كفر راعي. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : احمد برهان حسن سمودي.

 اسم الموكل » المالك:  يوسف سليمان عبد الغني عبد القادر. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/2760

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عايده صابر محمد صعابنه بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم س )1782( ص)2017/56( الصادرة عن سفارة فلسطين عمان بتاريخ 2017/8/20 

وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 2760/ج/2018 على القطعة رقم 27 من حوض رقم 5 من أراضي 
كفر راعي. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : عايده صابر محمد صعابنه.
 اسم الموكل » المالك:  سامي شفيق عبد اهلل صعابنه. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3965

يعل��ن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة س��جى احمد عب��د الرحمن ربايعه بصفته وكيال بموجب 
الوكال��ة الدورية رق��م 3285/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاري��خ 2018/3/28 والمعطوفة 
عل��ى الخاصة رق��م 1461/2013/414 الصادره عن عدل جنين بتاري��خ 2013/2/26 و الخاصة رقم 
12139/2017/436 والص��ادره ع��ن عدل جنين بتاري��خ 2017/12/3 والمعطوفة على الخاصة رقم 
7479/2012/413 والص��ادره ع��ن عدل جنين بتاريخ 2012/10/1 والخاصة رقم  4465/2011/407 
والصادره عن عدل جنين بتاريخ 2011/5/15 والوكاله العامة رقم 1460/2013/414 والصادره عن 

عدل جنين بتاريخ 2013/2/26 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3965/ج/2018 على القطعة رقم 2  من حوض رقم 5 من أراضي مركة. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : سجى احمد عبد الرحمن ربايعه.

 اسم الموكل » المالك:  )فاطمة +تنهة+رانيا+زياد+سائد+مراد+رائد ابناء عبد القادر نافع موسى(، 
عبد القادر نافع عبد القادر موسى، ) سعيد + عبد اللطيف+ صالح ابناء خليل سعيد الموسى(. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4029

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عب��د اهلل احمد مصطفى ربايعة  بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 438/2018/5030 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/5/10 المعطوفة على 
العامة س)1891( ص)2018/4( سفارة فلسطين عمان 2018/5/2 وبموجب الدورية 438/2018/4099 

عدل جنين 16/4/2018 و الدورية 438/2018/3760 عدل جنين 8/4/2018 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 4029/ج/2018 على القطعة رقم 142 من حوض رقم 5 و قطعة رقم 

6 من حوض رقم 6من أراضي السيلة الحارثية . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عبداهلل احمد مصطفى ربايعة  

 اسم الموكل » المالك:  نور الدين + سهام + ايمان )ابناء راشد طاهر طحاينة(. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4009

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تق��دم لهذه الدائرة محمد جالل فايز أمين س��ماره بصفت��ه وكيال بموجب 
الوكال��ة الدورية رق��م 430/2017/244 الصادرة عن عدل جنين بتاري��خ 2017/1/9، والدورية رقم 

435/2017/10089 عدل جنين تاريخ 2017/10/9 
وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رق��م 4009/ج/2018 عل��ى القطعة رقم)177( من ح��وض رقم 14 من 

أراضي سيريس. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد جالل فايز أمين سماره.

 اسم الموكل » المالك:  ) نجيب+ عدلي+ فاطمه أبناء سالم عبد الفتاح القطيط(. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3928

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عدلي س��الم عبد الفتاح قطيط+ فاطمه عدلي س��الم 
قطيط بصفته وكيال بموجب الوكالة الدورية رقم س��جل 1650 صفحة 2016/56 س��فارة فلسطين 
ف��ي عمان تاريخ 2016/9/29، بموجب الوكالة الدورية رقم س��جل 1567 صفحة 2016/73 س��فارة 

فلسطين في عمان تاريخ 2016/1/17
وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رق��م 3928/ج/2018 عل��ى القطعة رقم)177( من ح��وض رقم 14 من 

أراضي سيريس. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : عدلي سالم عبد الفتاح قطيط+ فاطمه عدلي سالم قطيط.

 اسم الموكل » المالك:  )نايل+ أديبة أبناء سالم عبد الفتاح القطيط(. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3963

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ش��جاع عبد الباقي رفيق أبو الوفا بصفته وكيال بموجب 
الوكالة الدورية رقم 438/2018/3745 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/8، المعطوفة على 

الخاصة رقم سجل 1878 صفحة 2018/73 سفارة فلسطين في عمان تاريخ 2018/4/3
وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رق��م 3963/ج/2018 على القطعة رقم)9( من ح��وض رقم 20072 من 

أراضي جنين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : شجاع عبد الباقي رفيق أبو الوفا.

 اسم الموكل » المالك:  )كمال+ صافي أبناء أسعد كمال السعدي(. 
الحصص المباعة: حسب الدورية.

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3802

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مؤنس منظوم عثمان غوادرة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 438/2018/4647 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/30 

وذل��ك لتقدي��م معاملة بيع رق��م 3802/ج/2018 على القطعة رق��م )11(+)20( من حوض رقم 11 
والقطع��ة )37( م��ن حوض 13 والقطع��ة 135 حوض 5 والقطعة 41 ح��وض6 وجميعها من أراضي 

سيريس. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : مؤنس منظوم عثمان غوادرة.

 اسم الموكل » المالك:  )رماء فواز سليم سماره(. 
عدد الحصص المباعة:. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3798

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مؤنس منظوم عثمان غوادرة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 438/2018/4647 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/30 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3798/ج/2018 على القطعة رقم )93(+)95(+)20( من حوض رقم 
14 والقطع )20(+)39(+)36( من حوض 10 وجميعها من أراضي سيريس. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : مؤنس منظوم عثمان غوادرة.
 اسم الموكل » المالك:  )رماء فواز سليم سماره(. 

عدد الحصص المباعة:. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3804

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مؤنس منظوم عثمان غوادرة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 438/2018/4647 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/30 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 3804/ج/2018 على القطعة رقم )64(+)55(+)83(+)86( من حوض 
رقم 16 والقطع )197(+)4( من حوض 12 وجميعها من أراضي سيريس. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : مؤنس منظوم عثمان غوادرة.
 اسم الموكل » المالك:  )رماء فواز سليم سماره(. 

عدد الحصص المباعة:. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/4024

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة عميد«محمد نبيل« قدري فزع بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 435/2017/9646 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/9/28 

وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 4024/ج/2018 على القطعة رقم 1 من حوض رقم 27 من اراضي 
كفر دان. 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 
النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون

اسم الوكيل : عميد«محمد نبيل« قدري فزع.
 اسم الموكل » المالك:  حسنية محمد سعيد محمد.

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2018/3955

يعل��ن إلط��الع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد حس��ن محمد فهيد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوري��ة رقم 436/2017/13161 الص��ادرة عن عدل جنين بتاري��خ 2017/12/28، المعطوفة على 

الخاصة رقم 436/2017/11613 عدل جنين تاريخ 2017/11/19 
وذل��ك لتقدي��م معاملة بي��ع رق��م 3955/ج/2018 على القطع��ة رقم)17( من ح��وض رقم 18 من 

أراضي برقين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد حسن محمد فهيد.

 اسم الموكل » المالك:  عزمي راتب فارس أبو حسن. 

 دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طوباس 
رقم المعاملة 2018/677

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مراد إبراهيم محمد القسي من بلدة عقابا بصفته وكيال 
بموج��ب الوكالة الدورية رقم 63/2010/54 الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2010/1/10، بموجب 
العامة رقم 63/2010/13 عدل طوباس تاريخ 2010/1/3، بموجب الوكالة الخاصة رقم 63/2010/15 

عدل طوباس تاريخ 2010/1/3 
وذل��ك لتقديم معاملة بيع رق��م 677/ج/2018 على القطعة رقم )16( من حوض رقم 2 من أراضي 

عقابه. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : مراد إبراهيم محمد القسي.

 اس��م الموكل » المالك:  ) أحمد+ محمد+ رائد+ ابتس��ام+ آمال+ إيمان أبناء سليمان محمد غنام(، 
)أحم��د+ تهاني+ أس��امه+ هناء+ لينا+ م��ي+ أماني+ عبير أبناء محمد أحمد غن��ام(، أنعام أحمد 

فالح غنام. 

 دائرة تسجيل أراضي طوباس 
5/20 د

5/20 د 5/20 د

5/20 د

5/20 د

5/20 د

5/20 د
5/20 د

5/20 د 5/20 د

5/20 د

5/20 د

5/20 د

5/20 د

فقد هوية
جني��ن- الجدي��دة- أعل��ن أنا ليالي علي يوس��ف محمود من الجدي��دة- جنين عن فق��دان هويتي رقم 

412920985 الرجاء مممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن
السلطة القضائية
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دائرة تنفيذ جنين 

دائرة تنفيذ جنين 

اعالن
عماد أحمد علي عواد 

جنين- كفيرت- الشارع الرئيسي
نعلمكم أنه بتاريخ 2018/4/1 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/598 والمكونة 

فيما بين:
المحكوم له: زياد بدوي حسين سنان/ جنين. 
المحكوم عليه: عماد أحمد علي عواد/ جنين. 

إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ )2500 دوالر أمريكي( 
والرس��وم، قيمة ش��يك عدد 1 لصالح المنفذ زياد بدوي حسين سنان، وكيله األستاذ غسان مساد و/ 
أو األس��تاذه روزان جالد لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك س��تضطر دائرة التنفيذ لمباشرة 

اإلجراءات التنفيذية بحقك. 

مأمور التنفيذ

اعالن
مؤيد وجيه كامل الحاج حسين

جنين- صانور بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب المسجد القديم
نعلمكم أنه بتاريخ 2018/5/16 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/2921والمكونة 

فيما بين:
المحكوم له: لبنى أحمد عبد الرحمن ولد علي/ جنين. 
المحكوم عليه: مؤيد وجيه كامل الحاج حسين/ جنين. 

إشعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أسبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ )4000 دينار أردني( 
والرسوم، قيمة كمبيالة عدد 1 لصالح المنفذ لبنى أحمد عبد الرحمن ولد علي، لبيان ردك أو اعتراضك 

عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ لمباشرة اإلجراءات التنفيذية بحقك. 

مأمور التنفيذ

»األعلى لإلبداع« و»القدس المفتوحة« يوقعان مذكرة تفاهم
وق��ع  الجدي��دة-  الحي��اة  اهلل-  رام 
المجل��س األعل��ى لإلب��داع والتمي��ز 
وجامع��ة القدس المفتوحة، في مقر 
رئاس��ة الجامع��ة بمدين��ة رام اهلل، 
امس، مذكرة لتأس��يس مركز التميز 
المش��ترك لتربية الطحال��ب المائية 
وإنت��اج األع��الف يعمل تح��ت مظلة 
مرك��ز جامع��ة الق��دس المفتوح��ة 

للبحوث الزراعية في أريحا.
وق��ع المذك��رة عن المجل��س األعلى 
رئيسه م. عدنان سمارة، وعن الجامعة 
رئيس��ها أ. د. يون��س عمرو، بحضور 
حش��د من أعض��اء المجل��س ونواب 
رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة. 
وتهدف مذك��رة التفاهم إلى تحقيق 
التع��اون ف��ي مج��ال تنفي��ذ األعمال 
واألهداف الخاصة بإدارة مركز التميز 
المش��ترك لتربية الطحال��ب المائية 
وإنت��اج األعالف في فلس��طين. وقال 

س��مارة: إن المركز س��يحقق أهدافًا 
مش��تركة بي��ن الجامع��ة والمجلس 
األعل��ى ف��ي مجال البح��ث والتطوير 
الزراع��ي ودعم نظم االبتكار لخدمة 
التنمي��ة الزراعي��ة المس��تدامة ف��ي 
فلس��طين، وس��يدعم برام��ج البحث 
والتطوي��ر واالبت��كار الخ��اص ل��كل 
منهما، وس��يحقق أهدافهما الخاصة 

والمشتركة.

وتابع: »يهدف المركز إلى االس��تفادة 
من نتائج البحوث المشتركة وتوطين 
التكنولوجيا خدمة لمصلحة المزارعين 
والجمعيات الزراعية وصناعة األعالف، 
ويه��دف أيضًا إلى دع��م قطاع الثروة 
الحيواني��ة بإدخ��ال وإنت��اج منتج��ات 
جديدة لألعالف في الس��وق المحلية، 
التطبيقي��ة  البح��وث  إج��راء  وإل��ى 
المتعلق��ة بإنت��اج بروتي��ن الطحالب 

بصفته مصدرًا بدياًل ومكماًل لألعالف 
الحيواني��ة، وبصفته أيض��ًا منتجات 

غذائية ودوائية وتجميلية أخرى«.
وق��ال عمرو: »س��يعمل المركز وفق 
ه��ذه المذك��رة عل��ى إيج��اد حل��ول 
االس��تخدام  عل��ى  قائم��ة  مبتك��رة 
األمثل والمستدام للموارد الطبيعية 
المتاحة، بهدف زي��ادة إنتاجية قطاع 
الثروة الحيوانية وتحس��ين مس��توى 

المعيشة للمزارعين من خالل توفير 
األع��الف الجي��دة المنافس��ة لقط��اع 
الث��روة الحيوانية، الت��ي تعدّ ندرتها 
من أه��م المعيق��ات والتحديات التي 
تواج��ه تنمية هذا القط��اع وتطويره 
في فلسطين«.  وبين أن مركز التميز 
المش��ترك يه��دف إلى تعزي��ز العمل 
التعاون��ي البحث��ي ونق��ل الخب��رات 
والمعرفة في هذا المجال، بصفته أحد 
البدائل االس��تراتيجية غير التقليدية 
المالئم��ة لألراض��ي الجاف��ة وش��به 
الجافة، وسيس��هم أيضًا في تحقيق 
األم��ن الغذائي واالزدهار االقتصادي 

على حد سواء. 
إدارة  الجامع��ة  »س��تتولى  وق��ال: 
المشروع وتنفيذه، وس��تعيّن مديرًا 
للمش��روع والطاق��م الفن��ي، وتقدم 
األجه��زة  لتوفي��ر  الم��ادي  الدع��م 

والمعدات والبنية التحتية للمركز«.

»العمل الصحي« تطالب بتحقيق في اعتداءات
 االحتالل على القطاعين الصحي واالنساني

رام اهلل- الحياة الجديدة- أدانت مؤسس��ة لجان العمل 
الصحي، في بيان لها أمس، االنتهاكات الجسيمة لقوات 
االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان وللقانون الدولي 
اإلنساني، والتي اعتبرتها بالجرائم التي ترقى لجرائم 
حرب، وجاءت عبر الرد الدموي على المظاهرات السلمية 

خالل مسيرات العودة.
وأوضح البيان »منذ بدء المظاهرات السلمية في قطاع 
غزه 30 آذار، تُشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمي��ة أن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين 
ف��ي مج��ال الصحة في تزاي��د، وحتى 13 أيار، سُ��جل 
211 اعت��داء ضد العاملين في قطاع الصحة في قطاع 
غزة، وأصيب 9 مس��عفين بعيارات ناريه، و13 بعبوات 
الغاز المس��يل للدموع، و189 تعرضوا الستنشاق الغاز 

المسيل للدموع، كما أصيبت 25 سيارة إسعاف بأضرار 
مختلفة«.

وأك��د الدفاع المدني في قطاع غ��زة أن قوات االحتالل 
قتلت المُس��عف موسى جبر أبو حسنين 36 عامًا أثناء 
تأديت��ه واجبه ف��ي إجالء الجرحى وإس��عاف المصابين 

شرقي مدينة غزة.
واعتب��ر البي��ان ان ه��ذه االعت��داءات تش��كل انته��اكًا 
للقان��ون الدول��ي اإلنس��اني ولاللتزامات الت��ي تلقيها 
اتفاقي��ات جني��ف لع��ام 1949، وااللتزام��ات المنبثقة 
بموج��ب البروتوكوالت اإلضافية لعامي 1977 و2005 
الملحقة بتلك االتفاقيات فيما يتعلق بحماية المدنيين 
والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم 

المساعدات اإلنسانية.

واض��اف البي��ان »نس��تهجن الصمت الرس��مي الدولي 
تج��اه م��ا يجري في فلس��طين، وفش��ل مجلس األمن 
في جلس��ته الطارئ��ة المؤرخة يوم 15 أي��ار في اتخاذ 
الخطوات الضرورية والالزمة لتوفير الحماية للمدنيين 
والعاملين في المج��ال الصحي، وضعف الضغط على 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي لتمتثل للقرار 2286 الذي 
اتخذه مجلس األمن في العام 2016، ويقضي بحماية 
المدنيي��ن والجرحى والمرض��ى والعاملين في المجال 
الطبي والمساعدات اإلنسانية، ونطالب بضرورة وضع 
حد إلفالت المسؤولين في حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
وقادة جيشها من العقاب وضمان إخضاعهم للمحاسبة«. 
واختتم البيان: »نؤكد من جديد على مطالبتها المجتمع 
الدولي والمنظمات اإلنسانية بالتدخل العاجل والفوري 

لحماي��ة المدنيي��ن والعاملي��ن ف��ي القط��اع الصحي 
واإلنس��اني، ونطال��ب بالتدخل الف��وري للضغط على 
حكومة االحتالل اإلس��رائيلي لرفع الحصار المس��تمر 
عل��ى قطاع غ��زة المس��تمر من��ذ 11 عامًا ال��ذي ينذر 
بكارث��ة إنس��انية وصحية، اذ يش��هد القط��اع تدهورًا 
ملحوظ��ًا ف��ي مس��تويات المعيش��ة وإرتف��اع معدالت 
البطال��ة إل��ى جان��ب النقص الح��اد في المس��تلزمات 
الطبية واألدوية واإلصحاح والعالج والتأهيل، ونطالب 
المنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة بالعمل على 
إجراء تحقيق مستقل إزاء االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنس��ان في قطاع غزة، ومحاسبة دولة االحتالل على 
تل��ك االنتهاكات بحق المدنيي��ن والعاملين في المجال 

الصحي واإلنساني«.

يحيى رباحعالمات على الطريق

صفقة القرن صفقة الوهم
 إذا كانت هناك حقيقة عند الرئيس األميركي دونالد ترامب صفقة 
متعلق��ة بالصراع الفلس��طيني اإلس��رائيلي، فلم��اذا اتخذ خطوات 
دراماتيكي��ة توص��ف عالمي��ا بالش��طط المبال��غ فيه، والت��ي نقلت 
اإلدارة األميركية بش��كل مفاجئ من دور الوس��يط، إلى دور العدو، 
وأقصد بذلك إعالن ترامب بش��أن القدس، اإلعالم المشؤوم والغبي 
والمس��تهتر؟ ولماذا الحق ترامب نفس��ه، وانداح دون أدنى ضوابط 
نحو محاولة الغاء مشكلة الالجئين الفلسطينيين، من خالل التعرض 
بالعقوبات المس��تهترة ضد وكالة غوث وتشغيل الالجئين »أونروا« 
الت��ي قطع عنها مس��اعدات بقيم��ة 650 ملي��ون دوالر، في حين أن 
رجاالت إدارته ظلوا يثرثرون مثل الببغاوات بأرقام كاذبة مثل الرقم 
65 مليون دوالر ال غير، مع أن هذا الرقم المدعى ال يقلل ش��يئا من 

السلوك المستهتر الدارة ترامب؟؟
ولماذا لم تطلق هذه الصفقة حتى اآلن، مع أن األساس الذي تعتمد 
عليه هو قطع المساعدات التي كانت قد تعهدت بها اإلدارات األميركية 
السابقة، مع العلم أن ترامب نفسه وعبر مندوبته في األمم المتحدة 
نيكي هيلي سمعوا رأي العالم كله وملخصه أن العالم ليس للبيع؟؟
صفق��ة القرن، من خ��الل جوهرها، الذي يعرض��ه ترامب ورجاالته 
على دفعات، ليس��ت سوى وهم خالصة أن أميركا التي كانت تتفرد 
بالزعامة، وتتفرد بالوساطة في قضية من أقدم وأعمق قضايا العالم، 
قد فقدت ذلك كله وأصبح ترامب شأنه شأن جيمي موراليس، ترامب 
يقرر نقل س��فارته إلى القدس كما لو أنه ينش��ئ بؤرة اس��تيطانية 
مرش��حة ألن تخل��ق مزيدًا م��ن الكراهية، وحيث المزي��د من التوتر 
الخطير على صراع هو أصال في أوجه، مبررا ذلك بأخيوالت تلمودية، 
وجيمي موراليس الغارق في الفس��اد والمرش��ح للس��قوط بس��بب 
فضائحه يبرر نقل س��فارته هو األخر، بقرارات إنجيلية مختلقة وال 
أساس لها. القيادة الشرعية الفلسطينية الشجاعة على رأس شعبها 
العظيم، تنبأت بهذا الشذوذ والسقوط وخزي العدوان لدونالد ترامب. 
ولذلك س��دت أمامه المنافذ وتركته يذهب إلى حيث يجب أن يكون، 
فاقد المصداقية، فاقد األهلية، يتحبط كمن به مس من الشيطان، 
ال يراع��ي القان��ون الدولي وال ثوابت الش��رعية الدولي��ة، يهرب إلى 
ش��عارات جوفاء وممارس��ات غوغائية، و حتى أق��رب حلفائه لم يعد 

بينه وبينهم فهم مشترك.
ذلك أن اللوبيات اليهودية في أميركا، وجماعات المسيحية المتصهينة، 
ومن يش��كلون جدار أو حاج��ز التوراة، وج��دوا أن الرجل المضطرب 
هو هديتهم الثمينة التي يس��تغلونها بأبشع شكل، دون أدنى قراءة 
واعية للتاريخ، فأميركا قوية من خالل اعتراف العالم بها بأنها تصلح 
أن تكون وس��يطا، أما حين تكون طرفا، وعدوا مباشرا، فإن الصراخ 
س��يأخذ مزيدا من األش��كال الجديدة، فهل يعي ترامب أنه يقف في 

المكان الخطأ والمظلم من التاريخ؟ 
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