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لندن :توجيه االتهام إلى رجل بالتخطيط الغتيال تيريزا ماي
لندن  -أ ف ب :مثل رجل في العش���رين من عم���ره امام محكمة امس بتهمة
التخطيط الغتيال رئيس���ة ال���وزراء البريطانية تيريزا م���اي في هجوم بقنبلة
وسكين.
واته���م نعيمور زكري���ا رحمن بالتخطي���ط لتفجير عبوة ام���ام مقر ماي في
داونينغ س���تريت ،ثم محاولة الدخول الى المبنى بس���ترة انتحارية وس���كين
بهدف قتلها.
وقال مدعي الدولة مارك كارول ان رحمن خطط لتفجير عبوة ناس���فة بدائية
الصنع امام بوابات داونينغ س���تريت ،ثم في الفوضى الالحقة ،محاولة دخول
المبنى "بهدف محاولة قتل رئيسة الوزراء".
وق���ال المدعي امام محكمة وستمنس���تر ف���ي لندن ان رحم���ن كان يعتزم
استخدام سترة انتحارية ورذاذ الفلفل وسكين.
وكان رحمن قد قام بعملية اس���تطالع للمنطقة في اطار تحضيراته ،بحسب
االتهام.
ويته���م رحمن بالتحضير لعمليات ارهابية وكذلك بمس���اعدة رجل آخر هو
محمد عاقب عمران ،للتحضير لعمليات ارهاب منفصلة.
ومث���ل رحمن ام���ام المحكمة الى جان���ب عمران ( 21عام���ا) المتهم بمحاولة
االنضم���ام لتنظيم الدولة االس�ل�امية الجهادي المتطرف "داعش" بالس���عي
للحصول على جواز سفر مزور بهدف التوجه الى ليبيا.
وقال المدعون انه كان بحوزة رحمن لدى توقيفه عبوتان ناس���فتان بدائيتا
الصنع غير جاهزتين للتفجير ،فيما كان بحوزة عمران نسخة من شريط فيديو
سجله رحمن.
وتم توقيف الرجلين بشكل منفصل في  28تشرين الثاني.
وتكلم رحمن فقط ليؤكد اس���مه وتاريخ ميالده .وق���ال ان ليس لديه عنوان

ثابت وان جنسيته "بنغالدشي بريطاني .انا بنغالدشي".
وقال عمران انه "باكستاني بريطاني".
ومثل االثنان ام���ام المحكمة وكانا يرتديان مالب���س رياضية رمادية ،وكان
رحمن شعره اسود قصيرا فيما كان عمران شعره اقصر وبلحية.
ولم يعط محامو الدفاع عنهما اي اش���ارة الى التماسهما في اول مثول لهما
امام المحكمة.
واستمرت الجلسة  10دقائق.
وأمرت كبي���رة القضاة ايم���ا اربوثنوت بان يمث���ل الموقوفان رحمن
وعمران ،امام محاكمة س���ريعة في محكمة اولد بيلي الجنائية في 20
كانون االول.
وفي قضية منفصلة في القاعة نفسها ،مثل حسنين رشيد ( 31عاما) بتهمة
مس���اعدة اش���خاص مرش���حين للقيام بعمليات ارهابية على التحضير لش���ن
هجمات ،ومنها تش���ارك صورة لالمير جورج على مواق���ع التواصل االجتماعي
وعنوان مدرسته.
واتهم بنش���ر الرس���الة المتعلقة باالمير البالغ من العمر اربع س���نوات على
مواقع التواصل االجتماعي الى جانب رس���ائل اخرى يعتقد انها تساعد آخرين
على تحديد اهداف في المملكة المتحدة كمالعب كبيرة.
ويتهمه االدعاء بالتخطيط لالنضمام لتنظيم الدولة االسالمية في سورية.
وأمرت ابروثونوت ايضا بإحالة الموقوف رش���يد ام���ام محكمة اولد بيلي في
 20كانون االول.
وتأتي الجلس���ات بعد يوم على إعالن وزي���رة الداخلية امبر راد امام البرلمان
ان " 22مخططا ارهابيا اس�ل�اميا" احبط منذ قتل جندي بريطاني في احد شوارع
لندن على أيدي متطرفين اسالميين في .2013

تقرير إخباري

سكان صنعاء يقاومون للبقاء وسط انسداد األفق
صنعاء  -أ ف ب :يسعى سكان العاصمة اليمنية الى تكديس المؤن
والحصول على مساعدات إغاثية في محاولة لتأمين معيشتهم ،في
خضم الخوف من تجدد المواجهات بي���ن الحوثيين وقوات الرئيس
اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد مقتل األخير.
وس���ط الدم���ار الناتج عن جول���ة المعارك االخيرة الت���ي تراجعت،
االثنين ،والقلق من المس���تقبل ،يركز معظ���م اليمنيين على تأمين
الق���وت اليوم���ي في بلد قالت اللجن���ة الدولية للصلي���ب االحمر إنه
يحتاج الى "مساعدات هائلة".
وروى محم���د ،وهو صحافي محلي ،لوكال���ة فرانس برس ،امس ،انه
ذهب "الى شارع الزبيري في وسط صنعاء ،فوجدت أن معظم المحالت
والمصارف مغلقة ولم أجد اال مطعم الحلواني مفتوحا ويبيع الدجاج
المش���وي فقط فاش���تريت دجاجة مقابل  1400ريال (نحو  3دوالرات
ونصف) ،وهي أغلى دجاجة اشتريتها في حياتي".
وطالبت اللجنة الدولية للصليب األحم���ر ،الثالثاء ،باتخاذ إجراءات
"جريئة" اليصال المساعدات الضرورية الى المدنيين في اليمن الذي
شهد خالل األيام الماضية تصعيدًا "غير مسبوق" في القتال.
وق���ال الطبيب منير ال���ذي يعمل في المستش���فى الجمهوري في
وسط صنعاء "استقبلنا عش���رات الحاالت من األطفال والنساء الذين
أصيبوا بصدمات نفس���ية نتيجة المواجهات التي دارت بالقرب من
مساكنهم وأصوات االنفجارات وتحطم زجاج نوافذ منازلهم".
ويش���هد الجزء الجنوبي من صنعاء ش���لال إثر التط���ورات اليمنية
االخيرة ،فيما تعود الحركة بش���كل تدريجي الى شمال المدينة رغم
االش���تباكات المحدودة التي وقعت بالقرب من مق���ر حزب المؤتمر
الشعبي العام ومنزل الرئيس السابق في حي الحصبة.
ويسيطر الشلل خصوصا على جنوب العاصمة حيث كانت المعارك
االعن���ف ،وال تزال معظ���م المحال التجارية والمؤسس���ات الحكومية
والمصارف والمدارس مغلقة والشوارع خالية من السيارات والمارة.
ويقول ياسر الذي يعمل في متجر في شارع الزبيري لوكالة فرانس
برس "لم نتمكن من فتح محلنا التجاري بعد أيام من بدء االشتباكات
ونتيجة الخوف والغموض اللذين يسيطران على الوضع وعدم الثقة
بالمسلحين المنتشرين في أرجاء المدينة بلباس مدني".

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة2017/8897 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة حس���ن محمود حس���ن خمايس���ة بصفته
الوكي���ل بموجب الوكالة الدورية رقم ( )429/2016/10958الصادرة عن عدل جنين بتاريخ
 2016/11/17وذلك لتقديم معامل���ة بيع رقم ( )2017/8897على قطعة األرض رقم ()38
من الحوض ( )20069من 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 بالوكاالت المذكورة :حسن محمود حسن خمايسة
اسم الموكل “المالك” :سفيان موسى يوسف أبو حمدة
عدد الحصص المباعة :حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين

وقال منس���ق الش���ؤون االنس���انية جيمي ماكغولدريك ،الثالثاء،
لصحافيي���ن في جني���ف في اتص���ال هاتفي من صنع���اء "وجهت
رس���الة تدعو الى هدنة انسانية ( )...كي يتسنى للناس التوجه الى
المستش���فيات ،والى اماكن آمنة ...وايضا اليج���اد مكان يقدم الماء
والطعام".
وقال شهود عيان أن حجم الدمار ومخلفات المواجهات العسكرية
في الش���وارع واألحياء كبير ج���دا .وقال أحمد (صحافي) "ش���اهدت
عربات عسكرية ومدرعات مدمرة في أحياء في غرب العاصمة ومنازل
كثيرة اخترقتها قذائف مدفعية".
ويصف محمد وهو موظف من س���كان صنع���اء ،الوضع بأنه مرعب.
ويقول "معظم س���كان صنع���اء يعانون من نقص ف���ي الغذاء وعدم
امتالك المال بسبب عدم دفع رواتب الموظفين منذ أكثر من عام".
ويس���يطر القلق عل���ى نفوس اليمنيي���ن الذين يجهل���ون مصير
عاصمتهم المنكوبة.
وتعبر انتصار وهي مدرس���ة في إحدى ثانويات صنعاء وأم ألربعة
أطف���ال عن مخاوفها قائلة "نعيش حالة خوف من اآلتي .ال رواتب وال
أمن وال حياة .نحن خائفون من العنف القادم".
وتضي���ف "نريد مغادرة صنعاء إلى أي مكان آمن وال يكون س���احة
حرب .معظم المدن الرئيسية في البالد ال تتوفر فيها الحياة اآلمنة.
أن���ا من تعز وتربيت في عدن وتزوجت وعش���ت ف���ي صنعاء والمدن
الثالث ال يتوفر فيها االستقرار".
وأفادت تقارير إعالمية عن بدء نزوح بعض الس���كان من صنعاء إلى
قراهم خوفا من تعرض المدينة التي اصبحت تحت السيطرة الكاملة
للحوثيين لقصف جوي من التحالف العس���كري بقيادة الس���عودية
خالل الفترة المقبلة.
وطل���ب التحالف العس���كري ،االثني���ن ،من المدنيي���ن في صنعاء
"االبتع���اد عن آليات وتجمعات" الحوثيي���ن بما "ال يقل عن  500متر"
من المواقع الخاضعة لس���يطرتهم ،في مؤش���ر إلى احتمال تكثيف
غاراته.
وتسببت المعارك التي دارت في صنعاء بمقتل  234شخصا وإصابة
 400آخرين بجروح منذ االول من كانون االول.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
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إكليال من الزهور على نصب الشهداء في العاصمة الجزائرية خالل زيارته لها ،أمس.
ماكرون يضع
الجزائر -
		
ً

الرئيس الفرنسي يزور الجزائر "صديقًا" ويرفض
أن يكون "رهينة للماضي" االستعماري لبالده
الجزائ���ر -أ ف ب :اجرى الرئيس الفرنس���ي ايمانويل ماك���رون امس ،أول زيارة له الى
الجزائر بصفته رئيس���ا ،وقدم نفس���ه على انه "صديق" لهذه البالد التي استعمرتها
فرنسا الكثر من مئة عام ،رافضا ان يكون "رهينة الماضي" االستعماري لفرنسا.
وقام ماكرون ببادرة لحل احد الخالفات التاريخية بين البلدين باالعالن عن "االستعداد"
لرد فرنس���ا جماجم ثوار جزائريين قتلوا في القرن التاس���ع عشر بيد الجيش الفرنسي،
محفوظة في متحف االنسان بباريس.
وصرح في مقابلة مع موقع "تو سور اللجيري" "اود انعاش العالقة بين بلدينا بأنشطة
ذكرى ،واتخاذ قرار بإعادة الجماجم".
وكان الرئيس الفرنسي قال اثناء حديثه مع جزائري شاب اثناء احتكاكه بالمارة في
وس���ط العاصمة ظهر امس "لدينا تاريخ خاص ،ويج���ب اال تكون هناك محظورات .أريد
للشباب الجزائري أن يزدهر بمساعدة فرنسا".
واضاف "اريد فرنس���ا واقفة إلى جانب الجزائر ،فرنسا تساعد على بناء مستقبل هذا
البلد الكبير وتساعد الشباب على النجاح .انها صفحة المستقبل التي جئت لفتحها مع
هذا الجيل الجديد" ،وسط الزغاريد التي ارتفعت من شرفات المباني القديمة المحيطة
في اجواء ترحيب صاخبة بوسط العاصمة الجزائر.
وق���ال ياس���ين الثالثيني الذي كان ضمن الحش���د "أم���ر جيد ان يحادثن���ا الرئيس
الفرنسي .لم نش���هد أي أمر من هذا القبيل مع رؤسائنا" .وعلقت جزائرية للصحافيين
الفرنسيين قائلة "حظكم جيد ،فرئيسكم شاب".
وبعد الظهر ،زار ماكرون نظيره عبد العزيز بوتفليقة ( 80عاما) في منزله في زيرالدة
غرب العاصمة .وال يس���تقبل بوتفليقة الذي يتولى الس���لطة من���ذ  ،1999اال القليل من
القادة االجانب منذ اصابته بجلطة دماغية في .2013
وقال ماكرون في مقابلة مش���تركة مع صحيفتي "الوطن" الناطقة بالفرنسية و"الخبر"
ّ
الناطقة بالعربية نش���رت امس "أنا هنا في الجزائر بصفتي صديقا ،وشريكا بناء يرغب
في تعزيز الروابط بين بلدينا خالل السنوات القادمة ،من أجل إثمار عالقاتنا الكثيفة".

ووص���ف ماكرون االس���تعمار أثن���اء زيارته االخيرة للب�ل�اد اثناء حملت���ه االنتخابية
الرئاس���ية بانه "جريمة ضد االنس���انية" ،علما انه الرئيس الفرنسي االول المولود بعد
حرب الجزائر (.)1962-1954
واجاب ماكرون عن س���ؤال صحافي جزائري ان كان "موق���ف الرئيس ماكرون" مطابقا
لموقف "المرشح ماكرون" بشأن "مسألة الذاكرة" ،وقال "لست شخصا متناقضا .فالرجل
نفسه يحادثكم" ،لكنه لم يكرر تصريحات حملته.
وأكد الرئيس الفرنس���ي س���عيه إلى بن���اء "محور قوي" مع الجزائر "أساس���ه الحوض
المتوس���ط ويمتد إلى إفريقيا" ،الفتا إلى "حقول تعاون واعدة" كثيرة على المس���توى
االقتصادي.
كما لفت الى انه "على الجزائر أن تنفتح أكثر .هناك العديد من العراقيل التي تعيق
االس���تثمار في ما يتعلق بمراقبة المس���اهمات وقواعد سعر الصرف في الجزائر" فيما
تبقى فرنس���ا اكبر جهة مش���غلة في الجزائر لكنها بدأت تخسر حصصها في السوق
امام الصين ودول اخرى.
وفي حي���ن ان الجزائر ل���م تتلق باستحس���ان ان يكون ماكرون اخت���ار المغرب الول
زي���ارة له الى منطقة المغرب العربي ،فان زي���ارة "الصداقة والعمل هذه" تبقى موضع
ترقب ش���ديد .ولم تستمر الزيارة سوى  12س���اعة .وعنونت صحيفة "ليبرتيه" الناطقة
بالفرنس���ية االربعاء "انتظار طوي���ل ،زيارة قصيرة" ملخصة بذل���ك االجواء العامة لدى
الصحاف���ة الجزائرية .وخ�ل�ال محادثاته مع القادة الجزائريي���ن وبينهم رئيس الوزراء
احم���د اويحيى ،يتطرق الرئيس الفرنس���ي خصوصا الى االزمات في منطقة الس���احل
وليبيا والتي تثير قلق باريس والجزائر .وسيحاول ماكرون تسريع نشر القوة المتعددة
الجنس���يات في منطقة الساحل (تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا) خالل
اجتم���اع يعقد في  13كان���ون االول في باريس .والجزائر التي له���ا نفوذ في المنطقة
تولت رعاية محادثات لفترة طويلة افضت عام  2015الى اتفاق س�ل�ام في مالي يواجه
صعوبات في تطبيقه ،ما تسبب بنفاد صبر باريس.

تيلرسون ينفي غاضبًا شائعات
استبداله في اجتماع لألطلسي

أردوغان يقوم بزيارة تاريخية
اليوم لليونان لتحسين العالقات

بروكس���ل -أ ف ب :نفى وزير الخارجية االميركي ريكس تيلرسون غاضبًا اثناء اجتماع
ألعضاء الحلف االطلس���ي امس ،أنباء افادت أن مسؤولي البيت االبيض يضغطون عليه
لالستقالة.
واحتلت ش���ائعات حول تده���ور العالقات بين تيلرس���ون والرئي���س دونالد ترامب
الصحف في االسبوع الفائت التي نقلت عن مصادر في البيت االبيض ان وزير الخارجية
سيغادر في غضون أسابيع.
ونفى تيلرسون هذه المعلومات مقلال من أهميتها ،لكنه لوحق منذ وصوله الى أوروبا
الجراء محادثات مع االتحاد االوروبي والحلف االطلسي ومنظمة االمن والتعاون في اوروبا
بأسئلة بشأن مستقبله في هذا المنصب.
وردا على س���ؤال اثناء محادثات لألطلس���ي عن أس���باب امتناعه عن االس���تقالة قال
تيلرس���ون للصحافيين بنبرة حاس���مة "هناك س���يناريو يعاود البروز كل ستة اسابيع،
واعتقد انه بات على جميعكم التزود بمصادر جديدة ،ألن روايتكم دوما على خطأ".

اس���طنبول  -أ ف ب :يبدأ الرئيس التركي رجب طي���ب اردوغان ،اليوم ،زيارة تاريخية
الى اليونان تستغرق يومين بهدف تحسين العالقات بين الجارتين ،في تحرك يتابعه
قادة االتحاد األوروبي الذين يعولون على تعاون انقرة في مسألة الهجرة.
وخ�ل�ال الزيارة ،وهي األول���ى لرئيس تركي من���ذ  ،1952س���يلتقي اردوغان الرئيس
بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء اليكس���يس تسيبراس ثم يتوجه للقاء األقلية
المسلمة في ثراكي (تراقيا) ،في شمال البلد.
وفي حين تش���هد العالقات بين تركيا والغرب فت���ورا ،يأمل االتحاد األوروبي بتعاون
تركيا في مجال منع مرور المهاجرين والالجئين الى جزر ايجة القريبة من تركيا.
واليون���ان وتركيا دولتان فاعلتان رئيس���تان في ملفات الهج���رة ،وكذلك في مجال
المحادثات حول قبرص التي تحتل تركيا شطرها الشمالي.
وقال المتحدث باس���م اردوغان ابراهيم كالين ،امس" ،نأم���ل ان تتيح الزيارة تنمية
وتعزيز العالقات .عالقاتنا مع اليونان ضاربة في القدم".
وزار اردوغ���ان اليونان عندما كان رئيس���ا لل���وزراء ف���ي  2004و ،2010وزيارته الثالثة
تكتسي بعدا رمزا اذ ان آخر رئيس تركي زارها كان جالل بيار قبل  65سنة.
ورغم النهج البراغماتي للجانبين ،ال تزال تشوب العالقات قضايا موروثة مثل التراث
البيزنطي في تركيا واالقلية المس���لمة في ش���مال اليونان او الح���دود البحرية في بحر
ايج���ة .وانتقد اردوغان مرارا ضم جزر من بح���ر ايجة الى اليونان بموجب معاهدة لوزان
في  .1923وتطالب تركيا بتس���ليمها ثمانية عس���كريين لجؤوا الى اليونان بعد محاولة
االنقالب صيف  2016لكن القضاء اليوناني رفض ذلك.
ومنذ االنقالب ،طلب المئات اللجوء الى اليونان وتعترض الش���رطة التركية باستمرار
اشخاصا يحاولون عبور الحدود.
ورغب���ة منه في ازالة التوتر ،اكد تس���يبراس ان اليونان "ال ترح���ب باالنقالبيين" في
مقابلة ،امس ،مع وكالة االناضول التركية لالنباء.
وق���ال جان ماركو الباحث في معهد دراس���ات االناضول الفرنس���ي ان���ه في حين نما
التعاون االقتصادي والس���ياحي بين البلدين ،فان العالق���ات ال تزال تعكرها الخالفات
القديمة.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين
رقم المعاملة2017/8851 :
التاريخ2017/12/5 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة مراد فضل سليمان طه من كفيرت بصفته
الوكيل بموجب الوكالة الخاصة رقم ( )1815/86/2017الصادرة عن سفارة فلسطين بعمان
بتاري���خ  2017/10/24بموجب الوكالة الخاصة رقم ( )435/2017/10974الصادرة عن عدل
جنين بتاريخ  2017/10/31بموجب الوكالة العام���ة رقم ( )1815/102/2017الصادرة عن
سفارة فلسطين بعمان بتاريخ  2017/10/24وذلك لتقديم معاملة بيع رقم ()2017/8851
على قطعة األرض رقم ( )46من الحوض ( )4من أراضي عرابة.
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 بالوكاالت المذكورة :مراد فضل سليمان طه
اسم الموكل “المالك” :هيثم+طارق+توفيق+هيفاء+شيرين+غدير أبناء عبد الله سعيد
علي+محمد+محمود +خالد+س���هام+نوال+نايفة+عزيزة+عزية+ختام أبناء إبراهيم عطا
النواصرة
عدد الحصص المباعة :مراد  138م 2وكامل حصص بقية البائعين
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

رقم المعاملة2017/8857 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعل���ن إلطالع العموم بأنه تق���دم إلى هذه الدائرة راغب محم���ود راغب كميل من قباطية
بصفته الوكيل بموج���ب الوكالة الدورية رقم ( )434/2017/8537الصادرة عن عدل جنين
بتاري���خ  2017/8/27وذلك لتقديم معاملة بيع رقم ( )2017/8857على قطعة األرض رقم
( )1من الحوض ( )3من أراضي تنين.
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 بالوكاالت المذكورة :راغب محمود راغب كميل
اسم الموكل “المالك” :إيهاب محمد أمين قاسم+عبد الرحمن سليمان محمد أبو الرب
عدد الحصص المباعة :حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

دولة فلسطين
دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

سلطة األراضي

سلطة األراضي

محافظة جنين

دائرة تسجيل أراضي جنين

دائرة تسجيل أراضي جنين

إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين
بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تخفيض عرض شارع وتعديل
مساره وإلغاء جزء من طريق تسوية
رقم المشروع 2014/4

تعلن اللجنة اإلقليمية لمحافظة جنين عن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تخفيض
عرض ش���ارع من 12م إلى  10م وتعديل مس���اره وإلغاء جزء من شارع تسوية والمار بالقطع
ذوات األرق���ام  168+149+86+151م���ن ح���وض  32م���ن أراضي كفر راعي وذلك حس���ب
المخطط���ات المعلنة والمودعة في مقر بلدية كفر راعي وف���ي مقر مديرية الحكم المحلي/
محافظة جنين وذلك اس���تنادا للمواد ( )26،21،20من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم ( )79لسنة  1966ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم
مصلح���ة في ذلك تقدي���م اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى رئيس
لجن���ة التنظيم المحلية خالل مدة ش���هر واحد من تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية
وجريدتي���ن محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراح���ات المقدمة حيثما أمكن بمخططات
إيضاحية ووثائق ثبوتية.
وليد محمد استيتي
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
محافظة جنين

تنويه
وردت عن طريق الخطأ في اإلعالن الصادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين في معاملة بيع
رقم ( )2017/6744والمنش���ور في جريدة األيام بتاريخ  ،2017/9/27عبارة اسم الموكل
“المالك” :أحمد مصطفى خلي���ل اغبارية ،والصحيح هو فراس+عارف+عبد الرحيم أبناء
عصام عارف السوقي ،فاقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي جنين

رقم المعاملة2017/8880 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين
رقم المعاملة2017/8870 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعل���ن إلطالع العم���وم بأنه تق���دم إلى ه���ذه الدائرة نريم���ان محمد عب���د الرحمن مرعي
من كف���ر دان بصفته الوكي���ل بموجب الدوري���ة ( )436/2017/12253الص���ادرة عن عدل
جنين بتاري���خ  2017/12/5بموجب العامة ( )2017/102/1815س���فارة فلس���طين بعمان
بتاري���خ  2017/10/24بموجب العامة ( )2017/83/1789س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ
 2017/8/29بموجب الخاصة ( )436/2017/11770عدل جنين بتاريخ  2017/10/21بموجب
الخاصة ( )2017/86/1815س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ  2017/10/24بموجب الدورية
( )436/2017/12252الصادرة عن عدل جنين بتاريخ  2017/12/5وذلك لتقديم معاملة بيع
رقم ( )2017/8870على قطعة األرض رقم ( )4من الحوض ( )7من أراضي كفر قود.
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عش���رة أيام
من تاريخ النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة :نريمان محمد عبد الرحمن مرعي
اسم الموكل “المالك” :محمدشوقي فضل سليمان طه+جماال+جالل+أحمد+قاسم+حسين أبناء
توفيق طاهر طه+نعيم+نهلة+منال أبناء أحمدتوفيق طه+هيثم+طارق+توفيق+هيفاء+غدير
أبناء عبد الله سعيد طه+محمد+محمود+خالد+سهام+نوال +نايفة+عزيزة+عزية+ختام أبناء
إبراهيم عطا نواصرة
عدد الحصص المباعة :حسب الوكاالت الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

(أ.ف.ب)

يعل���ن إلط�ل�اع العموم بأنه تقدم إلى ه���ذه الدائرة بهاء عبد الله لطف���ي عواد من كفيرت
بصفت���ه الوكيل بموجب الوكالة الدورية رقم ( )436/2017/12254الصادرة عن عدل جنين
بتاري���خ  2017/12/5بموجب الخاصة ( )434/2017/8359ع���دل جنين بتاريخ 2017/8/23
بموجب الخاص���ة ( )436/2017/11770عدل جنين بتاري���خ  2017/11/21بموجب الخاصة
( )2017/86/1815س���فارة فلس���طين بعم���ان بتاري���خ  2017/10/24بموج���ب الخاص���ة
( )436/2017/12188عدل جني���ن بتاريخ  2017/12/4بموجب العام���ة ()2017/83/1789
سفارة فلسطين بعمان بتاريخ  2017/8/29بموجب العامة ( )430/2016/11404عدل جنين
بتاريخ  2017/12/4بموجب الخاصة ( )435/2017/10974عدل جنين بتاريخ 2017/10/31
بموجب العامة ( )2017/102/1815س���فارة فلس���طين بعمان بتاري���خ  2017/10/24وذلك
لتقدي���م معاملة بيع رقم ( )2017/8880على قطعة األرض رق���م ( )54من الحوض ( )2من
أراضي عرابة.
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 بالوكاالت المذكورة :بهاء عبد الله لطفي عواد
اسم الموكل “المالك” :محمد شوقي+مراد أبناء فضل سليمان الطه+صباح مصطفى محمد
صبح+علي+أحم���د أبناء وضاح صبحي صبح+ختام حس���ن محمد أبو حطب+جميلة+جمال+
جالل+أحمد+قاسم+حس���ين أبناء توفيق طاه���ر طه+هيثم+طارق+توفيق+غدير+هيفاء
أبناء عبد الله سعيد القاسم+محمد+محمود+خالد+سهام+نوال +نايفة+عزيزة+عزية أبناء
إبراهيم عطا نواصرة+رائد كمال طاهر سعيد+نعيم+نهلة+منال أبناء أحمد توفيق طه
عدد الحصص المباعة :حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

رقم المعاملة2017/8869 :
التاريخ2017/12/6 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة جنين

يعلن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة مراد فضل سليمان طه من كفيرت بصفته
الوكيل بموجب الخاصة ( )2017/86/1815س���فارة فلس���طين بعمان بتاريخ 2017/10/24
بموج���ب الخاص���ة ( )431/2017/2300الص���ادرة ع���ن ع���دل جني���ن بتاري���خ 2017/3/2
بموج���ب العام���ة ( )420/2014/7961ع���دل جنين بتاري���خ  2017/8/20بموج���ب العامة
( )414/2013/2853ع���دل جنين بتاريخ  2013/4/11بموج���ب الخاصة ()429/2016/9312
عدل جنين بتاري���خ  2017/9/27بموجب العام���ة ( )424/2015/10210عدل جنين بتاريخ
 2015/10/20بموج���ب الخاص���ة ( )474/2017/8359الص���ادرة ع���ن عدل جني���ن بتاريخ
 2017/8/23بموجب العامة ( )380/2017/7978الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/9/18
بموجب الخاصة ( )2017/113/1816س���فارة فلسطين بعمان بتاريخ  2017/10/26بموجب
العام���ة ( )413/2012/7882الصادرة عن عدل جنين بتاري���خ  2012/10/15وذلك لتقديم
معامل���ة بيع رق���م ( )2017/8869على قطعة األرض رقم ( )89م���ن الحوض ( )1من أراضي
كفيرت.
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 بالوكاالت المذكورة :مراد فضل سليمان طه
اس���م الموكل “المالك” :ش���فيقة نجي���ب مصطف���ى يوس���ف+كريمة+فوزية أبناء فريد
أحم���د اغباري+هيام+صب���اح أبن���اء مصطف���ى محم���د صبح+علي+أحم���د أبن���اء وض���اح
صبح���ي صبح+محمد+محمود+خالد+س���هام+نوال +نايفة+عزيزة+عزية+خت���ام أبن���اء
إبراهي���م عط���ا نواصرة+نهل���ة إبراهي���م محم���د حمارشة+سامر+تامر+أحمد+س���ماح+
نس���رين+بثينة+وعد+غادة أبن���اء محم���د منص���ور فري���د اغباري+رائ���د كم���ال طاه���ر
سعيد+حاتم+صالح+هيام+ختام أبناء حسن محمد أبو حطب
عدد الحصص المباعة :حسب الدورية
مدير تسجيل أراضي محافظة جنين

