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الحافالت البرية تستأنف عملها بين شطري المدينة 

تقدم جديد لقوات الجيش السوري شرق حلب 

تخو���ش ق��وات اجلي�ش ال�س��وري مع��ارك عنيفة االحد 
�س��د الف�سائ��ل املقاتل��ة يف ���رق مدين��ة حل��ب، مع 
حماولته��ا التقدم اك��رث، بعدما بات اكرث من �ستني يف 
املئ��ة من ه��ذه املنطقة حتت �سيطرته��ا، وفق املر�سد 

ال�سوري حلقوق االن�سان.
وا�س��ار املر�سد اىل "معارك عنيفة بني الطرفني ترتكز 
يف ح��ي املي�ر يف ���رق حل��ب، تزامنا م��ع ا�ستمرار 
اال�ستب��اكات عل��ى اط��راف اأحي��اء اجلزمات��ي وك��رم 
الط��راب وطريق الباب" التي متكن��ت قوات النظام من 

ال�سيطرة عليها ال�سبت.
وقال مدي��ر املر�سد رامي عبد الرحم��ن "ت�سعى قوات 
النظ��ام للتقدم وال�سيط��رة على حي ال�سع��ار واالحياء 
املحيطة به��دف دفع الف�سائل املقاتلة اىل االن�سحاب 

ب�سكل كامل اىل جنوب االحياء ال�رقية".
وب��دات قوات النظ��ام هجوم��ا يف 15 ت�رين الثاين/
نوفم��ر ال�ستع��ادة ال�سيط��رة على كام��ل مدينة حلب، 
ومتكن��ت منذ نهاي��ة اال�سب��وع املا�سي م��ن ال�سيطرة 

على القطاع ال�سمايل احياء اخرى جماورة.
وبات��ت  ت�سيط��ر عل��ى اك��رث م��ن �ست��ني يف املئ��ة من 

م�ساحة االحياء ال�رقية، بح�سب املر�سد.
ودع��ت القيادة العام��ة للجي�ش ال�س��وري يف بيان ليل 
ال�سب��ت "�س��كان االحي��اء ال�سمالي��ة ال�رقي��ة ملدين��ة 
حل��ب للعودة اىل منازلهم بع��د اأن اأعاد اجلي�ش العربي 
ال�س��وري االم��ن واال�ستقرار اىل تل��ك االحياء وبا�رت 

موؤ�س�سات الدولة باعادة تاأهيلها".
وبع��د توق��ف ا�ستمر اكرث م��ن اربع �سن��وات، ا�ستاأنفت 
ال�سب��ت حاف��الت النق��ل احلكومية رحالته��ا من غرب 
مدين��ة حلب اىل االحياء ال�رقية التي ا�ستعادت قوات 

النظام ال�سيطرة عليها. 
واقل��ت املئ��ات من املدني��ني اىل حي م�ساك��ن هنانو، 
قب��ل توجههم اىل احياء عدة يف القط��اع ال�سمايل من 

االحياء ال�رقية لتفقد منازلهم وممتلكاتهم.
واعلن��ت رو�سي��ا، اب��رز حلف��اء دم�سق، االح��د ار�سالها 

حممل��ة  �ساحن��ة  ثالث��ني  م��ن  اك��رث  ت�س��م  قافل��ة 
بامل�ساعدات االن�سانية اىل مدينة حلب.

وق��ال نيكوالي بونوماريوف وه��و �سابط رو�سي قدم 
نف�س��ه با�سم رئي���ش مركز امل�ساحل��ة يف مدينة حلب، 
لل�سحافي��ني االح��د وبينه��م مرا�سل��ة فران���ش بر���ش 
يف غ��رب املدين��ة "مت اي�س��ال اخ��ر دفعة م��ن �سحنة 
الرو�سي��ة.. اىل مدين��ة حل��ب  االن�ساني��ة  امل�ساع��دات 

لل�سكان الذين عانوا خالل العملية الع�سكرية". 
وت�سم قافل��ة امل�ساعدات التي �سيت��م توزيعها الحقا، 
مالب���ش لل�ستاء وبطاني��ات وم�ساع��دات غذائية، وفق 

امل�سوؤول الرو�سي.
وتنفذ رو�سيا منذ نهاي��ة ايلول/�سبتمر 2015 حملة 
جوي��ة يف �سوريا دعما للهجمات الري��ة التي ينفذها 
اجلي���ش. اال انها مل ت�سن اي غارات على �رق حلب يف 

الهجوم االخري.
اىل ذل��ك قت��ل 14 مدني��ا على االقل االح��د يف غارات 
نفذته��ا طائرات حربية "يرجح انها رو�سية" على بلدة 
كفرنبل يف ريف ادلب اجلنوبي يف �سمال غرب �سوريا، 

وفق ما افاد املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان.
واك��د مدير املر�سد رامي عبد الرحم��ن لوكالة فران�ش 

بر���ش "مقت��ل 14 مدني��ا عل��ى االق��ل بينه��م طف��ل 
و�سيدت��ني ج��راء غ��ارات ع�سوائي��ة نفذته��ا طائ��رات 
حربي��ة يرجح انها رو�سي��ة على بلدة كفرنبل يف ريف 

ادلب اجلنوبي".
وا�سار اىل ا�سابة الع���رات بجروح، مرجحا "ارتفاع 

ح�سيلة القتلى لوجود جرحى يف حاالت خطرة".
واعلنت رو�سيا ابرز حليفة لدم�سق والتي تنفذ �ربات 
جوية م�ساندة لقوات النظام منذ اكرث من عام، يف 15 
ت�ري��ن الثاين/نوفم��ر بدء حملة وا�سع��ة النطاق يف 

حمافظتي ادلب وحم�ش )و�سط(. 

�سق��ط عدد م��ن القتل��ى يف حريق خ��الل حفل��ة مو�سيقية 
ملجموع��ة م��ن الفنان��ني نظم��ت يف م�ست��ودع ق��دمي يف 
كاليفورني��ا حيث قال م�سوؤول��ون ان ح�سيلة ال�سحايا قد 

ت�سل اىل اربعني قتيال.
وبقي��ت عائالت ع�رات املفقودين يف احلريق الذي اندلع 
يف حف��ل يف اوكالن��د قرب �س��ان فران�سي�سك��و يف انتظار 
معلومات حول م�سريهم. ومت تاأكيد مقتل ت�سعة ا�سخا�ش 

حتى االن.
واك��د امل�سوؤول��ون ان امل�ستودع املوؤلف م��ن طابقني كان 
ي�ستخ��دم مرك��زا القامة وعمل جمموعة م��ن الفنانني ومل 
يك��ن لدي��ه ترخي���ش القامة احتف��ال راق���ش. ومل يعرف 

�سبب اندالع احلريق حتى االن.
وق��ال رجال االطف��اء ان املبنى ال يوجد فيه اجهزة ك�سف 
ع��ن الدخ��ان وال مر�س��ات مي��اه تلقائي��ة. و���رح ممثل 
ال�رط��ة املحلي��ة راي كيل��ي لل�سحافي��ني م�س��اء ال�سبت 
ان��ه مت العثور عل��ى ع�رات اال�سخا���ش الذين مت االعالن 
ع��ن فقدانه��م. لكن��ه ا�س��ار اىل انه م��ا زال هن��اك ع�رات 
املفقودين. واكد م�سوؤول يف مكتب ال�رطة املحلية رف�ش 
الك�س��ف ع��ن ا�سمه يف وقت مبكر االح��د ان عدد القتلى قد 
ي�سل اىل اربعني �سخ�سا ورمبا اكرث من ذلك. من جانبها، 
اك��دت رئي�س��ة ف��رق االطف��اء يف اوكالند تريي��زا ديلوا�ش 
ري��د انه يعتق��د ان غالبية القتلى يف احلري��ق الذي بداأ يف 
ال�ساع��ة 23،30 كان��وا يف الطابق الثاين م��ن امل�ستودع. 

وا�سافت »يبدو ان احلريق انت�ر ب�سعة كبرية«.
وكان م��ا ب��ني خم�س��ني ومئ��ة �سخ�ش يح���رون احلفل 

املو�سيقي.

بوتين يصف ترامب بانه "ذكي" وسيقوم سريعا 
بدوره كرئيسا

مقتل 40 امريكيا في حريق خالل 
حفلة موسيقية في كاليفورنيا

المجتمع االنغولي منقسم حيال ارث دوس 
سانتوس بعد حكم دام 37 عاما

ق��ال الرئي���ش الرو�سي فالدم��ري بوتني االح��د ان الرئي�ش االمريك��ي املنتخب 
دونال��د ترامب رجل "ذكي"، متوقع��ا ان ي�سبح �ريعا يف م�ستوى م�سوؤولياته 

اجلديدة.
واو�س��ح بوت��ني يف مقابلة مع قناة ان تي يف "ان واق��ع انه جنح يف االعمال 

يظهر انه �سخ�سية ذكية".
وا�س��اف "ومب��ا انه ذكي ف��ان ذلك يعني ان��ه �سيتحمل �ريع��ا وب�سكل كامل 

امل�سوؤوليات التي تنتظره".
وكانت الرئا�سة الرو�سية افادت ال�سهر املا�سي ان بوتني وترامب اتفقا يف اول 
ات�س��ال هاتف��ي بينهما اثر انتخ��اب ترامب، على ���رورة "تطبيع" العالقات 

التي تدهورت على خلفية النزاعني يف �سوريا واوكرانيا.
وقال بوتني يف خطابه حول حالة االحتاد الرو�سي "من املهم تطبيع عالقاتنا 

وتطوير عالقات ثنائية جديدة الن ذلك �سيكون يف �سالح اجلميع".
م��ن جانب��ه ادىل ترامب م��رارا بت�ريح��ات ايجابية ب�سان بوت��ني معربا عن 

االمل يف اقامة "عالقة قوية ودائمة مع رو�سيا".

يب��دو املجتمع االنغ��ويل اكرث انق�ساما حي��ال االرث الذي �سيرتك��ه الرئي�ش جوزيه 
دو���ش �سانتو�ش بع��د حكم دام نحو اربع��ني عاما احتكر خالله��ا كل ال�سلطات قبل 
ان يعل��ن اجلمع��ة ان�سحابه ليد�سن ع�را جديدا يف تاريخ هذا البلد الذي طبع بعمق 

بحكمه اال�ستبدادي.
الع��ام 1979، ت�سلم الرجل الذي كان مقاتال ال�سلطة يف هذه امل�ستعمرة الرتغالية 

ال�سابقة التي كانت متزقها حرب اهلية.
ومن��ذ ا�ستقاللها عن الرتغ��ال قبل اربعة اعوام على ذلك، كان��ت ت�سهد معارك بني 
حكوم��ة حزب��ه املارك�س��ي "احلرك��ة ال�سعبية لتحري��ر انغوال" ومتم��ردي "االحتاد 

الوطني من اجل ا�ستقالل انغوال التام" )يونيتا(.
ومت اح��الل ال�س��الم يف انغوال من��ذ 2002 لكن ال�سكان بقوا حت��ت تاأثري هذا النزاع 
الذي كان ميدانا افريقيا رئي�سيا للمواجهة بني القوتني العظميني الواليات املتحدة 

واالحتاد ال�سوفياتي.
بع��د انته��اء املع��ارك، �سهد ه��ذا البل��د املنت��ج الرئي�سي للنف��ط يف افريقي��ا جنوب 
ال�سح��راء م��ع نيجريي��ا، طفرة مالي��ة حقيقية بني��ت خاللها ناطح��ات �سحاب يف 
العا�سمة لواندا، لكنها مل ت�سل اىل اجلزء االكر من �سكان البلد الذي يعد واحدا بني 
االفقر يف العامل. ومع تراجع ا�سعار النفط يف ال�سنتني االخريتني، غرق هذا البلد يف 
ازم��ة اقت�سادية خطرية. وقاد دو�ش �سانتو�ش انغ��وال خالل 37 عاما يف حكم يعد 

من االطول يف التاريخ ال�سيا�سي الفريقيا.
وق��ال اخلب��ري �سورين كريك ين�سن من مركز �سات��ام للدرا�سات يف لندن "انه ما زال 
يج�س��د اىل ح��د كب��ري �سورة ابي االم��ة، والرجل ال��ذي انهى احلرب �س��واء كان ذلك 
�سحيح��ا او غ��ري �سحي��ح". واو�سح ين�س��ن ان "الطبقة الو�سط��ى املتعلمة توجه له 

انتقادات متزايدة وتعتره م�ستبدا وحتملة م�سوؤولية االخفاقات يف االقت�ساد".
وا�ساف "لك��ن هناك �رائح وا�سعة من ال�سكان االنغوليني وخ�سو�سا يف املناطق 

الريفية التي عانت من احلرب، تنظر اليه ب�سكل ايجابي".
وير�س��م الكاتب املعروف رافايل ماركي�ش اح��د اهم وجوه املعار�سة �سورة او�سح 

للرئي�ش نافيا ب�سكل قاطع ان تكون االكرثية الفقرية ت�سعر باي تعاطف معه.

 

بغداد ــ خاص

واشنطن  ــ متابعة 

واشنطن ــ متابعة

ي��ديل الناخب��ون يف اوزبك�ست��ان با�سواتهم االح��د يف انتخاب��ات رئا�سية يرجح 
ف��وز الرئي���ش بالوكالة �سوكت مريزيوييف فيها بعد ثالث��ة ا�سهر على وفاة ا�سالم 

كرميوف الذي قاد البالد لربع قرن.
وفتح نحو 9300 مركز اقرتاع عند ال�ساعة الواحدة بتوقيت غرينت�ش يف هذا البلد 
الواق��ع باآ�سيا الو�سط��ى وي�سم نحو ثالثني مليون ن�سمة. وم��ن املفرت�ش اأن تغلق 

مراكز االقرتاع عند ال�ساعة 15،00 ت غ.
وتوج��ه اكرث من ثل��ث الناخبني، اي احل��د االدنى ل�سمان �سالحي��ة االقرتاع، اىل 

مراكز الت�سويت يف ال�ساعات اخلم�ش االوىل لالنتخابات.
وه��ي اول انتخاب��ات تنظي��م يف اوزبك�ستان منذ وفاة كرمي��وف عن 78 عاما يف 
ايلول/�سبتم��ر املا�سي بعد ا�سابته بنزيف يف الدم��اغ بعدما قاد البالد بقب�سة 
م��ن حدي��د مل��دة 27 عاما. وي��رى املحلل��ون ان ه��ذه االنتخابات ل��ن تكون على 
االرج��ح خمتلفة عن تلك الت��ي كانت تنظم يف عهده، مذكرين ب��ان اوزبك�ستان مل 

ت�سهد منذ ا�ستقاللها اي انتخابات اعترها املراقبون الدوليون حرة.

اعل��ن الدف��اع امل��دين الفل�سطين��ي يف قطاع 
غ��زة االح��د ان��ه انت�س��ل جث��ث اربع��ة عمال 
فل�سطيني��ني من نف��ق انهار قب��ل ت�سعة ايام 
يف رف��ح جن��وب قط��اع غ��زة ق��رب احل��دود 

امل�رية. 
وق��ال الدف��اع امل��دين يف بيان "بع��د اعمال 
البح��ث يف نف��ق جت��اري كان انه��ار عل��ى 
ع��دد م��ن العم��ال  قب��ل ت�سع��ة اي��ام ج��رى 
�سب��اح )االح��د( انت�سال اربع��ة جثث لعمال 

فل�سطينيني كانوا مفقودين".
واو�س��ح ان النفق انه��ار "بعدما قام اجلي�ش 

امل�ري باغراقه باملياه".
االتهام��ات  ه��ذه  يوم��ا  م���ر  توؤك��د  ومل 

الفل�سطيني��ة وترف���ش التعليق على حتركات 
جي�سه��ا عل��ى احلدود بني غ��زة و�سيناء التي 
ين�سط فيها جهادي��ون يهاجمون ب�سكل �سبه 

يومي القوات امل�رية.
واو�س��ح الدفاع امل��دين ان هوؤالء العمال هم 
"�سام��ي راغب الطوي��ل ) 30( عاما وح�سن 
بدوي ) 45 عام��ا ( وعماد راأفت بدوي )24 
عام��ا( وه��م م��ن �س��كان رفح وحمم��د علي 
بدوي )22 عاما( من الن�سريات و�سط قطاع 
غ��زة".  وقت��ل اك��رث م��ن 16 نا�سط��ا ينتمي 
معظمهم اىل كتائب عز الدين الق�سام اجلناح 
الع�سك��ري حلرك��ة حما�ش الت��ي ت�سيطر على 
قط��اع غزة من��ذ حزيران/يونيو 2007، يف 
ح��وادث انهي��ار انفاق خالل اال�سه��ر القليلة 

املا�سية يف القطاع.

حتقق احد اآخر احالم نل�سون مانديال بعد ثالث 
�سن��وات على وفاته م��ع التد�سني ال��ذي �سهدته 
جوهان�س��رغ اأخريا مل�ست�سف��ى لالطفال يحمل 
ا�سم هذا الزعيم اجلنوب افريقي الذي �سكل رمزا 

ملواجهة نظام الف�سل العن�ري.
فف��ي الطبقات الث��الث لهذا املبن��ى امل�سيد يف 
و�س��ط جمم��ع فيتفاتر�راند اجلامع��ي العريق، 
اجنزت الفرق الفنية االعم��ال التقنية املطلوبة 

اول  اجلمع��ة  ا�ست�س��اف  ال��ذي  ال���رح  له��ذا 
مر�ساه.

وقد ولد م�ست�سف��ى نل�سون مانديال بعد خما�ش 
ع�س��ري �سبي��ه بالن�س��ال ال��ذي خا�س��ه الزعيم 

الراحل.
وا�ستل��زم اجناز ه��ذا امل�روع جه��ودا م�سنية 
ا�ستم��رت ع���ر �سن��وات جلم��ع االم��وال يف بلد 
مرتن��ح اقت�ساديا ومن دون اال�ستفادة من قوة 
االقناع الت��ي كان يتمتع بها ملهم هذا ال�رح 
ب�سبب و�سعه ال�سحي املتدهور يف اآخر حياته.

وتق��ول �سيبونغيل��ه خمابي��ال رئي�س��ة �سندوق 
نل�س��ون مانديال لالطفال "انها معجزة، او تكاد 
تك��ون كذلك"، م�سيفة "م�ست�سف��ى االطفال هذا 

كان جمرد حلم وفكرة".
وط��وال م�سريته، جع��ل اول رئي�ش ا�سود جلنوب 

افريقيا من رخاء االجيال ال�سابة اولوية له.
وق��ال ماندي��ال يف كلم��ة القاه��ا يف مقر االمم 
املتح��دة يف نيوي��ورك �سن��ة 2002 "التاري��خ 
و�سعن��ا  يف  الت��ي  الف��وارق  عل��ى  �سيحاكمن��ا 

احرازها يف احلياة اليومية لالطفال".

انتخابات رئاسية بال مفاجآت في اوزبكستان انتشال جثث اربعة فلسطينيين في انهيار نفق بين غزة ومصر

مستشفى االطفال في جوهانسبرغ حلم يتحقق بعد ثالث سنوات على وفاة مانديال 
جوهانسبرغ ــ متابعة

ودعي ح��واىل 6،4 ماليني ناخ��ب اىل الت�سويت 
يف ه��ذا االقرتاع الذي يتناف���ش فيه نائب رئي�ش 
الرمل��ان نورب��رت هوف��ر )45 عاما( اح��د قادة 
ح��زب احلري��ة واللي��رايل املداف��ع ع��ن البيئ��ة 

الك�سندر فان دير بيلني )72 عاما(.
وفتحت معظم مراكز االقرتاع ابوابها عند ال�سابعة 
على ان ينتهي الت�سويت ال�ساعة 17،00. و�سيبداأ 

ن�ر التقديرات االولية مع انتهاء الت�سويت.
ومن�س��ب رئي���ش الدولة يف النم�س��ا فخري ب�سكل 
ا�سا�س��ي، لك��ن انتخ��اب هوف��ر �سي�سكل م��ع ذلك 
انت�سارا جديدا للمع�سكر ال�سعبوي بعد �ستة ا�سهر 
عل��ى ف��وز موؤيدي خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
االنتخاب��ات  يف  ترام��ب  ودونال��د  االوروب��ي 
الرئا�سي��ة االمريكي��ة. ويف الي��وم نف�س��ه ت�سه��د 

ايطاليا ا�ستفتاء على ا�سالح د�ستوري.
واك��دت وزارة الداخلية ان النتائ��ج لن تعلن قبل 
االثن��ني يوم فرز ا�سوات الناخبني الذين اقرتعوا 
باملرا�سل��ة. وكان��ت نتائ��ج انتخاب��ات اوىل يف 

ايار/مايو الغيت ب�سبب عيوب يف االجراءات.
وبلغ��ت ن�سب��ة الذين �سوت��وا باملرا�سل��ة حينذاك 

16،7 باملئة على االقل.
وف��از يف انتخاب��ات ايار/ماي��و ف��ان دير بيلني 

بفارق 31 الف �سوته على خ�سمه.
ويف اآخر خطاب قبل االقرتاع، قال فان دير بيلني 

االقت�س��ادي الليرايل املوؤي��د للتكامل االوروبي 
ان االم��ر يتعلق "باالجتاه ال��ذي �ست�سلكه النم�سا 
كي��ف نرى م�ستقبلن��ا وكيف نري��د ان ينظر الينا 

العامل". 
ام��ا هوفر ال��ذي رحب حزب��ه بخ��روج بريطانيا 
م��ن االحت��اد وبانتخ��اب ترام��ب، فق��د ق��ال ان 
"اوروب��ا ت�سه��د ازم��ة عميقة"، داعي��ا الناخبني 
اىل "التخل���ش" من "نظام مغ��ر". اال انه مل يدع 
�راحة اىل خروج النم�سا من االحتاد االوروبي.
م��ن النق��اط املجهول��ة يف ه��ذا االق��رتاع ن�سب��ة 
امل�ساركة التي كانت 72،6 باملئة يف 22 ايار/
مايو بعد حمل��ة قام بها املر�سحان ا�ستمرت احد 
ع���ر �سهرا وتعر�س��ا خاللها النتق��ادات و�سائل 

االعالم.
وق��ال كري�ستوف هوفنيغر من معه��د "�سورا" ان 
"املر�سح الذي ينجح يف تعبئة خزان املرتددين 

يف الت�سويت �سيفوز".
وراأت دوري�ش اداموفيت�ش التي ادلت ب�سوتها يف 
الدائ��رة ال�ساد�سة يف فيين��ا ان "هذه االنتخابات 
كث��ري  ي��ديل  ان  "اآم��ل  وا�ساف��ت  ج��دا".  مهم��ة 
م��ن الناخب��ني با�سواته��م والق��ول +ملل��ت من 

الت�سويت+ ينم عن غباء".
واملوؤ���رات االقت�سادي��ة للنم�س��ا اف�س��ل بكثري 
م��ن ال��دول االوروبي��ة املجاورة لك��ن الكثري من 
�سكانه��ا ي�سع��رون بانه��م مه��ددون بالتهمي���ش 

وازمة املهاجرين وتو�سع االحتاد االوروبي.

وجتن��ب هوفر التعبري ع��ن اراء معادية لالجانب 
ا�ستخدمه��ا با�ستم��رار حزب��ه الذي ا�س�س��ه نازي 
1956، ورك��ز يف خطاب��ه عل��ى  �ساب��ق الع��ام 
ال�سم��ان االجتماع��ي والقوة ال�رائي��ة والدفاع 

عن الوظائف.
ومث��ل غريه من االح��زاب ال�سعبوي��ة، يقدم حزب 
احلرية نف�س��ه على انه بديل للح��ركات التقليدية 
الت��ي ق��دم الكثري م��ن �سخ�سياته��ا دعمها لفان 
دير بيل��ني الرئي���ش ال�سابق حل��زب اخل�ر الذي 

يخو�ست االنتخابات كمر�سح "م�ستقل".
وه��زم احلزب��ان الل��ذان يهيمن��ان عل��ى احلي��اة 
ال�سيا�سي��ة يف النم�سا )اال�سرتاك��ي الدميوقراطي 
وامل�سيح��ي الدميوقراطي( من ال��دورة االوىل يف 

�سابقة يف التاريخ احلديث للنم�سا.
 وف��وز هوف��ر �سيعت��ر ا�س��ارة م�سجع��ة م��ن قبل 
حلفائ��ه عل��ى امل�ست��وى االوروب��ي مث��ل اجلبهة 
الوطني��ة يف فرن�سا وح��زب احلرية بقيادة غريت 
فيل��درز يف هولن��دا، البل��دان الل��ذان �سي�سه��دان 

انتخابات يف 2017.
ون���ر املر�سحان النتخابات الرئا�سة النم�ساوية 
ال�سبت عل��ى �سفحتيهما عل��ى في�سبوك اعالنات 
دعائية يف حماولة ح�س��د الذين ينوون االمتناع 

عن الت�سويت.
ودع��ا ف��ان دي��ر بيل��ني الناخب��ني اىل التح��رك 
"بالعق��ل ال بداف��ع التط��رف" بينم��ا طلب منهم 
هوفر منح "من�سا اآمنة )...( البنائهم واحفادهم".

الجورنال  ــ متابعة

انتخابات قد تحمل يمينيا متطرفا الى الرئاسة في النمسا

بداأ النم�ساويون االدالء 
با�سواتهم االحد يف اقرتاع 

يثري اهتماما كبريا وقد 
يحمل للمرة االوىل ميينيا 
متطرفا اىل رئا�سة احدى 

الدول االع�ساء يف االحتاد 
االوروبي.

واشنطن ــ متابعة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرادة

رقم اال�سبارة: 640 / 2012
التاريخ: 14 / 11 / 2016

مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال املنقولة 
اىل املدي��ن : �ركة االثمار للمقاوالت العامة / مديرها املفو�ش 

/ علي ح�سني عبيد/ ا�سافة اىل وظيفته
عنوانه: ال�سعدون / خلف فندق مرييديان / عمارة العبيدي طا/ 5 
نخركم بانه تقرر حجز االموال املنقولة �سهام ال�ركة اعاله يف 
دائ��رة م�سجل ال���ركات لقاء طلب الدائن �رك��ة الفاروق العامة 
للمق��اوالت االن�سائية البال��غ )79.936.383( ت�سع��ة و�سبعون 
مليون وت�سعمائة و�ستة وثالثون الف وثالثمائة وثالثة وثمانون 
دين��ار فيج��ب عليك��م اداء املبلغ املذك��ور خالل م��دة ثالثة ايام 
م��ن اليوم الت��ايل لتاري��خ الن�ر به��ذا االخبار واال ف��ان االموال 
املحجوزة مبوجب هذا الق��رار �ستباع وفق القانون وذلك ا�ستنادا 

للمادة )69( من قانون التنفيذ 
وبالنظ��ر ل���رح القائ��م بالتبليغ مرك��ز �رطة ال�سع��دون وتاأييد 
املجل���ش املحلي حلي ابو نوؤا�ش تبني ان��ه عدم وجود موطن دائم 
او موؤق��ت للتبلي��غ غ��ري العن��وان املثب��ت يف اعاله تق��رر تبليغك 

ب�سحيفتني حمليتني اعالنا بامل�سمون اعاله .
املنفذ العدل


