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ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι ο Karim S.I. Abdel Latif από

Αγία Νάπα, επαρχία Αμμοχώστου,

υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών
αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογρά-

φησή του ως Κύπριος πολίτης. Όποι-

ος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για

τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγη-

θεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, κα-
λείται να αποστείλει στον Υπουργό

Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή

και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγο-

νότων».

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-

μένων ότι η Alia S.A. Abu Hassan

από τη Λάρνακα, υπέβαλε στον
Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ127) για πολιτογράφησή της ως

Κύπρια πολίτιδα. Όποιος γνωρίζει

οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο
δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αι-

τούμενη πολιτογράφηση, καλείται
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών στη Λευκωσία γραπτή και

υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονό-

των». 

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-

νων ότι η Marina Chindyaskina από

2, Georgiou Drosini street, 4043, Yer-
masogeia, Lemesos, υπέβαλε στον

Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ.127) για πολιτογράφηση της ως Κύ-

πρια πολίτιδα. Όποιος γνωρίζει οποι-

ονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πο-

λιτογράφηση, καλείται να αποστείλει
στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευ-

κωσία γραπτή και υπογεγραμμένη έκ-

θεση των γεγονότων» 

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-
μένων ότι ο Stanislav Chindyaskin
από 2, Georgiou Drosini street, 4043,

Yermasogeia, Lemesos, υπέβαλε
στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση
(Τύπος Μ.127) για πολιτογράφησή
του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον
οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται
να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών στη Λευκωσία γραπτή και
υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονό-
των»

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι ο Vladimir Blinov, από Ρω-
σία, με διεύθυνση διαμονής στη Δη-
μοκρατία Γεωργίου Α 131, 4048 Λε-
μεσός, Κύπρος, υπέβαλε στον Υπουρ-

γό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ.127) για πολιτογράφησή του ως
Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει

οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη
πολιτογράφηση, καλείται να αποστεί-
λει στον Υπουργό Εσωτερικών στη

Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμέ-
νη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-
νων ότι η Βibina Liudmila από Ρω-
σία, με διεύθυνση διαμονής στη Δη-
μοκρατία Γεωργίου Α 131, 4048 Λε-
μεσός, Κύπρος, υπέβαλε στoν Υπουρ-

γό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ.127) για πολιτογράφησή της ως
Κύπρια πολίτιδα. Όποιος γνωρίζει

οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν
έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη
πολιτογράφηση, καλείται να αποστεί-
λει στον Υπουργό Εσωτερικών στη

Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμέ-
νη έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-

νων ότι η Meiling Tang, από τη Λε-

μεσό, οδός Ριχάρδου Λεοντόκαρδου
5, αρ. κατοικίας 25, Ποτ. Γερμασόγει-
ας, 4046, Λεμεσός, υπέβαλε στον

Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ127) για πολιτογράφησή της ως

Κύπρια πολίτης. Όποιος γνωρίζει

οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν
θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη
πολιτογράφηση, καλείται να αποστεί-

λει στον Υπουργό Εσωτερικών στη
Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμέ-

νη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερο-

μένων ότι ο Mohamad Jamil από
Κυθρέας 2, 8015, Πάφος, υπέβαλε
στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση

(Τύπος Μ127) για πολιτογράφησή
του ως Κύπριος πολίτης. Όποιος
γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον

οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί
η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλεί-
ται να αποστείλει στον Υπουργό

Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή

και υπογεγραμμένη έκθεση των γε-
γονότων.

ΔΗΛΩΣΗ -

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ 
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομέ-

νων ότι ο Haifeng Yang, από τη Λε-

μεσό, οδός Ριχάρδου Λεοντόκαρδου
5, αρ. κατοικίας 25, Ποτ. Γερμασόγει-
ας, 4046, Λεμεσός, υπέβαλε στον

Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος
Μ127) για πολιτογράφησή του ως
Κύπριος πολίτης. Όποιος γνωρίζει

οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν
θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη

πολιτογράφηση, καλείται να αποστεί-
λει στον Υπουργό Εσωτερικών στη
Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμέ-

νη έκθεση των γεγονότων.

KΗΔΕΙΑ
Με βαθύτατη θλίψη αγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου

μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

(από Άγιο Αθανάσιο)    
που συνέβη το Σάββατο 15/9/2018 σε ηλικία 70 ετών. Η κη-
δεία θα γίνει σήμερα Τετάρτη 19/9/2018 και ώρα 2.00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στον Άγιο Αθανάσιο.
Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τη 1 μ.μ. μέχρι τις
2 μ.μ. στο ναό. 

Οι τεθλιμμένοι: 
Σύζυγος: Μαίρη

Τα παιδιά: Χριστίνα και Ανδρέας, 
Τα εγγόνια: Μαρία Κωνσταντίνος και Μαρίζα

Αδέλφια: Μαρούλα, Πάτρα, Γιαννούλα, Χριστάκης
και λοιποί συγγενείς 

Παράκληση αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στη Φιλό-
πτωχο Αγίου Αθανασίου και στον ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

KΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΙΩΡΓΟ ΦΟΥΣΚΟ

από Πέρα Ορεινής Λευκωσίας

που απεβίωσε χθες Τρίτη 18.9.2018 σε ηλικία 70 ετών, κηδεύου-

με σήμερα Τετάρτη 19.9.2018 και ώρα 16:00 από τον Ιερό Ναό

Παναγίας Οδηγήτριας στα Πέρα Ορεινής και καλούμε όλους όσοι

τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:

Γιος, αδέλφια

και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνουν εισφορές στον Αντι-

καρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Πωλείται οικιστικό τεμάχιο 

σε καταπληκτική περιοχή (Grammar School) 

και βιοτεχνικό τεμάχιο στη Λακατάμια. 

Τηλέφωνο:  99599598, 99609646

Νέες υποδομές σύντομα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους
Tο Τμήμα Δασών αναμένεται να εγκατα-

στήσει πολύ σύντομα δύο σημεία ενημέρω-

σης για τους επισκέπτες στην Πλατεία Τροό-

δους και στα Πλατάνια. Τα σημεία ενημέρω-

σης, των οποίων τα σχέδια έχουν ήδη ετοιμα-

στεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο andreas

tsiaklis studio, θα συμβάλουν στην αύξηση

των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους

επισκέπτες όσο αφορά στις διαθέσιμες υπηρε-

σίες και στις δυνατότητες αναψυχής, τόσο εν-

τός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους,

όσο και στις γειτονικές παραδασόβιες κοινό-

τητες.

Τα σημεία ενημέρωσης αποτελούν ένα από

τα παραδοτέα που υλοποιούνται στο πλαίσιο

του έργου iLIFE-TROODOS (www.ilifetroo-

dos.eu), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημο-

κρατία στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

Τα κάθε σημείο ενημέρωσης θα περιλαμβάνει

μία οθόνη αφής για παροχή πληροφοριών

και 8 ενημερωτικές πινακίδες για τις φυσικές

αξίες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροό-

δους. Απώτερος σκοπός των δύο σημείων

ενημέρωσης είναι η αύξηση της γνώσης των

επισκεπτών ως προς τις φυσικές αξίες και τις

οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το

Πάρκο, οι οποίες παράλληλα συνδυάζονται με

όλες τις δυνατότητες αναψυχής που παρέχει

το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους και οι γει-

τονικές περιοχές, όπως για παράδειγμα μονο-

πάτια, εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι,

καταλύματα, εστιατόρια, μουσεία, εκκλησίες

κ.λπ.

Κάτι αλλάζει 
στο Τρόοδος μας
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