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{ بــرومـانـديـنـيـو (الـبـرازيل) (أ ف
ب) - أدى انـهــيــار ســد في مــجـمع
مــنــجــمي كــبــيــر في جــنــوب شـرق
البالد إلى سقـوط تسعـة قتلى لكن
احلصيلة قابلة لالرتفاع بعد تأكيد
الـســلـطـات أن فــرص الـعــثـور عـلى
ناج "ضـئيلة" بـينما ما زال 300

فقودين. شخص في عداد ا
وقـــال نــاطـق بــاسـم فــرق اإلطـــفــاء
"لـديـنـا تـســعـة قـتـلى ومـعـلـومـاتـنـا

تشير إلى فقدان  300شخص".
ـــا حـــاكـم واليــة وكـــان رومـــيـــو ز
مـيـنـاس جيـرايس حـيث يـقع الـسد
في جــنــوب شـرق الــبالد صـرح أنّ
"الـشّـرطة ورجـال اإلطـفـاء واجليش
بــذلـوا كلّ مــا في وسـعــهم حملـاولـة

." إنقاذ ناج محتمل
وأضـاف لصـحـافيـ "لكـنـنا نـعرف
أن هـــنـــاك احـــتــمـــاالت ضـــئـــيـــلــة"
بـالـعـثـور عـلى نـاجـ مـشـيـرا إلى
أنه "لن نعـثر سوى عـلى جثث على

األرجح".
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وكانت حـصيـلة سـابقـة حتدثت عن
سبعة قتلى وحوالى  150مفقودا.
وقــالت الـسـلـطـات احملـلـيـة إن فـرق
اإلنــقـاذ تــمــكـنـت من الـعــثــور عـلى
 270شـــخــصـــا من الـــذين كـــانــوا

وقع أحياء. موجودين في ا
وانهـار أحد الـسدود الـثالثة جملمع
ــنـجــمي كــوريــغــو دي فــيــجــيــاو ا
التابع جملـموعة فـالي للمـناجم بعد

ظــهــر اجلــمــعــة فـي بــرومــاديــنــيـو
البلدة التي يسكنها  39ألف نسمة
وتـبـعـد نـحو  60كـلم جـنـوب غرب
بــيـلــو اوريـزونــتي عــاصـمــة واليـة
مينـاس جيرايس. وذكـر مصور من
وكـالــة فـرانس بـرس كـان عـلى مـ
نطقة أن سيال طائرة حلقت فـوق ا
من الوحول البنية يغطي مساحات
واســعـة من األراضي مــوضـحـا أن

نازل قد دمر. عددا كبيرا من ا
وصـرح فابـيـو سفـارتـسمـان رئيس
مـــجـــلس إدارة مــــجـــمـــوعـــة فـــالي
لــلــمــنــاجم أن "مــعــظـم األشــخـاص
تـضررين من مـوظفيـنا". وأضاف ا
"ال نـعرف حـتى اآلن عـدد الضـحـايا

لكننا نعرف أنه سيكون كبيرا".
وأوضح سفارتـسمان أن كافـيتيريا
اجملــمع غـمــرهــا الـوحل خالل وقت

الغداء.
ـــأســـاة وتــــوقع أن تـــكـــون هـــذه "ا
البيئيـة" أصغر من تلك التي وقعت
ــأســاة في  2015لــكــنـه أكــد أن "ا

البشرية أكبر بكثير".
وتـراجـعت أسـعار أسـهم مـجـمـوعة
ـئـة عـند فـالي أكـثـر من ثـمـانـيـة بـا
أغالق بـــورصـــة نـــيـــويـــورك بـــعــد
ـئـة مع انـخـفـاض جتـاوز ال 11بـا

اإلعالن عن انهيار السد.
ـوقع اإلخبـاري االلـكـتروني وذكـر ا
"جي "1أن السلطات الـقضائية في
مـيـنـاس جـيـرايس أمـرت بـتـجـمـيـد
حسـابـات مصـرفـيـة قيـمـتـها مـلـيار

ريال ( 233مـلـيـون يورو) تـمـهـيدا
لدفع تـعويـضات. في بـروماديـنيو
ينتظـر عدد كبير من أقـرباء عامل
نجم أخـبارا جديـدة بقلق وال في ا
يــخـــفــون غـــضــبــهـم بــســبـب قــلــة
ــــعــــلــــومـــات الــــتـي تـــصــــدر عن ا
الـسـلـطـات. وقالت أولـيـفـيـا ريوس
لـــوكـــالــــة فـــرانس بــــرس "إنـــهم ال
يـقـولـون شـيـئـا! هـؤالء هم أبـنـاؤنا
وأزواجــنـا وال أحــد يــقـول شــيــئـا.
ســألــني ابـن شــقــيــقي مــا إذا كــان

والده توفي ماذا أقول له?".
وأكـــدت حــكـــومــة واليـــة مــيـــنــاس
جيرايس أنها حشدت نحو مئة من

فــرق اإلطـــفــاء. وظــهـــر أحــدهم في
تـسجـيل فيـديـو وهو يـنتـشل امرأة
جـريـحـة عـلى مـا يـبـدو بـيـنـمـا كان
شـخـصـان غـارق فـي الوحـل حتى

مستوى اخلصر.
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من جـــهـــته أكـــد الـــرئــيـس جـــايــر
بـــولــســـونــارو أنـه ســيـــتــوجه إلى
مـيـنـاس جـيـرايس الـسـبت لـيـلـحق

نكوبة. نطقة ا فوق ا
وقـــال بـــولــســـونـــارو في لـــقــاء مع
صـحـافـي في بـرازيـلـيا "سـنـسجل
األضـــرار لـــنـــتـــخــذ كـل اإلجــراءات
الـالزمـــة لـــتـــخــــفـــيف آالم عـــائالت

في البرازيل قـرب ماريانـا على بعد
نـــــحـــــو  150كـــــلـم عـن بـــــيــــــلـــــو

أوريزونتي.
بـدورها ذكـرت منظـمة "غـرينـبيس"
ـدافـعــة عن الـبــيـئـة فـي بـيـان انه ا
ـعقـول أن يقع بـعد ثالث "من غـير ا
ســنــوات وشــهـــرين حــادث يــحــمل
ــنــطــقــة الــصــفـــات نــفــســهــا فـي ا
نـفـسـهـا". وحيـنـذاك أغـرقت مـوجة
مـن الــــوحـــــول عــــبـــــرت واليــــتــــ
بـرازيـلـيـتـ عـلى امـتداد  650كلم
حتى احملـيط األطلـسي عـبر حوض
نــــــهــــــر ريــــــو دوتــــــشـي مــــــئـــــات

ربعة. الكيلومترات ا

ـشـتـاك وعـيـوني سـهـاره هذا أنـا اخلـيـال وعـيوجن مـيـادين   وأنـا ا
الـبيت مـجتـزأ لنص قـد يكـون والدة خملاض عـسيـر حاول شـاعرها
تـرجمة حلظـة الغيـاب التي تكـتنفه فاخـتزل دف مـشاعره اخملـتلطة
ماب احلب واحلياة واخلوف من قادم األيام والوله اجلنوني الذي
يــلــيق بـــفــارس خــيــال من زمن ولـى غــيــر راجع خــيــال ال يــرضخ
إلنكسارات احلـياة ويذهب ما استطـاع بلغته اجلاذبـة وانتقاء لفظه
تنـقلـة مابـ الرمزيـة والواقـعية ـكتـسيه مـعانيـه ا الئم لصوره  ا ا
واحلضور والغياب وشوق جتسد في رمـز حبيبة قناعا لوطن بعيد
لكنه غير مفقـود ..هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره يابالدي هو
خـارجه صلد الـذي نقش على حـجر احلـياة معـاناة سـنوات طوال 
مـغـوار قـد ال يـنــاسب لـ قـلـبه ورقـة الـشـعـور فـيه ذاك الـسـومـري
ـكتـنز بـالعـنفوان يـحمل تـأريخ بلـده ساعـيا الى اخلـلود وكأنه في ا
كل نص من نـصـوصه يـسـعى ظـافـرا في لـغـة  احلـضـور والـغـياب
الى احلصول على عشبة السرمدية والبقاء يبحر في خفايا النفس
اإلنـسانية بـانتقـاء مفردة وجدانـية ال يخـتلف عليـها أثنـان  فيضمن
بـذكـاء قـوة الـتأثـيـر وبـقـاء احلـضور فـي ذهن متـلـقـيه هـو كـلـكامش
العـصـر يتـرجم لـوعته وغـيـره تلـك اللـوعة الـتي ال تـبرح أن تـخـتفي
شاعرنا ينحت صوره الشعرية على فتظهر مجددا إذ السبات لها 
صـخـرة احلـيـاة وهـو يردد أنـا هـنـا حـيث ال طـريق لـنـسـيـان نـظمي
ـغفـرة وثـيـمـة وجـودية إنـسـانـيـة تـترجم وكـأنه تـيه أبـدي في فـلك ا
والغربة والضياع,الضياع في كنف أراض أخرى احساس الفقد 
ـتد الـيـها مـهمـا طـال مـكوثه فـيـها ال تـمت له بـصـلة وال جـذر مـنه 
كـان األليف او احملـبب عوضا عن ا الذ  ـثابـة ا فتـرويه هي فقط 
فقود .في نصه يثبت للمتلقي أن السيادة ال تليق إال به وبعنفوان ا
خيال او فارس مسافر دوما في بحر الشعر بال عودة . هو حرفك
ـتألق الـذي يـرتل آيـات اجلـمـال إرثا سـومـريـا وعـشب اخلـلود أو ا
وت لعله إسطورة اليهودي التائه الذي يعود كل مائة عام لكنه ال 
ـتلقي على ـوت عشب خالد فـي ضمير ا ..نص مأمـون النطاح ال 
اخــتالف االذواق واالعــمــار بل وحــتـى مــســتــويـات الــتــعــلـم فــهـذا
ـتأنـقة التـي ترتـدي خياال العـنفـوان الشـفيف والـصورة الـشعـرية ا
عمـيـقا مـتـنقال من غـرض آلخـر من دون إسفـاف أو تـرهل فـتتـوالد
تـعددة ضـمن إطار الـصورة اخليـاالت بلـغة عـاليـة توحـد الصـور ا
ـعنى وضـمان األم ضامـنـة للـنـسيج الـشـعري قـوة السـبك وعـمق ا
حـدوث الــتـأثــيـر في اآلخــر وال جنـده يــتـكــلف في نــظـمه أو يــغـرقه
مـجـتـهـدا بـالـوان الـبـديع  والـبالغـة بل ان الـقـريض يـأتـيـه طــــــيـعا
كـيـفــمـا شـاء وأراد أمــا صـورة الــفـارس تـكــاد ال تـغـيـب عن سـفـر
أشــعــاره فــضـال عن تــوظــيــفه لـــصــور من واقع مــعــاش ومــوروث
مـتواجـد حي ...تعـالي أرقيج من شـر الشـياط ...وأحـط بع كل
حــاسـد شـراره أعــانه الـله عــلى حـاسـديه .ثـم يـخـتم الــنص بـدعـاء
مــعـلن ال يــخــلـو من خــوف فــراق مـضــمـر قــد يــكـون هــذا اخلـوف
جتسـيدا  لـشعور خـفي بالـبعـد عن وطن محبب
اغتـرب عنه مكـرها وأرض شربت دمـاء ابناءها
وال زالت عــطـشى لــلـمــزيـد ...مــأمـون الــنـطـاح

ولإللقاء حكايا أخر ...

شاكل البيئية". الضحايا وا
عـلى بـعـد نـحـو  15كـلم عن الـسـد
أخــلت الـســلـطــات "وقــائـيــا" مـوقع
إينهوتـيم أكبر متـحف مكشوف في
الـــــــعـــــــالـم جملـــــــمـــــــوعــــــــة الـــــــفن
ـتـحف ـعــاصـر.ويـســتـقـبل هــذا ا ا
الذي يعد وجـهة سياحـية مهمة في

البرازيل  35ألف زائر شهريا.
وكـان انـهـيـار ســد سـامـاركـو الـذي
تـمـلـكه مـجـمـوعـة فـالي واجملـمـوعة
الـبـريـطـانـيـة االسـتـرالـيـة "بي اتش
بي" في تــشـريـن الـثــاني/نــوفـمــبـر
 2015 أسفر عن سقوط  19قتيال
وتسبب بكارثة بيـئية غير مسبوقة
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رور فـقـدت مـني اجـازة الـسـوق الـصـادره من مـديـريـة ا
العـامه في بغـداد بـاسم (عبـد الله عـباس مـحمـد) يرجى
ن يـعـثـر عـلـيـهـا تـسـلـيـمـهـا الى جـهـة االصـدار ....مع

التقدير 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
واساة تتقدم جريدة (الزمان) بالتعزية وا
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الـقـائم بـاعــمـال سـفـارة جـمــهـوريـة الـعـراق في
ـغـربـيـة لوفـاة شـقـيـقته تـغـمـدهـا الله ـمـلـكة ا ا
بـرحـمــته الـواسـعــة واسـكـنــهـا فـســيح جـنـاته.

والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
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نــتـــقــدم بــالــشــكـــر والــعــرفــان لــلـــمــوظــفــ في وزارة
?œu / مـكـتب u?  b?L?Š«Ë d?O?¼“ ÂU??ÝË  الـصـــــــحـة
b³?Ž 5? ?ŠË Í—b?O?(« b?L?Š« الـوكـيل االداري و
ـا قـدمـوه من ?U?¼u« / دائــرة صـحـة بـغـداد الــكـرخ  «

ــراجـعــ وتــيــســيـر جــهـود في تــســهــيل مــعــامالت ا
خـطـوات االجنــاز نـتــمـنى لــهم مـزيــدا من الـنــجـاحـات
ـتواصـلة في الـعمل والـتألق الـدائم تـثميـنا لـعطـائهم ا

تميز وحسن االستقبال .  ا
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