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السيسي لمشايخ سيناء:
«ماكنش عندي خيار تاني»
قدم عبد الفتاح
السيسي وعدا لمشايخ
ورموز القبائل السيناوية بأن
الجيش لن يكمل المرحلة
الثالثة من «تدمير» رفح ،في
مقابل أنهم سيمنعون
ظهور أي فتحات لألنفاق
في تلك المنطقة

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني حسان حمادي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  B 4/1767الكفور
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب اسعد ذيب قانصوه احد ورثة ذيب
اسـعــد قــانـصــوه ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  1033دوير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

سيناء ــ محمد سالم
ب ـل ـه ـج ــة ح ـ ـ ـ ــادة انـ ـتـ ـف ــض م ـش ــاي ــخ
ورم ـ ـ ــوز ق ـب ــائ ــل شـ ـم ــال س ـي ـن ــاء فــي
وجــه الــرئـيــس املـصــري عبد الفتاح
السيسي وقياداته األمنية ،معلنني
رف ـض ـه ــم ت ـن ــاول ـه ــم ط ـع ــام اإلف ـط ــار
الــذي دعــاهــم إلـيــه ،أول مــن أمــس إال
بعد أن يقطع السيسي وعدا حاسما
بــال ـتــوقــف ع ــن امل ـض ــي ف ــي املــرح ـلــة
ال ـثــال ـثــة م ــن املـنـطـقــة ال ـع ــازل ــة الـتــي
جــرفــت نـحــو كـيـلــومـتــر (بــال ـعــرض)
من مدينة رفح املصرية ،إحدى مدن
شمال سيناء.
على ما يبدو ،ووفــق ما نقل بعض
الرمزو القبلية ،فإنه تحقق لهم ما
أرادوا ،وخ ــاص ــة ب ـعــد اجـتـمــاعـهــم
مع قيادات أمنية وسياسية رفيعة
م ــن رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وأي ـض ــا
ال ـس ـي ـســي ش ـخ ـص ـيــا ،ال ـ ــذي تـحــدث
خ ـ ــال «إف ـ ـطـ ــار األسـ ـ ـ ــرة امل ـص ــري ــة»
فــي فـنــدق املــاســة فــي مــديـنــة نصر،
بـصــوت خفيض ول ــن ،مــركــزا على
قراره بشان املنطقة العازلة ،إذ قال:
«ماكنش عندي خيار تاني».

إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :زين محمد ناصر
الدين املجهول محل االقامة
ت ـن ــذرك ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2013/782املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن شــركــة
ال ـتــأمــن ال ـعــرب ـيــة ش.م.ل .ب ـخ ــال /30/
يومًا من تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة
مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها
مقامًا مختارًا تتبلغ بواسطته كل االوراق
املوجهة إليك في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ عباس حمادي

وعد السيسي أبناء سيناء بمشاريع تنموية (اي بي ايه)

وأضـ ــاف الـسـيـســي ب ــوج ــود  40من
شيوخ قبائل شمال سيناء« :أهالي
سينا قــالــولــي كفاية الكيلو (كيلو
متر) اللي حصل ،واللي بنعمله في
سيناء مش رشــوة ،ورفــح الجديدة
مـ ــش رشـ ـ ـ ــوه ،بـ ــس املـ ـق ــاول ــن ال ـلــي
عندكم سابوا الشغل ومشيوا بسبب
ال ـت ـه ــدي ــدات» .وت ــاب ــع ق ــائ ــا« :إحـنــا
مـهـتـمــن بــامل ـحــاف ـظــات ال ـح ــدودي ــة
أكتر من األول ،بس العريش ورفح
أكتر من كل املحافظات الحدودية».
ف ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ق ـ ـ ـ ــال ش ـ ـيـ ــخ ق ـب ـي ـل ــة
السواركة في شمال سيناء الشيخ

عـ ـ ــارف ال ـع ـك ــور (أبـ ـ ــو عـ ـك ــر) ،إن ـهــم
طــالـبــوا الــرئـيــس بسرعة النظر في
األح ـ ـ ــوال امل ـت ــردي ــة أله ــال ــي الـشـيــخ
زوي ــد ورف ــح الــذيــن يـعــانــون نقصا
ش ــدي ــدا ف ــي الـ ـخ ــدم ــات وامل ـع ـي ـشــة.
ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك شـ ـ ـي ـ ــخ ق ـب ـي ـل ــة
االرم ـي ــات عيسى ال ـخــرافــن ،الــذي
طــالــب بـتـعــويـضــات مـنــاسـبــة جــراء
إغالق  500محل تجاري فى الشيخ
زويد ،باإلضافة إلى سرعة توصيل
املرافق والخدمات ،كما أكد انه جرى
االتـفــاق على وقــف توسيع املنطقة
العازلة اتجاه  500متر جديدة أعلن
عنها سابقا.
في هذا السياق ،يشير حسن خلف
وه ــو أح ــد مـشــايــخ ال ـس ــوراك ــة ،الــى
لقاء خاص عقده مشايخ القبائل في
منطقة رفــح الـحــدوديــة مــع قـيــادات
أمـ ـنـ ـي ــة رفـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،وجـ ــرى
االت ـف ــاق خــالــه عـلــى وق ــف توسيع
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــازل ــة ب ـش ــرط أن يـلـتــزم
املـ ـش ــاي ــخ م ـن ــع ظـ ـه ــور أي ف ـت ـحــات
األنفاق في نطاق األماكن التي تلي
املرحلة الثانية من املنطقة العازلة.
وكان مشايخ االرميالت والسواركة
ق ــد أع ـل ـن ــوا أن ـ ــه ف ــي ح ـ ــال الـ ـش ــروع
ب ــإخ ــاء املــرح ـلــة ال ـتــال ـيــة ،سيحدث
صـ ـ ــدام ش ــدي ــد ب ــن قـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
وأبـ ـن ــاء ال ـق ـب ـي ـل ـتــن ،ل ـك ــون املــرح ـلــة
ال ـثــال ـثــة سـتـبـتـلــع ب ـي ــوت وأراض ـ ــي
الـقـبـيـلـتــن غ ــرب مــدي ـنــة رفـ ــح ،كما
ت ـض ـمــن لـ ـق ــاء م ـش ــاي ــخ س ـي ـن ــاء مــع
السيسي مناقشة مـلــف املعتقلني،
وه ـنــا أشـ ــار الــرئ ـيــس إل ــى أن «ثـمــة
مــن اعـتـقـلــوا بــال ـخ ـطــأ ...يـعــز علينا
أن ي ـكــون ش ـبــاب م ــن سـيـنــاء داخ ــل
ال ـ ـس ـ ـج ـ ــون ف ـ ـ ــي رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان ،ولـ ـك ــن
سيجري ت ــدارك ذلــك وسـيـخــرج كل
م ــن يـثـبــت أن ــه غـيــر م ـت ــورط ف ــي أي
حوادث عنف».
ك ــذل ــك وع ــد الــرئ ـيــس أب ـن ــاء سـيـنــاء
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع تـ ـنـ ـم ــوي ــة ع ـ ـلـ ــى ارض
سـيـنــاء ،قــائــا« :الـخـيــر ج ــاي قريب
وه ـت ـشــوفــوا اح ـنــا هـنـعـمـلـكــم ايـ ــه...
احنا مهتمني اوي بسيناء وهنعمل
طفرة تنموية قريبا إن شاء الله».
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ص ـ ـ ــدر ب ـي ــان

جــديــد عــن تنظيم «والي ــة سـيـنــاء»
ن ـشــر ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ،وفـيــه
ت ـح ــذي ــر ل ـش ــرك ــات ال ـب ـن ــاء وال ـن ـقــل
بـ ـش ــأن الـ ـتـ ـع ــاون م ــع رج ـ ــل أع ـم ــال
س ـي ـنــاوي م ــن الـشـيــخ زوي ــد يــدعــى
إب ــراه ـي ــم ال ـعــرجــانــي ،وه ــو رئـيــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة «شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـص ــر
سـيـنــاء» .وجــاء فــي الـبـيــان« :تحذر
ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي س ـي ـنــاء كل
مــن يـقــوم بــاملـشــاركــة أو الـتـعــاقــد...
م ــع ش ــرك ــة أب ـن ــاء س ـي ـنــاء املـمـلــوكــة
للمرتد إبــراهـيــم الـعــرجــانــي ،وذلــك
ألنه محارب لله ورسوله واملؤمنني
وع ـم ـيــل لـلـيـهــود وه ــو الـ ــذي يــدعــم
وي ـس ــان ــد ال ـج ـيــش املـ ـص ــري املــرتــد
ب ـت ـن ـف ـي ــذ خـ ـط ــط ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ب ـ ــأرض
سيناء خاصة ومصر عامة».
م ـيــدان ـيــا ،واصـ ــل ع ـنــاصــر تــابـعــون
ل ــ«واليــة سـيـنــاء» اسـتـهــداف منازل
مــوظـفــي ال ـشــرطــة ف ــي مــديــريــة أمــن
شمال سيناء ،وذلك بحرق وتدمير
منازلهم الكائنة فــي أحـيــاء مدينة
الـ ـع ــري ــش امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،إذ اس ـت ـهــدف
أمـ ــس أحـ ــد مـ ـن ــازل أمـ ـن ــاء ال ـشــرطــة
بعبوة ناسفة أدت إلى تدمير أجزاء
ك ـب ـيــرة م ــن املـ ـن ــزل وأربـ ـ ــع س ـي ــارات
حوله .وهــذه الواقعة هي السادسة
خــال أسـبــوعــن مــن بــدء استهداف
م ـن ــازل مــوظ ـفــي ال ـشــرطــة املـمـلــوكــة
واملستأجرة من مواطنني.
ف ــي ق ـض ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،أحـ ـ ــال مـحــافــظ
ش ـم ــال س ـي ـنــاء الـ ـل ــواء ع ـبــد الـفـتــاح
حرحور ،عددا من رؤساء الجمعيات
األهلية إلى التحقيق ،إلخفاقهم في
ت ــوزي ــع ن ـحــو  48أل ــف ط ــرد غــذائــي
وت ـ ـمـ ــوي ـ ـنـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات
املسلحة للمواطنني من املستحقني
بمناسبة شهر رم ـضــان .وج ــاء في
قــرار اإلحــالــة أن رؤس ــاء الجمعيات
األهلية ومؤسسات املجتمع املدني
أه ـ ـ ــدرت «كـ ــراتـ ــن» امل ـن ـح ــة امل ـقــدمــة
لـلـفـقــراء وأخ ـلــت ب ـقــواعــد توزيعها
بـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة
العسكرية ومحافظة شمال سيناء،
وذلــك بتوزيع املساعدات على غير
مستحقيها وتعرض آالف الكراتني
لالختفاء دون إثبات وجهتها.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب سميحة عبدالله صباح شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1197نبطية التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت خــديـجــة خليل حــاج عـلــي شـهــادة
ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  1619نـبـطـيــة
التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ف ــاروق عبدو محفوظ سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  23من العقار 1221
منطقة رأس بيروت
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت صباح قاسم ابــي املنى احــد ورثة
لـبـيـبــة خ ـطــار ح ـمــزة س ـنــدي مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقارين  1177 ،969شانيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب سمير قيصر منصور ملوكلته هال
شفيق هاشم مالكة العقار  /863/القسم
 /16/الجديدة سند تمليك بدل عن ضائع
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب علي قاسم شكر بوكالته عن سمره
عبد الرؤف فضل الله احدى ورثة السيد
ع ـبــد الـ ـ ــرؤوف ال ـس ـيــد نـجـيــب ف ـضــل الـلــه
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة املورث
في العقار  /184/برج حمود
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري

