أيــــــــــام عربيــة ودولـيــة

الخميس 2018/5/17

لجنة استخبارات مجلس الشيوخ تؤيد تعيين
هاسبل مديرة للسي آي إيه رغم ملف التعذيب
واش���نطن -أ ف ب :وافقت لجنة االستخبارات في مجلس
الش���يوخ االميرك���ي على ترش���يح عميلة االس���تخبارات
المخضرم���ة جين���ا هاس���بل لمنص���ب مدي���رة وكال���ة
االس���تخبارات المركزية (س���ي آي إيه) رغم س���جلها في
الضل���وع في عملي���ات تعذي���ب لمعتقلين م���ن تنظيم
القاعدة في مطلع االلفية.
وأيدت لجنة االستخبارات بأغلبية  10الى خمسة أصوات
رفع ترش���يح هاسبل الى مجلس الش���يوخ وهو ما يضمن
فعلي���ا حصولها عل���ى موافقة المجل���س لتولي المنصب
مكان مايك بومبيو وزير الخارجية الحالي.
ّ
ّ
الطيار
لكن الس���يناتور الجمه���وري جون ماكي���ن
الس���ابق ال���ذي تع���رض للتعذيب خ�ل�ال وقوعه في
االس���ر في حرب فيتنام ،قاد حملة لمعارضة ترشيح
هاسبل بعد أن رفضت االقرار بأن أساليب االستجواب
الوحش���ية التي اس���تخدمت بعد هجم���ات  11ايلول
كانت "غير أخالقية".
لكن هاس���بل أكدت معارضتها التعذيب خالل حياتها
المهنية المقبلة وذلك في رس���الة بعثتها مطلع االسبوع
إلى الس���ناتور الديموقراطي البارز في اللجنة مارك وارنر
القناعه بالموافقة على تعيينها.
وقالت في الرس���الة إلى وارنر االثنين "مع االستفادة من
االدراك المتأخر وخبرتي كمسؤولة كبيرة في الوكالة ،فإن
برنامج االس���تجواب المعزز لم يكن على وكالة سي آي ايه
تطبيقه".
وانضم س���يناتور ديموقراطي آخر لم يكشف عن اسمه
إلى موقف وارنر المؤيد في التصويت الس���ري ،ما يضمن
موافقة مجلس الشيوخ على ترشيحها في عملية تصويت
قبل نهاية الشهر.
وبذلك تكون هاس���بل البالغ���ة االن  61عام���ا والخبيرة
في ش���ؤون روس���يا ،أول امرأة تقود وكالة االس���تخبارات
وأول مدير أمضى حيات���ه المهنية بأكملها في الخدمات
السرية للوكالة.

وقال رئي���س اللجنة ريتش���ارد بور في بي���ان ان "جينا
هاسبل هي اكثر شخص مؤهل يمكن ان يختاره الرئيس
ليترأس السي اي ايه ،واكثر مرشح مستعد لهذا المنصب
خالل تاريخ الوكالة الممتد  70عاما".
وأض���اف "لقد تصرفت بش���كل اخالق���ي وقانوني خالل
حياته���ا المهني���ة المتمي���زة الممت���دة  30عاما وهي
الش���خص الصحيح ليقود هذه الوكالة في المستقبل غير
الواضح والمليء بالتحديات".
وعب���ر وارنر ع���ن الموقف نفس���ه .وقال "اعتق���د بأنها
س���تكون مناصرا قويا لموظفي الوكالة وصوتا مس���تقال
يمكنه الدفاع عن مجتمع االستخبارات في أمتنا".
واضاف "واالهم إنها باعتقادي ش���خص يمكنه الوقوف
وسوف يقف بوجه الرئيس إذا أمر بشيء غير قانوني أو ال
أخالقي  --مثل العودة إلى التعذيب".
لك���ن الس���ناتور الديموقراط���ي رون واي���دن ،أحد أكبر
المعارضين لبرنامج التعذيب قال إن ال تزال لديه "مخاوف
خطيرة" بش���أن كفاءتها نظرا لماضيها في قضايا ال تزال
سرية ترفض هاسبل والوكالة الكشف عنها علنا.
وقال وايد إن رفض رفع الس���رية ع���ن القضايا "يتعلق
فقط بحماية صورتها".
وتم االستماع الى هاسبل البالغة اآلن  61عاما والمديرة
ّ
بالوكال���ة لـ"س���ي آي ايه" بش���كل مكث���ف االربعاء خالل
جلسة في مجلس الشيوخ حول دورها عام  2002بصفتها
مسؤولة عن سجن سري تابع لوكالة االستخبارات المركزية
في تايالند.
وهاسبل التي تتولى حاليا منصب نائبة مدير السي آي
ايه بعدما عملت طوال ثالثة عقود في العمليات الس���رية
التابعة للوكالة ،ادارت في  2002سجنا سريا تابعا للوكالة
في تايالن���د تؤكد تقارير ان معتقلين بش���بهة االنتماء
لتنظيم القاعدة تعرضوا فيه للتعذيب.
وش���مل التعذي���ب خصوصا االيه���ام بالغ���رق ،والغى
الرئيس السابق باراك اوباما هذه االساليب.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف/1683 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعل���ن للعم���وم أنه تقدم إلى دائ���رة األراضي رام الله الس���يد/ة جوليي���ت الياس مينا
زكاك بواس���طة الوكيل ال���دوري يعقوب جريس أنطون زغلول بموج���ب الوكالة الدورية
 2017/22682بتاري���خ  2017/11/20ع���دل رام الل���ه والمعطوفة عل���ى الوكالة الخاصة
 2017/20704بتاريخ  2017/10/23عدل رام الله
الصادرة من كاتب عدل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي جفنا حوض رقم  8قطعة رقم 113
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس

رقم الملف/2175 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد /غانم احمد حس���ني
فرعوني���ة بصفته وكي�ل�ا عاما بموجب الوكال���ة رقم  41213077بتاري���خ 2017/12/13
الصادرة عن بعثة م ت ف /واشنطن
بمعاملة بيع على القطعة رقم  117+111رقم الحوض  14من أراضي برقا.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عشرة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
		
الوكيل
اسم الموكل (المالك)
بسام وحسام /أبناء خالد محمد أبو عمر غانم أحمد حسني فرعونية
دائرة تسجيل أراضي نابلس

بوتين :القوات البحرية الروسية
ستقوم بدوريات قبالة سورية
سوتش���ي (روس���يا) -أ ف ب :اعلن الرئيس الروس���ي فالديمير بوتين امس ان السفن
البحرية الروسية س���تقوم بدوريات قبالة سورية التي تشهد حربا تدعم فيها موسكو
نظام الرئيس السوري بشار االسد ،وذلك بهدف التصدي للتهديدات االرهابية.
وق���ال بوتين خالل لقاء مع القادة العس���كريين في مدينة سوتش���ي الجنوبية "هذا
العام وبس���بب التهديد االرهابي المستمر في س���ورية ،فإن سفننا المجهزة بصواريخ
كروز ستقوم بدوريات في البحر المتوسط بشكل مستمر".
وتشارك روسيا في الحرب السورية منذ ايلول  .2015وقد غير الدعم العسكري الروسي
للنظام مس���ار الحرب وسمح للقوات الحكومية باستعادة اكثر من نصف البالد من ايدي
الفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة االسالمية"داعش".
واشاد بوتين ب"الحركات الدقيقة والمنسقة بشكل جيد للسفن والغواصات الروسية
خالل العملية في س���وريا والضربات بصواريخ كروز  ..التي احدثت خسائر جسيمة في
صفوف االرهابيين" في سورية.
وتوجد قاعدة بحرية روس���ية في مدينة طرطوس الس���ورية كم���ا توجد قاعدة جوية
روسية في حميميم.

ثمانية قتلى في هجوم انتحاري
بحزام ناسف شمال بغداد
بغداد -أ ف ب :قتل ثمانية أش���خاص على األقل وأصيب نحو  30آخرين بجروح امس
في هجوم انتحاري بحزام ناس���ف اس���تهدف مجلس عزاء في منطقة التاجي ش���مال
بغداد ،بحسب مصادر أمنية وطبية.
وق���ال ضابط برتبة رائد في الش���رطة العراقي���ة لوكالة فرانس ب���رس "قتل ثمانية
أش���خاص وأصيب  30بجروح ،بينهم عناصر من الحش���د الش���عبي ،في هجوم انتحاري
بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء" .
في المقابل ،أكد مصدر في فصائل الحش���د الش���عبي أن "الهج���وم تزامن مع تواجد
مقاتلين من الحشد في مجلس العزاء" .وأكد مصدر طبي في مستشفى التاجي حصيلة
الضحايا .وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.
من جهته ،أوضح مركز اإلعالم األمني العراقي في بيان أن "القوات األمنية تمكنت من
التصدي" لالنتحاري ،مؤكدا "استشهاد وجرح عدد من المواطنين".
لعبت قوات الحش���د الش���عبي دورا حاسما في إس���ناد القوات األمنية العراقية خالل
معاركها لدحر تنظيم الدولة اإلسالمية من البالد.
وتشهد ناحية التاجي أعمال عنف متكررة ،وتتواجد فيها قوات من الجيش والحشد
الشعبي بكثافة.

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس
إعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس

رقم الملف/3938 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعم���وم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد عازم فهيم محمد أبو
ع���ون وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رق���م  295/2003/3280تاريخ
 2003/5/31المعطوفة على العام���ة  295/2003/3234عدل جنين  2003/5/31والعامة
س 222ص 99/36سفارة فلسطين عمان 1999/8/9
بيع الحصص حسب الدورية
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي جبع حوض رقم  21قطعة رقم 35
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/3431 :ج2018/
التاريخ2018/4/26 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد إبراهيم محمد إبراهيم
نواهضة وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم  438/2018/3460تاريخ
2018/4/2
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  16قطعة رقم 53
فم���ن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
اسم الموكل (المالك)
إبراهيم محمد إبراهيم نواهضة
أمين عبد الكريم حسن سمار

دولة فلسطين
سلطة األراضي
الرقم/80 :ق2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
ً
تسجيال جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي الخليل
بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم2018/80 :

رقم الملف/3962 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة أنا رجاء سعيد سليم
نواهض���ة وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم  437/2018/3127تاريخ
 2018/3/25والمعطوف���ة على الخاصة رقم  435/2017/10099والصادرة عن عدل جنين
بتاريخ 2017/10/9
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على اراضي كفرقود حوض رقم  5قطعة رقم 9
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
اسم الموكل (المالك)
رجاء سعيد سليم نواهضة
طاهر محمد عبد الرحمن عتيق
دائرة األراضي مكتب جنين

دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/3939 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أن���ه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا صابر ش���افع عبد
الوهاب قبالة وذلك بصفة وكيال خاصا بموج���ب الوكالة الخاصة رقم 438/2018/4880
تاريخ 2018/5/7
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  15قطعة رقم 34
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
اسم الموكل (المالك)
صابر شافع عبد الوهاب قبالة
		
إبراهيم نايف خضر عباهرة
دائرة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/3953 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد بدر الدين هشام فارس
س���مودي وذلك بصفة وكيال دوريًا بموجب الوكالة الدورية رقم  438/2018/4766تاريخ
2018/5/3
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  4قطعة رقم 13
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الموكل (المالك)

اسم الوكيل

ميس���ر ذيب داود عت���ر  +علي  +عامر  +بدر الدين هشام فارس سمودي
فريال  +أفنان  +حنان  /أبناء محمد علي
عتر
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
ديوان قاضي القضاة
المحاكم الشرعية
دائرة تنفيذ بيت لحم الشرعية
مذكرة تبليغ تنفيذ حكم
صادرة عن دائرة تنفيذ بيت لحم الشرعية
في الدعوى التنفيذية أساس 2018/72

إلى المحكوم عليها :حنين جمال هاش���م مناصرة من واد فوكين وسكان المملكة األردنية
الهاش���مية ومجهولة محل اإلقامة فيها وال يوجد لها محل إقامة في دولة فلسطين وآخر
محل إقامة لها في بيت جدها ألم عثمان موسى مناصرة /واد فوكين.
يجب عليك تنفيذ مضمون الحكم الصادر عن محكمة بيت لحم الشرعية بتاريخ 2016/6/7
رقم  290/2/202في الدعوى أساس  2016/217بتسليم الصغيرة شهد لجدتها المحكوم
لها نهاد يوسف عطا حروب من بيت لحم وسكانها لتقوم بحضانتها ورعايتها واإلشراف
عليها ،وتقرر منحك المدة القانونية اعتبارًا من تاريخ 2018/4/25م لتنفيذ الحكم المشار
إليه أعاله ،فإذا لم تنفذي مضمون الحكم المش���ار إليه أعاله خالل سبعة أيام بعد التاريخ
المذك���ور أعاله يجري بحقك اإليجاب الش���رعي وعليه صار تبليغك ذلك حس���ب األصول
تحريرًا في /17رجب الفرد 1438هـ وفق 2014/4/3م.
مأمور تنفيذ بيت لحم الشرعي
عمر أحمد علي السرطاوي

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

رقم الملف/1698 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله الس���يد/ة معزوزة عبد الحميد عبد الله
موس���ى وخالد وهدى أبناء محمود إبراهيم أبو مريم بواسطة الوكيل الدوري أحالم توفيق
محم���د نصر الله بموجب الوكالة الدورية رق���م  2017/10303بتاريخ  2015/5/25عدل رام
الله عماد محمود إبراهيم أبو مريم بواس���طة الوكيل الدوري خالد محمود إبراهيم نصر الله
بموجب الوكالة الدورية رقم  2018/514بتاريخ 2018/1/24
الصادرة من كاتب عدل رام الله
وذلك بمعاملة بيع على أراضي برهام حوض رقم  1قطعة رقم 113
فم���ن له اعتراض على ذل���ك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
أحالم توفيق محمد نصر الله
معزوزة عبد الحميد عبد الله موسى
خالد وهدى أبناء محمود إبراهيم أبو مريم أحالم توفيق محمد نصر الله
خالد محمود إبراهيم نصر الله
عماد محمود إبراهيم أبو مريم
دائرة األراضي رام الله

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/3960 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد/ة رجاء س���عيد س���ليم
نواهضة وذلك بصفة وكيال دوريا بموج���ب الوكالة الدورية رقم  438/2018/5120تاريخ
 2018/5/13والمعطوف���ة على الخاصة رق���م  437/2018/2986والصادرة عن عدل جنين
بتاريخ  2018/3/20والمعطوفة على العامة رقم س���جل  1867صفحة  2018/10والصادرة
عن سفارة فلسطين /عمان بتاريخ 2018/3/5
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  1قطعة رقم 30
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الموكل (المالك)

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل أراضي نابلس
دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

وجاء "س���ائرون" في المرتبة األولى في
محافظات :بغداد وواس���ط والمثنى وذي
قار وميس���ان والنجف ،كم���ا حصل على
مقاعد في ثماني محافظات أخرى.
وج���اءت قائم���ة الفتح بزعام���ة هادي
العامري ،رئي���س منظمة بدر في المرتبة
ثاني���ة ،بعد أن ف���ازت بالمرتب���ة األولى
ف���ي أربع محافظ���ات ،هي :باب���ل وكربالء
والقادس���ية والبص���رة .وحصل���ت عل���ى
أصوات في تسع محافظات أخرى.
وجاءت قائم���ة النص���ر بزعامة رئيس
الوزراء العراقي حي���در العبادي بالمرتبة
األولى في محافظة نين���وى ،كما حصلت
على أصوات ف���ي  17محافظة عراقية ،بما
فيها مدن إقليم كردستان.
وأش���ارت اإلحصائي���ة إل���ى أن كيانات
ش���يعية أخ���رى حصل���ت عل���ى أصوات
متفرقة ،أبرزه���ا :دولة القان���ون بزعامة
نوري المالك���ي ،وتيار الحكم���ة الوطني
بزعامة عمار الحكيم.
وبحس���ب اإلحصائي���ة ،ف���إن األحزاب
الكردي���ة الكب���رى :الديمقراط���ي
الكردس���تاني ،واالتح���اد الوطن���ي
الكردستاني ،والتغيير ،والحراك الجديد،
والجماع���ة اإلس�ل�امية حافظ���ت عل���ى
مواقعه���ا المتقدمة ف���ي التصويت في
محافظات إقليم كردستان الثالث :أربيل
والسليمانية دهوك.

وتص���درت القوائ���م الس���نية نتائ���ج
التصويت في محافظ���ات األنبار وديالى
وصالح الدين.
وتواج���ه إيران ،الت���ي تتعرض لضغوط
بس���بب انس���حاب الوالي���ات المتحدة من
االتفاق النووي ،اختبارًا كبيرًا في التعامل
مع مقت���دى الصدر خصمه���ا القوي الذي
تغلب على حلفائها القدامى ليحقق نصرًا
مفاجئًا في االنتخابات البرلمانية بالعراق.
إال أن���ه إذا أفرطت طهران في الثقة بإبعاد
الصدر عن حكومة ائتالفية يهيمن عليها
حلفاؤه���ا فه���ي تخاطر بفق���دان النفوذ
بإثارة صراع بين الشيعة الذين تدعمهم
من جانب والموالين للصدر من جانب آخر.
وقال المحل���ل العراقي المس���تقل واثق
الهاشمي" :إيران ستبذل كل ما في وسعها
للحف���اظ على قوتها في العراق وممارس���ة
الضغط .الوضع في غاية الحساسية".
وقب���ل االنتخابات قالت إي���ران عالنية:
إنها لن تس���مح لكتلة الصدر التي تمثل
تحالفًا متباينًا من الشيعة والشيوعيين
وجماعات علمانية أخرى بتولي الحكم.
من جانب���ه ،أوض���ح الصدر أن���ه ليس
على اس���تعداد للتوصل إل���ى ترضية مع
إي���ران بتش���كيل ائتالف م���ع حليفيها
الرئيسيين :هادي العامري قائد منظمة
بدر المسلحة وربما أقوى رجل في العراق،
ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

دائرة األراضي مكتب جنين

خيرية  +فهمية  +مهدية  +رش���دية  +عازم فهيم محمد أبو عون
منيرة أبناء محمد ذيب أبو عون

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

بغ���داد  -وكاالت :دعا الزعيم الش���يعي
العراق���ي ،مقتدى الصدر ،زعماء التحالفات
االنتخابية إلى االجتماع؛ بهدف تش���كيل
حكوم���ة تكنوق���راط ،وذل���ك بع���د تأكيد
المفوضي���ة العليا المس���تقلة لالنتخابات
تق���دم تحالف���ه االنتخابي "س���ائرون" في
نتائج االنتخابات التي جرت مطلع األسبوع.
وكت���ب الص���در ،أم���س ،على حس���ابه
على "تويتر"" :على الرغ���م من خالفاتنا،
فلنبحث عن مشتركاتنا ومن دون التنازل
ع���ن ثوابتن���ا ..أدع���و زعم���اء التحالفات
الجديدة لالجتماع وباب���ي مفتوح ويدي
مم���دودة ألجل بن���اء عراقنا وتش���كيل
حكومة تكنوقراط نزيهة وأبوية".
وكان الصدر كتب على حس���ابه ،أمس:
"لن تكون هناك خلطة عطار .مقبلون على
تشكيل حكومة تكنوقراط تكون بابًا لرزق
ً
الشعب وال تكون مناال لسرقة األحزاب".
تجدر اإلش����ارة إل����ى أن الص����در قام خالل
الس����نوات الماضية بدعوة أنص����اره أكثر من
مرة للتظاهر؛ احتجاجًا ضد الحكومة والفساد.
وأعلن���ت مفوضية االنتخاب���ات ،الليلة
قبل الماضية ،أن "سائرون" انفرد بصدارة
النتائ���ج األولية في االنتخاب���ات العامة
البرلمانية في س���ت محافظات من أصل
 18محافظة عراقية.
يذكر أن "سائرون" هو تحالف مدعوم من
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،ويضم
عدة أحزاب منها" :االستقامة" بزعامة حسن
العاقول���ي ،و"الح���زب الش���يوعي العراقي"
بزعامة رائد فهم���ي ،و"التجمع الجمهوري"
بزعامة سعد عاصم الجنابي ،وحزب "الدولة
العادلة" بزعامة قحطان الجبوري.

يعلن إلطالع العموم أنه تقدم طلب إلى دائرة تس���جيل أراضي الخليل ،لتس���جيل المال
ً
غير المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول أدناه تس���جيال جديدًا ،وعلى
كل َم���ن ّ
يدعي بحق التصرف أو المنفعة أو الملكي���ة أو التعدي على حقوقه ،أن يتقدم
باعتراضه الخطي إلى مدير تسجيل أراضي الخليل خالل مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ
نشر هذا اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول
 - 1اسم وعنوان طالب التسجيل :نبيل "محمد علي" أحمد الجعبري
دائرة األراضي نابلس
 - 2اسم المدينة أو القرية :الخليل.
ب -نوع األرض :ميري
 - 3أ -اسم موقع األرض :سهلة سلمان /أم العمد
 4ـ رقم الحوض 5 :طبيعي رقم القطعة602 :
دونم
متر مربع
5ـ المساحة بموجب قيود المالية:
		
9
000
			
دولة فلسطين
دونم
متر مربع
 - 6المساحة بموجب المخطط:
			
18
403
			
سلطة األراضي
 - 7الحصص المطلوب تسجيلها :حصة من حصة
دائرة تسجيل األراضي
ً
كامال
جنين
مكتب
دائرة األراضي في سلطة األراضي
 - 8الحدود بموجب المخطط:
ً
/3957ج2018/
الملف:
رقم
شماال :سلمان عبد العزيز سليمان أبو اسنينة
التاريخ2018/5/16 :
جنوبًا :شارع عام معبد وطريق مقترح عرض 5م 2يليه جامعة الخليل.
إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
شرقًا :سلمان عبد العزيز سليمان أبو اسنينة وشارع عام معبد.
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد إبراهيم هالل عبد الكريم
غربًا :طريق مقترح عرض 5م 2وزهران خليل صالح أبو قبيطة.
عب���د الكريم وذلك بصفة وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم  422/2014/12322تاريخ
 .8وكيفية األيلولة لطالبي التسجيل :عن طريق الشراء من ورثة محمد علي أحمد جعبري
2014/12/21
تحريرًا في 2018/5/16 :
الصادرة من كاتب عدل جنين
ق .أ مدير تسجيل أراضي الخليل
وذلك بمعاملة بيع على أراضي اليامون حوض رقم  17قطعة رقم 176
فم���ن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
إبراهيم هالل عبد الكريم عبد الكريم
		
عونية رضوان مبدا محمود
دولة فلسطين
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

مقتدى الصدر يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط
وإيران تحاول حصر خسائر حلفائها في العراق

رقم الملف/2111 :ج2018/
التاريخ2018/5/13 :

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي نابلس السيد عرفات جميل أحمد حنني وذلك
بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م  1730/2018/2041تاريخ 2018/2/11
المعطوفة على الوكالة الخاصة رقم  1687/2017/13481عدل نابلس بتاريخ 2017/9/10
الصادرة من كاتب عدل نابلس
وذلك بمعاملة بيع على أراضي طلوزة حوض رقم  31قطعة رقم 4
فم���ن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
عرفات جميل أحمد حنني
		
فدوى ربحي محمد سلمان

9

رقم الملف/2177 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد ناي���ف عبد الرحيم
نايف عاش���ور بصفته وكي�ل�ا دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رق���م 1545/2016/7210
بتاري���خ  2018/4/23عدل نابلس والمعطوفة على العام���ة رقم توثيق 470/2001/9096
س���فارة فلس���طين /أبو ظبي بتاريخ  2018/4/3عدل نابل���س والمعطوفة على العامة رقم
 473/2001/10761بتاري���خ  2001/8/13ع���دل نابل���س والمعطوف���ة عل���ى العامة رقم
 993/2010/11088بتاريخ  2018/4/30عدل نابلس والعامة رقم  470/2001/9097سفارة
فلسطين /أبو ظبي بتاريخ  2018/2/4سفارة فلسطين
بمعامل���ة بيع على القطعة رقم  191+124من الحوض  69القطعة  55+37حوض  64من
أراضي طلوزة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن ،وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول
ووفقًا للقانون.
اسم الموكل (المالك)

الوكيل

حسين وسعاد وس���ناء /أبناء نمر أديب أبو أديب نمر أديب أبو شهاب
شهاب وأسامة عبد الكريم أحمد أبو شهاب
أديب نمر أديب أبو شهاب

نايف عبد الرحيم نايف عاشور
دائرة تسجيل أراضي نابلس

اسم الوكيل

فتحي عاهد محمد حسين وعلية كامل علي أبو عبيد رجاء سعيد سليم نواهضة
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي
دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف/3943 :ج2018/
التاريخ2018/5/16 :

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين

يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد أنا جميل محمود كامل
عباه���رة بصفتي وكيال عن خيرية نايف خضر عباه���رة بموجب العامة 431/2017/2897
عدل جنين بتاريخ  2017/3/20كامل الحصص
الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على أراضي
اليامون حوض رقم  21قطعة رقم 25
اليامون حوض رقم  21قطعة رقم 23
فمن له اعت���راض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا
للقانون.
اسم الوكيل
		
اسم الموكل (المالك)
دائرة األراضي مكتب جنين

