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ـرقـمـة اعاله بتـاريخ ٢٠١٤/٤/١٦ حـكـماً غـيـابـياً أصـدرت هذه احملـكـمـة في الـدعوى الـبـدائـية ا
ـدعي علـيهمـا كل من (قصـي مفيـد عبـد االميـر) و(ندى جـاسم محـمد) تـاديتـهما يـقضي بـإلزام ا
ـصرف الـرافدين) اضـافة لوظـيفـة مبـلغـا مقداره دير الـعام  دعـي (ا بالـتكـافل والتضـامن الى ا
ـائة واربـعـة واربـعـون ديـنـار مع الـفـائدة (١٫٦٠٣٫٨٤٤) مـليـون وسـتـمـائـة وثالثـة االف وثـمـا

صرفية بنسبة ١٧ % واعتبارا من ٢٠١٣/١٢/٣١ ولغاية التأدية الفعلية. االتفاقية ا
وبالـنظر جملـهولـية محل اقـامتك حـسب شرح الـقائم بالـتبـليغ علـيه قررت هـذه احملكمـة تبـليغك
دة الـقانـونيـة وبعـكسه سـيكـتسب بـصحـيفـت مـحلـيتـ يومـيتـ ولك حق االعتـراض خالل ا

القرار الدرجة القطعية وفق االصول. 
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منوح ستحق بذمتكم بالتكافل والتضامن عن (سلفة) ا نظرا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين ا
لـلـمـدين اعاله والـبالغ (٢٠٢٨٦٩٤) ديـنـار (مـلـيونـ وثـمـانيـة وعـشـرون الف وسـتمـائـة واربـعة
ادة الـثالـثة من قانـون حتصيل لزمـ بدفعه الـى مصرفـنا واستـنادا الى ا وتسـعون دينـار) وا
ادة ـوجب ا مـنـوحـة لي  الـديـون احلـكومـيـة رقم ٥٦ لـسـنة ١٩٧٧ فـاني وحـسب الـصالحـيـة ا
ـشـار الـيه اعاله مع الـفـوائد الـثـانـيـة من الـقـانـون اعاله انـذركم بـوجـوب تسـديـد مـبـلغ الـدين ا
ترتبة علـيه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليـوم التالي لتبلغكم باالنـذار وبعكسه فسوف تتخذ ا
ذكور وذلك ادة اخلـامسـة الفقـرة (١) من القانـون ا االجراءات الـقانونـية الالزمـة وفقا الحـكام ا
نقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين نقولة والغير ا بوضع اشارة احلجز التـنفيذي على اموالكم ا

ولقد اعذر من انذر..
مع التقدير..

بربريان وهو استاذ في جامعة
بــرازيــلــيــا أن كــارثــة اجلــمــعـة

كانت "مأساة  التنبؤ بها".
وقــــال "ظــــهــــرت مـــؤشــــرات في
الـــســـابـق بـــأن الـــســـد يـــســـرب
ــيــاه). ال أرى أي أمـر لـم يـكن (ا
متـوقـعا. ال تـوجد بـراكـ لديـنا
هـنـا وال زالزل كان بـإمـكـانـها أن
فروض تتـسبب بذلك. كـان من ا
أن تــــــكـــــون جــــــمــــــيـع األمـــــور
مـحــسـوبـة". إال أن شـركـة "تـوف
ـانـيـة الــتي تـفـحـصت سـود" األ
السـد قـبل اشهـر فـقط بنـاء على
طــلب مــجـمــوعـة "فــالي" أعــلـنت
الــســبت أنــهـا لـم جتـد أي خــلل
فـيه آنذاك. وقـال مـتـحـدث باسم
الــــشـــركــــة لــــفـــرانـس بـــرس إن
"+تــوف ســود+ وبــتــفــويض من
+فـالي+ أجرت معـاينة لـلسد في
أيـلـول/سـبـتـمـبر  2018لم جتد

أي خلل فيه على علمنا".
وأضـــاف أن الـــشـــركـــة لـــيـــست

بـــــصـــــدد تــــــقـــــد مـــــزيـــــد من
ـــعــــلـــومـــات فـي وقت ال تـــزال ا
التحقيقات جارية بشأن الكارثة
لـــكــنه أكـــد أنـــهــا تـــتـــعــاون مع
ـا في الـتـحــقـيق بـشــكل كـامل 
ذلـك تــقـــد "جـــمـــيع الـــوثـــائق

الالزمة".
b¹b(«  UHK

بــــدورهـــــا ذكــــرت مــــنـــــظــــمــــة
دافـعة عن الـبيـئة "غريـنبـيس" ا
عقول أن في بيان انه "من غير ا
يقع بعـد ثالث سنوات وشهرين
من (كارثة ماريانا) حادث يحمل
ـنــطـقـة الـصـفــات نـفـســهـا في ا
نـفــسـهــا". وحــيـنــذاك تـســبـبت
احلـــادثـــة بــــانـــتـــشــــار ماليـــ
األطــنــان من مـخــلــفـات احلــديـد
الــســـامــة عـــلى امـــتــداد مـــئــات
الـــكــيــلــومـــتــرات. وكــان "فــالي"
حينها تدير السد باالشتراك مع
اجملــــــــمـــــــوعــــــــة "بـي إتـش بي"

البريطانية األسترالية.

Ê«bI
فقدت الهويـة الصادرة من جامعة دجلة
ـرحلـة الثـانية - كـلية طـب االسنان  - ا
ـن عــــلي جالل ) بــــأسـم الــــطــــالب ( ا
ن يعثر عليها تسليمها جلهة الرجـاء 

االصدار
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{ بـرومـاديـنـو (الـبـرازيل) ,أ ف
ب) - أعـــــلــــنـت الـــــســـــلـــــطــــات
البـرازيليـة السبت أنّ احلـصيلة
ـؤقتة لـضحـايا انهـيار سدّ في ا
مـــنــجم بـــجــنــوب شـــرق الــبالد
بـلـغت  34قـتـيالً في حـ عـلّقت
فـرق اإلنـقـاذ جــهـودهـا الـرامـيـة
للعثور على حوالى  300مفقود
وسط تـضــاؤل اآلمـال بـالــعـثـور

. على ناج
ـاطـر الـسبت من وزاد الطـقس ا
صعوبة عمـليات البحث اإلنقاذ
لــكنّ ســوء األحــوال اجلــويّــة لم
ـنـع مـروحـيــات من أن جتـوب

ـنطـقة بـحـثاً عن نـاج سمـاء ا
وغالباً ما تعود بجثث هامدة.
وفي حصـيلة مؤقـتة أعلنت فرق
اإلطفاء مساء السبت أنّ الكارثة
حــصـــدت حــتى اآلن  34قــتــيالً
و 23جـــريـــحـــاً و 366نـــاجـــيـــاً

و 296مفقوداً.
وعـثرت فـرق اإلنقـاذ على حـافلة
ركــاب مـخــصّــصـة لــنــقل عــمـال
ــنــجم وقـد غــمـرتــهـا الــوحـول ا
بالـكامل وبـداخلـها جـثث كثـيرة
ّ لم يـــتـــسنّ انـــتـــشـــالـــهــا وال 
إحصاؤها بعد في عداد القتلى.
ووقـعت الـكـارثة عـصـر اجلـمـعة

بـعــدمـا تــســبّب انـزالق لــلـتــربـة
بانـهيار الـسدّ في منجم لـلحديد
اخلـــام قــــرب مـــديــــنــــة بـــيــــلـــو
أوريـــزونــــتي عـــاصــــمـــة واليـــة

ميناس جيرايس.
¡UHÞô« d UMŽ

وفي حـــ قـــال أحـــد عـــنـــاصــر
اإلطـفاء لـقـناة "غـلوبـونـيوز" إنه
يـعــتـقــد أن األمل ال يـزال قــائـمـا
للـعثـور عـلى مزيـد من النـاج

ــــا -- حـــاكم إال أن رومــــيـــو ز
الوالية الواقعة في جنوب شرق
الـــبالد -- صـــرح اجلـــمـــعــة أن
فـــرص الـــعـــثـــور عـــلى نـــاجـــ

"ضئـيـلة". وقـال "لن نـعثـر سوى
على جثث على األرجح".

وبـحـسب عـنـاصـر اإلطـفـاء كان
ـفـقـودين الـبالغ نـحو  150من ا
ــنــجم عــددهم  300في مـــوقع ا
ـنــاطق الــريـفــيـة والــبـاقـي في ا
احمليطة عندما انهار السد. و
نقل  20جريحا إلى مستشفيات
ــنــجم ـــنــطــقــة.وانــهــار ســد ا ا
الـتابع جملمـوعة "فالي" لـلتعدين
بــــعـــــد ظـــــهـــــر اجلــــمـــــعـــــة في
بــرومـــاديـــنـــيــو الـــبـــلــدة الـــتي
يـسـكنـها  39ألف نـسـمة وتـبـعد
نحو  60كـلم جـنوب غـرب بيـلو

اوريــزونــتي. مـن جــهــته أعــلن
الــــرئـــيس الـــبــــرازيـــلي جـــايـــر
بــولـســونــارو إثــر تـفــقّــده جـوّاً
ـنــكــوبــة عــلـى مـ ــنــطــقــة ا ا
مـــروحــيـــة أنّ رئـــيـس الــوزراء
اإلسرائـيـلي بنـيامـ نتـانيـاهو
اتّــــصل به هـــاتـــفــــيـــاً الـــســـبت
ـســاعــدة في لــيــعــرض عـلــيـه ا

عمليات البحث واإلنقاذ.
وقـــال بـــولـــســـونــــارو إنّه قـــبِل
عـرض نـتــانـيـاهــو الـذي حـضـر
حـفل تنـصـيبـه في برازيـلـيا في
األول من كـانـون الـثـاني/يـنـايـر

اجلاري.
وقــال قـائالً لـه "نـحن نــقـبل ذلك
ونــــــــشـــــــكـــــــركـم عـــــــلـى هـــــــذه
الـتــكــنـولــوجــيـا اإلســرائــيـلــيـة
ـــوضـــوعـــة مـــرة جـــديـــدة في ا

خدمة اإلنسانية".
—«d{« qO− ð

وكـــــان بــــــولـــــســـــونـــــارو قـــــال
للـصـحـافـيـ في بـرازيـلـيـا قبل
ـنـكـوبة ـنـطـقـة ا مـغـاردته إلى ا
"سـنـسـجّل األضــرار لـنـتّـخـذ كلّ
اإلجراءات الالزمة للتخفيف عن
ــشــاكل عــائالت الــضــحــايــا وا
البيئية". وذكر مصور من وكالة
فـــرانس بــــرس كـــان عـــلى مـــ
ـنـطـقـة أنّ طـائـرة حـلّـقت فـوق ا
ســــيـالً من الــــوحـــــول يــــغــــطي
مـساحـات واسـعة من األراضي
مـتــحـدّثــاً عن دمـار طــال مـنـازل
كثيرة. وفي برومـادينيو انتظر
عـدد كـبـيـر من أقـربـاء الـعـامـل
نـجم أخبـارا جـديدة بـقلق في ا
حـيث لم يخفـوا غضبـهم بسبب
ـعـلومـات الـتي تـصدر عن قـلة ا

الــســـلــطــات. وقـــالت أولــيـــفــيــا
ريــوس لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس
"إنـهم ال يـقـولــون شـيـئـا! هـؤالء
هم أبــنـاؤنـا وأزواجــنـا وال أحـد
يقول شـيئا. سألـني ابن شقيقي
مــا إذا كــان والـــده تــوفي مــاذا
أقــــول لـه?". وصــــرح فـــــابـــــيــــو
ســفــارتــسـمــان رئــيس مــجــلس
إدارة مجمـوعة "فالي" أن "معظم
ـــتــــضــــررين من األشــــخــــاص ا

موظفينا".
لـــكــــنـه تــــوقع أن تــــكــــون هـــذه
ـأساة البيـئية" أصـغر من تلك "ا
الــتي وقــعت في  2015عــنــدمـا
انـهـار مـنـجـم في الـواليـة ذاتـهـا
قرب مدينـة ماريانا ما أسفر عن
مــقـتل  19شــخــصــا في حــادثـة
اعــتــبــرت أســوأ كـارثــة بــيــئــيـة
تـــــــعـــــــصـف بـــــــالـــــــبالد. إال أن
ــأسـاة ســفـارتــسـمــان أكـد أن "ا

البشرية أكبر بكثير".
وتـــــراجـــــعت أســـــعـــــار أســـــهم
مــجـــمــوعـــة "فــالـي" بــأكـــثــر من
ئة عند إغالق بورصة ثمانية با
نيـويورك بـعد انـخفـاض جتاوز
ـــــئــــة لـــــدى اإلعالن عن  11بـــــا

انهيار السد.
ــــــــوقـع اإلخـــــــبـــــــاري وذكـــــــر ا
االلكتروني "جي "1أن السلطات
الـقضـائية في مـينـاس جيرايس
أمـــرت بـــتــجـــمـــيـــد حـــســـابــات
مــصـرفـيـة قـيـمـتـهـا مـلـيـار ريـال
( 233مـلــيــون يــورو) تــمــهــيـدا

لدفع تعويضات للضحايا.
ولم تتـضح بـعد أسـبـاب انهـيار
الـسد وفي هـذا الـسـياق اعـتـبر
ـــهـــنـــدس اخملــــتص ديـــكـــران ا
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  عمال االنقاذ يحاولون العثور على ناج في موقع انهيار السد


