
 ي�س��بب �س��د اإيراين خط��را كبريا عل��ى مياه نهر 
�س��ريوان، واإذا ا�ستمر الو�س��ع على ما هو عليه 
ف��اأن النه��ر �سي�سب��ح بالن�سبة ملواطن��ي اإقليم 

كرد�ستان جزًء من املا�سي.
م��ع كون نه��ر �س��ريوان �رشيان��ا مائي��ا مهما 
لإقلي��م كرد�س��تان فان��ه يف الوق��ت ذات��ه بات 
جزء مهما من تراث املنطقة حيث �س��مى اآلف 
الأمه��ات والآب��اء اأبناءه��م با�س��مه كم��ا ذكر 
ا�س��مه يف كثري من الق�سائد والأغاين والأمثال 

الكردية.
كرد�س��تان  اإقلي��م  يف  ال�س��لطات  وتخ�س��ى    
من��ذ اأع��وام انتهاء م���رشوع "�س��د داريان" يف 
حمافظة كرمان�س��اه الإيرانية، فعلى الرغم من 
بعده عن الأرا�س��ي العراقي��ة ب� )28 كم( اإل اأن 
ل��ه تاأث��ريات مبا�رشة اإذ �س��يعط�ش ج��زًء مهما 
من اأرا�س��ي اقليم كرد�ستان. وقد بداأ بناء ال�سد 

عام 2009 ومن املق��رر اأن ينتهي نهاية عام 
.2018

 وظهرت بدايات اخلطر خالل الفرتة املا�س��ية 
بو�س��وح عندم��ا قام��ت اإيران بت�س��غيل ال�س��د 
ب�س��كل جتريبي م��ا اأدى اىل انخفا�ش كبري يف 

مياه نهر �سريوان.
 وينب��ع نه��ر �س��ريوان م��ن جب��ل زاكرو�ش يف 
الأرا�س��ي الإيراني��ة ويبل��غ طول��ه )445 كم( 
ويدخ��ل اأرا�س��ي الإقليم من حمافظ��ة حلبجة 
وي�س��ل اىل ال�س��ليمانية ثم اإىل دياىل وي�س��ب 
يف نه��ر دجل��ة جن��وب بغ��داد. وقد بن��ي عليه 
خالل تلك امل�سافة �سدان كبريان، الأول هو �سد 
دربنديخ��ان يف حمافظ��ة ال�س��ليمانية والثاين 
هو �س��د حمري��ن يف حمافظ��ة دي��اىل، ويعترب 
النهر بالإ�سافة اإىل كونه م�سدرا مهما لتاأمني 
مي��اه ال���رشب والطاق��ة الكهربائي��ة، �رشي��ان 

م�ساريع الري و�سيد الأ�سماك.
  ويتك��ون امل�رشوع الإيراين م��ن جزاأين، الأول 
هو �س��د داريان جلم��ع مياه النه��ر، والثاين هو 
النف��ق املائي "نو�س��ود" الذي بنت��ه يف منطقة 
هورامان يف كرد�س��تان اإيران و�س��يغري جمرى 
املي��اه ويت��م ال�س��تفادة من��ه مل�س��اريع الري 
واإنت��اج الكهرباء حي��ث باإمكان��ه توليد 230 

ميغاواط من الكهرباء.
  واإذا كان امل���رشوع ميثل نعم��ة كبرية لإيران 
فان��ه �س��يمثل نقم��ة واأزم��ة كب��رية بالن�س��بة 
ودي��اىل  وال�س��ليمانية  حلبج��ة  ملحافظ��ات 

العراقية.
  واأف��اد تقرير ن�رش م��ن قبل "حملة اإنقاذ دجلة 
واله��وار العراقي��ة " #Save_Tigris" يف 
�س��هر ت�رشي��ن الول )اكتوب��ر( ه��ذا الع��ام بان 
"امل���رشوع �سيت�س��بب يف ازمة مياه كبرية يف 
حمافظات حلبجة وال�س��ليمانية و�س��يتم فقدان 
)3200( هكت��ار م��ن الأرا�س��ي الزراعي��ة يف 

حلبجة و�سيد �سادق ودربنديخان".
وا�س��ار التقري��ر اىل ان م���رشوع مي��اه ال�رشب 
�سيت�رشر كثريا و�سيفقد �سد دربنديخان قدرته 
عل��ى توليد الكهرباء اذ ان %75 من م�س��دره 
ياأت��ي م��ن نه��ر �س��ريوان ه��ذا بالإ�س��افة اإىل 
ت�س��ببه يف ا�رشار كبرية لقطاع الزراعة و�سيد 
ال�سماك واملياه اجلوفية والبيئة ،كما �سيكون 
ل��ه تاأث��ري مبا�رش عل��ى ال�س��لم الجتماعي بني 

املواطنني يف اإيران وكرد�ستان.
  ويب��دو ان م��ن ب��ني كل ذل��ك �س��تمثل اأزم��ة 
مياه ال�رشب امل�س��كلة الكربى بالن�س��بة لإقليم 
كرد�س��تان اذ اأن انتهاء ال�س��د يعني ف�س��ل اأكرب 

م�رشوع ملياه ال�رشب يف املنطقة.
  وق��د اأجنز م�رشوع كبري لتاأم��ني مياه ال�رشب 
حللبجة و�سيد �سادق يف �سهر حزيران )يونيو( 
املا�س��ي حيث يوؤم��ن على مدار ال�س��اعة مياه 
ال���رشب ملنطق��ة وا�س��عة ومكتظ��ة بال�س��كان، 
اأن امل���رشوع كان  وتوق��ع م�س��وؤولو املنطق��ة 
�س��يحل م�س��كلة نق�ش املي��اه يف املنطقة ملدة 
25 �سنة مقبلة اإل ان امل�رشوع الإيراين اأجه�ش 

هذا احللم.
  ويحت��اج امل�رشوع يومي��ا اإىل )50( األف مرت 
مكعب من املياه وتاأمني هذا الكم باإمكان نهر 

�سريوان وحده.
  وقال كاوه علي نائب حمافظ حلبجة ، لقد مت 
ان�س��اء امل�رشوع من قبل �رشك��ة يابانية مببلغ 
175 مليون دولر، ولكنه معر�ش خلطر كبري 
وق��د يتعط��ل ع��ن العم��ل ويذهب املبلغ �س��دى 

ويبقى �سكان حلبجة و�سيد �سادق دون ماء.
  واأ�س��اف، على الرغم من بناء ال�سد فقد قامت 

اي��ران بحفر نفق يف اجلان��ب الآخر منه لتغيري 
جم��رى املي��اه حت��ى ل ي�س��ل منها �س��يء اىل 

اقليم كرد�ستان.
  وتابع نائب املحافظ قائال، انه خطر كبري على 
م�رشوع ماء حلبجة و�س��د دربنديخان والآلف 
من فالحي اقليم كرد�ستان واحليوانات الربية 
نظ��را لك��ون املنطقة جبلي��ة كما �س��يوؤدي اىل 
م��وت ماليني الأ�س��ماك لذلك حذرنا م�س��وؤويل 

القليم من هذه امل�سكلة الكبرية.
  وقال اأي�س��ًا عندما بداأت اإيران ال�سهر املا�سي 
بتجربة عمل ال�سد انخف�ست م�ستوى مياه النهر 
اربعة اأمتار عند قرية �س��ازان خالل ثالثة ايام 
فقط، وه��ي اول قرية ت�س��ب منها مي��اه النهر 
اىل اأرا�س��ي الإقليم، وكان ذلك كله على �س��بيل 
التجرب��ة واإل �س��يجف نهر �س��ريوان متاما عند 

انطالق عمل ال�سد والنفق.

  واأج��رى م�س��وؤولو املنطق��ة و�س��لطات اإقلي��م 
كرد�س��تان من��ذ ف��رتة طويل��ة اأك��ر م��ن م��رة 
اجتماع��ات م��ع القن�س��ل الإيراين وم�س��وؤولني 
اإيراني��ني اآخري��ن ال انهم مل يح�س��لوا على رد 
وا�س��ح للحل وكل ما �س��معوه هو ان بناء ال�سد 

�ساأن داخلي اإيراين.
  واأ�سار اأنور عمر املتحدث با�سم وزارة الزراعة 
وزي��ر  اأن  اإىل  الإقلي��م  يف  املائي��ة  وامل��وارد 
الزراعة اأجرى خالل زيارة له اإىل اإيران لقاءات 
عدة مع امل�س��وؤولني الإيراني��ني كان عدد منها 

متعلقا مب�سكلة نهر �سريوان.
وق��ال عمر ، لقد حت��دث الوزير مع نائب رئي�ش 
اجلمهوري��ة الإي��راين ح��ول املو�س��وع وابلغه 
عتابه وخماط��ر جفاف نهر �س��ريوان يف حال 
اجنازهم مل�رشوع �سد داريان ونفقه يف منطقة 
هورامان �رشق كرد�س��تان اذ �سي�س��كالن خطرا 

عل��ى م���رشوع مياه ال���رشب يف حلبجة و�س��يد 
�سادق والزراعة يف الإقليم.

  واأ�س��اف، مع ال�س��ف مل نح�س��ل على رد من 
امل�س��وؤولني الإيراني��ني ح��ول الم��ر يف وق��ت 
ت�س��تمر اأعماله��م، لذلك هناك خط��ر كبري يهدد 
بجفاف النهر.   ولعل املنفعة الوحدة لت�س��غيل 
ال�س��د ب�س��كل موؤق��ت بالن�س��بة لأه��ايل حلبجة 
و�س��واحيها هي �سيد اأعداد قليلة من الأ�سماك 
ي��وؤدي  حي��ث  عن��اء  ودون  النه��ر  مي��اه  يف 
انخفا���ش م�س��توى املي��اه اىل طف��و اأعداد من 
الأ�س��ماك اىل �س��طح املاء لذل��ك يقبل كثري من 

الأهايل على النهر ل�سيد الأ�سماك.
  وي��درك اهايل املنطق��ة جيدا ان فرحتهم هذه 
موؤقتة ويعرتي اأنف�سهم من الداخل حزن عميق 
لن جف��اف �س��ريوان بالن�س��بة لهم ي��وؤدي اىل 

فقدان اأكرب م�سدر لدخلهم وحياتهم.

 
 

تق��ول الالعبة ال�س��ابة "جذبن��ي اللعب اجلماعي 
وروح الفري��ق ملمار�س��ة ه��ذه اللعب��ة وترك كرة 
القدم التي كنت اأمار�س��ها �سابقا، اإذ كنت اأ�سارك 
يف الأن�س��طة الريا�س��ية لرتبي��ات املدار�ش حني 
وقع عل��يَّ الختي��ار لأكون �س��من فري��ق نادي 
الديوانية، فوافق اأهلي و�سجعوين حتى ان والدي 

يح�رش التدريبات اأحيانًا لدعمي.
 وت�س��يف ، الكثري من �سديقاتي ُمنعن من اللعب 
ب�س��بب رف���ش اأهلهن ونظ��رة املجتمع ال�س��يقة. 
فنح��ن اأحيانا نواج��ه باآراء �س��لبية من اجلمهور 
اإل اإنني مل اأتاأثر وكنت م�س��تعدة للمواجهة، حتى 
اأنن��ي ل ارتدي احلج��اب، وقد نظم��ت وقتي بني 
الريا�سة والدرا�س��ة فطموحي اأن اأ�سبح حمامية 
وا�س��تمر مبمار�س��ة الريا�س��ة كي اأحق��ق اجنازا 

ريا�سيا.
 والتقط��ت زميلته��ا حن��ني قا�س��م خي��ط الكالم 
قائلة "نحن نواجه ظروفا �س��عبة، لكن انتمائي 
لأ�رشة ريا�س��ية �س��اعدين على ممار�سة الأن�سطة 
الريا�س��ية"، فوال��دي واأخوتي مار�س��وا كرة قدم 
لذلك اأحببت الريا�س��ة منذ ال�سغر وانخرطت يف 

فريق الكابادي دون تردد.
 حن��ني يف ربيعه��ا ال�س��اد�ش ع���رش �س��اركت يف 
األعاب القوى وال�ساحة وامليدان خارج املحافظة 
قبل اأن ترتك الريا�س��ة عاما ثم ا�س��تهوتها لعبة 

الكابادي.
 وت��ربر ميله��ا ملمار�س��ة الكاب��ادي قائل��ة، "ما 
جذبني للعبة الكاب��ادي اإنها جديدة وذات طابع 
تع��اوين كما اإنها متنحنا الق��وة واللياقة البدنية 

واخلفة لهذا جتدها حمببة اإىل قلوب الفتيات".
 تتح��دث حن��ني ع��ن ال�س��عوبات الت��ي واجهت 
زميالته��ا وخا�س��ة غ��ري املحجب��ات "كثريا ما 
تعر�س��ن لالنتقاد وامل�س��ايقات م��ن قبل بع�ش 
اجلمه��ور الذي و�س��فهن ب��� "عدمي��ات الرتبية" 
وغالب��ا ما حت�س��ل تل��ك ال�س��لبيات بع��د انتهاء 
املب��اراة، عند اخلروج من القاعة، ما اأثر نف�س��يا 
واجتماعيا على الكثري من الفتيات اللواتي اأردن 
الن�سمام للفريق ومنعهن ذويهن خ�سية عليهن، 
فمازال��ت )20( طالب��ة من مدر�س��تي حمرومات 

من ممار�سة الكبادي".

 يتك��ون فريق الكابادي من )12( لعبا )�س��بعة 
يف امليدان وخم�س��ة يف الحتياط( ومدة ال�سوط 
)20( دقيقة لكل فريق، وهي لعبة ريا�سة قتالية 
ت�سبه امل�سارعة يتبارى فيها فريقان يتناوبان 
عل��ى الدف��اع والهج��وم لت�س��جيل اكرب ع��دد من 
النقاط باللم�ش، وذلك بدخول احد لعبي الفريق 
املهاجم يف �س��احة الفريق املدافع حماول مل�ش 
عنا���رشه فيم��ا يقوم الفري��ق املداف��ع مبنعه اأو 
م�سكه وعدم متكينه من العودة اإىل �ساحة فريقه، 
واأثناء اللعب ين�س��د الالع��ب املهاجم” كابادي ، 

كابادي".
ويعت��رب الع��راق اأول بل��د عرب��ي لع��ب الكابادي 
�س��نتني  قب��ل  اللعب��ة  دخلت��ه  اإذ  بال�س��الت، 
وانت���رشت ب�رشع��ة فخالل عام )2016( اأ�س��بح 
هناك اأكر من )42( ناديًا للرجال و)8( للن�س��اء 

ممولة ذاتيا من خالل التربعات.
 يقول امل�سارع ال�س��ابق حميد احلمداين موؤ�س�ش 

الكابادي يف الع��راق واأمني �رش جلنة الكابادي، 
اإن فك��رة اإدخ��ال اللعب��ة للعراق خط��رت له عام 
)2014( و���رشع بالتخطي��ط له��ا وتنفيذها يف 
)2015( من خالل ت�سجيع زمالئه من الالعبني 
الكب��ار واملدرب��ني فالتق��ى باأ�س��خا�ش ميثلون 
بع���ش املحافظ��ات وعق��دوا اجتماع��ات عديدة 
حت��ى هيئ��وا ت�س��كيلة مب�ّس��طة لتعري��ف النا���ش 
بالكاب��ادي ج��رى بعده��ا اإعداد بطول��ة للرجال 

اأعقبتها اأخرى ن�سوية.
اللجن��ة  يف  الت�س��ويت  اإرج��اء  “مت  وي�س��يف،   
اإذ  الأوملبي��ة العراقي��ة لالع��رتاف بالكاب��ادي، 
و�س��عت اأن�س��طة اللعبة حتت الختب��ار مدة عام 
للتاأكد م��ن جناحها جماهريي��ا، ونحن بانتظار 
ت�س��ويت الهيئ��ة العمومي��ة لالأوملبية يف �س��هر 

كانون الأول )دي�سمرب( احلايل".
  ويتاب��ع "ان�س��مت لفرقن��ا الن�س��وية اأك��ر م��ن 
)80( لعب��ة والع��دد يف تزايد، فيما متكنا خالل 

)2015( م��ن حتقيق )32( ن�س��اطا على نفقتنا 
تدريبي��ة  ودورات  بط��ولت  ت�س��منت  اخلا�س��ة 
وحتكيمية ومع�س��كرات، كما اأ�سبحت لدينا �سبع 

ن�ساء حكام".
ال��ذي  الإي��راين  بالحت��اد  ،ا�س��تعنا  وي�س��يف   
زودن��ا مبدرب��ني ومدرب��ات وفزن��ا ه��ذا الع��ام 
ب��س��ت بطولت ن�س��وية، واأحرز املنتخب الن�سوي 
اأقيم��ت بطه��ران  الت��ي   2015 اآ�س��يا  برونزي��ة 
وحقق��ت منتخبات الرجال ع���رشة بطولت على 

م�ستوى العراق.
 انت�س��ار اللعب��ة ال�رشي��ع يف الأحي��اء ال�س��عبية 
واملدار���ش الريا�س��ية واجلامع��ة حم��ل الع��اب 
ال�رشطة على ت�س��مينها اأن�س��طتها الريا�سية عن 
طريق جلن��ة الكاب��ادي يف الديوانية كما جتاوز 

انت�سارها مركز املدينة اإىل الق�سية والنواحي.
 وت�س��م املحافظة اأربعة اأندية الديوانية ونيبور 
وعف��ك واليقظ��ة، يف حني اأن�س��اأت اأندية ن�س��وية 

اأخرى يف بغ��داد والكاظمية والعظمية وكركوك 
الب���رشة  حمافظ��ات  وب��داأت  ودي��اىل  واحلل��ة 

والنا�رشية والكوت بت�سكيل فرق الكبادي.
الديواني��ة  ن��ادي  يوؤك��د ع��الء ح�س��ني م��درب   
يف  معين��ة  ���رشوط  مراع��اة  عل��ى  للكاب��ادي 
املتقدمات لالن�س��مام للعبة منها الوزن والبنية 
اجل�س��مانية كطول الذراعني وال�س��اقني وال�رشعة 

والقوة.
 ويقول ، الكابادي لي�ست ريا�سة عنيفة، ونحن مل 
نرف�ش اأية متقدمة حر�سا منا على توفري قاعدة 
ن�س��وية ترفد الأندية واملنتخب الوطني، علما اأن 
تدري��ب الالعبات اأكر �س��عوبة من الالعبني من 

ناحية انتظام اأوقات التدريب وعددها.
الالعب��ات  اأحيان��ا ملطالب��ة  ،اأ�س��طر  وي�س��يف 
بارت��داء احلج��اب خ��الل املباري��ات م��ن غ��ري 
ق���رش حلمايتهن من اإ�س��اءة قد ت�س��در من بع�ش 
اجلمه��ور، كما تت��وىل اإدارة الن��ادي وامل�رشفات 
حل امل�س��كالت التي تواجه الالعبات �سواء كانت 

بالأ�رشة اأو املدر�سة.
 اإل اأن قل��ة الدع��م امل��ادي واللوج�س��تي من اهم 
ال�س��عوبات الت��ي تواج��ه ريا�س��يي الكاب��ادي 
فاغلب القاعات بدون جتهيزات كالب�س��اط الذي 
يحمي الالعبني من الإ�س��ابة وعدم توفر و�سائل 

النقل واحلوافز الأخرى.
 مت��ارة يا�س��ني )18 �س��نة( م��ن اأوائ��ل الفتيات 
اللوات��ي مار�س��ن لعب��ة الكاب��ادي يف الديواني��ة 
خالل الع��ام )2015( ونالت لقب اأف�س��ل لعبة 

عراقية يف بطولة عراق املحبة وال�سالم.
التح��دي  م��ن  كب��ري  �س��يء  اللعب��ة  يف  تق��ول،   
وال�س��جاعة ففك��رت اأن ا�س��تغلها لأبع��ث ر�س��الة 
للجميع باأن املراأة العراقية ل تقل �سجاعة وقوة 
عن الرجل واإنها قادرة على ممار�س��ة الفعاليات 

ال�سعبة.
 وبانتظ��ار اع��رتاف اللجن��ة الأوملبي��ة العراقية 
بلعب��ة الكاب��ادي وحتويله��ا اإىل احت��اد تتوف��ر 
ل��ه م�س��تلزمات الدميوم��ة، فيم��ا ت�س��تمر فتيات 
كابادي الديوانية يف ح�س��د الألقاب والبطولت 

املحلية والآ�سيوية.
كاب��ادي هي ريا�س��ة جماعية ب��داأت يف جنوب 
اآ�س��يا، وهي ذات �س��عبية يف تلك املنطقة وكذلك 
يف جن��وب ���رشق اآ�س��يا. وتعت��رب لعبة ريا�س��ية 

وطنية يف بنغالدي�ش ويف البنجاب و الهند.

لعبة جديدة تجتاح المدينة..

نهر سيروان مهدد بالجفاف..

سد إيراني يتسبب بعطش مناطق واسعة في اقليم كردستان 

فتيات الديوانية يمارسن لعبة "الكابادي" لكسر القيود االجتماعية

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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توا�صل فتيات لعبة 
)الكابادي( تدريباتهن 

يف نادي الديوانية 
بتوفر احلد الأدنى من 

املتطلبات ال�صرورية 
لتاأمني ا�صتمرارهن و�صط 

بيئة حمافظة وانتقادات 
قا�صية حملت الكثري 

من رفيقاتهن على ترك 
اللعبة.

برغم �صعورها بالإحباط 
جراء تخلي �صديقاتها 
عن التدريب فاأن الهام 

عبد احل�صني كابنت 
منتخب العراق للكابادي 

)20عاما( طالبة يف 
ال�صف اخلام�س الثانوي 

ت�صتمر يف تدريباتها.
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