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ه  احل��زن انفع��ال ب�رشي، مثله مث��ل الفرح، لكنَّ
ل ع��ر اآالف ال�سن��ن، نتيجة  يف الع��راق حت��وَّ
احل��روب، واالحت��االت، والك��وارث الطبيعية، 
وزوال  امل��دن،  خ��راب  م��ن  ذل��ك،  تب��ع  وم��ا 
ل م��ن كون��ه انفعاالاً  احل�س��ارات االأوىل، حت��وَّ
ي��زول ب��زوال م�سببات��ه، اإىل »حال��ة َمَر�سيَّة« 
و�سفة مازم��ة لل�سخ�سية العراقية، فالعراقي 
نا �سعٌب ما  دائ��م احلزن بطبعه، وحينم��ا ُيخررِ
يِّ��ُزه؛ يخرنا ال�سع��ب العراقي اأنه  ع��ن �سفة ُتَ

حزين.
اأبو البكاء

ل��ه منر يف �س��در احل�سيني��ة، ومكانته عالية 
كعلو منره، وي�سل االأمر يف كثري من االأحيان 
اإىل طل��ب الدعاء منه، والت��رك به، فهو �سوت 

ال�سماء الذي يطهرهم من الذنب بالبكاء.
يف املواك��ب احل�سيني��ة، لن جت��د جمل�س عزاء 
ب��دون »رادود«، وه��و الرج��ل ال��ذي ع��ادةاً ما 
يجل���س عل��ى من��ر اأعلى م��ن احل�س��ور، �سواء 
كان��وا جلو�س��ا اأو قيام��ا، ين�س��د له��م ب�سوته 
احلزين ق�سائ��د املراثي، فيبك��ي احلا�رشون، 

ويلطمون الوجوه، وي�سقون روؤو�سهم بال�سيوف 
وال�سكاك��ن، ويجل��دون ظهوره��م بال�سي��اط؛ 

ا على احل�سن واأهل بيته. حزناً
»الرادود« يف العراق احلديث يقابل »كاال« يف 
الع��راق القدمي، له ال�سفات والواجبات نف�سها، 
يتميز ب�سوت �سجي حزين، ومكانة اجتماعية 
مرموقة، حتى اأن يف اأحد األواح مدينة اأور ُذكر 
اأنَّ املل��ك جوديا قاب��ل االإله بع��د اأن هداأ قلبه 
ب�سم��اع االأغ��اين احلزين��ة من املغن��ي »كاال« 

وعزفه على القيثارة.
اأّمهات البكاء

ي�سي��ع خ��ر املوت يف احل��ي، ث��م ُي�سّيع امليت 
بجن��ازة باكية، بعدها ت��رى الن�سوة يتقاطرن 
م��ن  اأ���رشاب  -كاأنه��ن  بال�س��واد  مت�سح��ات 
جت��د  هنال��ك  املي��ت،  بي��ت  اإىل  الغرب��ان- 
»الع��ّدادة« اأو »النائح��ة«؛ وه��ي ام��راأة حتفظ 
الرثائيات من ال�سعر ال�سعبي، وتغنيه ب�سوتها 
احلزي��ن، ومعها ن�ساء يتحلق��ن حولها، يرددن 
الزمة معينة م��ن كل ق�سيدة، ويلطمن اخلدود 

وال�سدور.

باللغ��ة  ُيع��رف  مل��ا  امت��داد  ه��ي  »الع��ّدادة« 
ال�سومري��ة »اأم��ا- اأي��را« ويف اللغ��ة االأكدي��ة 
»اأمو-بكتيتي« وتعني يف اللغتن »اأم البكاء« 
اأو »البّكاية«، وه��ذه املراأة متخ�س�سة باملاآمت 
اأو  املجال���س  له��ا  وُتق��ام  امليت��ن،  وذك��رى 

املناحات يف بيت املتوفى.
اأنا عراقي.. اإذن اأنا حزين

»م��و حزن لك��ن حزين«، هذه اجلمل��ة ال�سعرية 
ملظف��ر النواب تلخي�س اإبداعي حلياة العراقي، 
ومنط حياته اليومية، اإّنه �سخ�س دائم الت�سكي 
واالنفع��ال، حزي��ن عل��ى م��ا ف��ات، حزين ملا 
�سياأت��ي، �رشي��ع الب��كاء، ولع��لَّ ه��ذا ال�سل��وك 
ا يف  -الب��كاء- هو اأكرث دالئل احل��زن و�سوحاً
�سخ�سي��ة الف��رد العراق��ي، اأو هوي��ة املجتم��ع 
العراق��ي الوطني��ة يف �سمتها اجلمعي��ة، كذلك 
ف��اإنَّ العراق��ي �رشيك جيد يف احل��زن، وتعرف 
ذل��ك يف الع��زاءات العراقي��ة الكث��رية، فا اأحد 
يحزن وحده، وال ت��كاد تيز �ساحب امل�سيبة 
لك��رثة الباك��ن حوله، وللعراق��ي موا�سم حزن 

مقد�سة، تظهر فيها عادته االأبرز.
ويتناف���س العراقي��ون يف ه��ذه املوا�س��م اأيهم 
ا لي�س بالبكاء فق��ط، واإمنا يف البذل  اأك��رث حزناً
احل�س��ن  االم��ام  اأربعيني��ة  فف��ي  واالإطع��ام، 
يت�س��ح النا���س بال�س��واد، واأّن��ى اأدرت وجه��ك 
ترى الرايات ال�س��وداء فوق املنازل والبنايات 
العام��ة واخلا�س��ة، وال�س��وارع الت��ي مي��ر بها 
الزائ��رون تتح��ول اإىل ���رشادق طويل��ة مليئ��ة 
بالقدور الكب��رية، تطهى به��ا االأطعمة وتوزع 
ا على النا���س، اإّنه م�سهد هائل لاحتفاء  جماناً

باحلزن.
احلزن يف االأدب العراقي

خ�سو�سي��ة الفن العراقي تتجلى بطابع احلزن 
ا وغناءاً وحتى  الذي ي�س��كل مامح اأجنا�سه اأدباً
، هذه اخل�سو�سية جعلت اأ�سقاءه العرب  ت�سكيااً
ا مقولة اإن الفن بكى يف العراق. يتداولون كثرياً

كل اأع�سائي هادئة با�ستثناء العراق
كتَبه��ا ثم اأطلق ر�سا�سة على راأ�سه، ودفن يف 
ق��ر جماعي ال �ساهدة ل��ه يف مقرة »�سنرتال 
ا ع��ن العراق ال��ذي قتله من  فريده��وف« بعي��داً

احلزن.
قا�س��م جب��ارة »طّب��ال اللي��ل«، حم��ل الب��اد 
ا  املنك���رشة �سظايا ح��ادة يف روح��ه، وخدو�ساً
عميق��ة يف ذاكرت��ه، 10 �سن��وات يف فيينا، ال 
اأن���س يف لياليها، والر�س��ا ب�»املوت واملنفى، 
الرط��ب،  وباملرحا���س  ال��ركات،  وبعن��ف 
وبالغرف��ة يف اآخر طابق، وبتوزيع االإعانات، 
بحذاء الع�سكر، بج��واز هولندي، بفتاة مفل�سة.. 
بالهذي��ان  العظم��ى،  وبالرثث��رة  بال�سم��ت، 
الهائ��ل، بالذك��رى اإذ ت�سق��ط يف بئ��ر �س��وداء، 
الك��ث، وباجلل��د املدب��وغ،  باللحي��ة وال�سع��ر 
ال�س��ف  بن�سي��د  القوادي��ن،  �سح��ون  ومب�س��ح 
الثال��ث، ب�سّديقة املاية، بالق��راآن، بتنزيات 

ال�س��وق« ه��ذا الر�س��ا امَلَر�سي للح��زن مل يدم 
، فقد انتهى بر�سا�سة م�سد�س من بائع  طوي��ااً

خردة من�ساوي.
�سع��ر قا�س��م جب��ارة قد ميث��ل ال�س��ورة االأكرث 
��ا ل��اأدب العراق��ي احلدي��ث، املمتل��ئ  و�سوحاً
ه �سرية ذاتية للعراقي احلديث،  ا؛ اإنَّ ا وحزناً �سواداً
ح��ادة ومتقلب��ة وغا�سب��ة؛ �س��ريٌة حمطاته��ا 
االنقابات واالأنظم��ة الديكتاتورية واحلروب، 
اإّنه »ابن اخلائبة« كما يقول يف اأحد ن�سو�سه، 
وهذه املفردة على ل�سان كل عراقي حن يريد 

اأن ي�ستكي.
غناء حزين

»يل��ويل« فعٌل باللهج��ة العراقي��ة، يعني ترمن 
االأم بتهوي��دة للطفل حتى ينام، تقول اإحداهن 
ل��اأم التي حتم��ل طفلها الباك��ي: لوليله حتى 
ين��ام. فتبداأ االأم تربت على �سدر ابنها مرتمنةاً 
باأ�سه��ر تنومية طف��ل عراقية: »دلل��ول يا الولد 
يا ابني. يورد الدكت��ور علي الوردي يف كتابه 
»�سخ�سي��ة الفرد العراقي« اأن طالباًا عراقياًّا يف 
اإحدى الواليات االأمريكية ذهب لزيارة �سديقه 

الذي ي�سكن مع عائلة اأمريكية يف والية اأخرى 
فل��م يج��ده يف البي��ت، وجل�س ينتظ��ر جميئه، 
��ت رب��ة البي��ت الق�س���س ع��ن اأدب ه��ذا  فق�سَّ
الطال��ب، واأخاقه، وذكائ��ه، واندماجه معهم، 
لكنَّها مل ت�ستطع فهم �سيء واحد يف �سخ�سيته؛ 
��ه كلَّما دخل احلمام بداأ بالبكاء! وحن  وهو اأنَّ
ج��اء هذا ال�سديق ق�سَّ عليه �سديقه ما �سمعه 
م��ن ربة املن��زل، فاأخره باأن��ه ال يبكي؛ لكنه 

حن يدخل احلمام يغّني »االأبوذية«.
واالأبوذية هي اأح��د اأطوار الغناء العراقي الذي 
، ومغنو  ا وغن��اءاً ي��رع فيه اأه��ل اجلنوب �سع��راً
هذا الط��ور كثريون، غ��ري اأن اأ�سهره��م �سلمان 
املنك��وب وح�سريي اأب��و عزيز وداخ��ل ح�سن، 
ُه ب��داأ الغناء عندما كان  وهذا االأخ��ري ُيروى اأنَّ
فت��ى يرعى اأبقار اأهله، ف��ذاع �سيته يف احلي، 
ا لتخريب  واأرادت اأم��ه منع��ه باإعطائ��ه عق��اراً
ة حزينة يف �سوته،  حنجرت��ه ما ت�سبب له ببحَّ

ا يف اأداء هذا الطور الريفي. جعلته متفرداً
احلزن.. حا�رش يف االأعرا�س والبيوت

الع��ادُة يف االأعرا���س الفرح، وال ب��كاء اإال حن 

ي��زفُّ االأب اأو االأم العرو�س اإىل زوجها وهذا له 
مرراته، ولكن اأن يبك��ي العري�س ليلة زفافه؟ 

هذا ما ال يحدث اإال يف العراق.
يج��يء »امله��وال« وهو �ساع��ر �سعب��ي يتمتع 
ب�س��وت ق��وي وحزي��ن، يق��ف و�س��ط ح�سد من 
احلا�رشين، بينهم العري�س واأقرباوؤه، يبداأ هذا 
»امله��وال« مب��ا ي�سبه العوي��ل، يغني عن موت 
االأب، وفق��دان ال�سديق اأو غدره، وكل ما ميكن 
اأن يك��در عل��ى العري���س واحلا�رشي��ن حلظات 
، والرجال  الف��رح، حتى ت��رى الوج��وه كئيب��ةاً

هم واقفون لدفن جثة. كاأنَّ
»الناعي« له مهمة تنغي�س احلياة وبث احلزن 
��ا كم��ا يفع��ل »امله��وال«، لك��ن  والكاآب��ة تاماً
»الناع��ي« ال يح���رش يف االأعرا�س، هو يتجول 
ح��ول البي��وت، يدخله��ا ث��م يجل�س م��ع اأهلها 
ويبداأ بغن��اء البكائي��ات اأو الفراقيات، ويكون 
ا كلَّم��ا دخل  احل��زن اأك��رث قتام��ة، واأ�س��ّد وطئاً
»الناع��ي« على بي��ت ُنكب مبقتل اأح��د اأبنائه، 
اأو بع�سه��م، اأو حت��ى كله��م يف اإحدى احلروب 

الكثرية التي مرَّت على العراق.

 أنا عراقي إذن أنا حزين.. عباءة الحزن مفصلة منذ مئات السنين
 الجورنال – متابعة 

موجة الحر تزيد من معاناة العراقيين... 
شلل للحياة مع انقطاع الكهرباء

ارتفاع الملوحة في شط العرب.. خطر ينذر بكارثة بيئية وصحية في البصرة

احلياة  ال��ع��راق،  ت�رشب  التي  احل��ّر  موجة  �سّلت 
اإىل  مواطنون  فّر  بينما  حمافظاته،  من  عدد  يف 
يف  املرتفعة،  احلرارة  درجات  من  هربااً  االأنهار، 
طويلة  ل�ساعات  الكهربائي  التيار  انقطاع  ظل 
املياه  �سّح  اإىل  باالإ�سافة  ال��واح��د،  ال��ي��وم  يف 
االأح��وال  ل��دائ��رة  ووفقا  لا�ستخدام.   ال�ساحلة 
مركز  العمارة  "مدينة  ف��ان  العراقية،  اجلوية 
اإىل  االأوىل،  املراتب  يف  حلت  مي�سان،  حمافظة 
يف  احلرارة  درجات  باأعلى  اأخرى  مناطق  جانب 
51 درجة". واأ�سافت يف بيان لها،  العامل، بلغت 
50.8 درجة، بينما  "حمافظة الب�رشة �سجلت  اأّن 
�سجلت مدينة تكريت مبحافظة �ساح الدين 50.5 
درجة، وبلغت درجة احلرارة يف غرب العراق 50 
�سلل  احلرارة يف  ارتفاع درجات  وت�سبب  درجة". 
هذه املحافظات وغريها، ما دفع اإداراتها املحلية 
مي�سان  وعطلت  فيها.  الر�سمي  الدوام  تعطيل  اإىل 

والب�رشة الدوام الر�سمي ب�سبب درجات احلرارة.
وقال امل�سوؤول املحلي يف حمافظة �ساح الدين، 
عادل اجلبوري، اإّن "درجات احلرارة مرتفعة جدا 
احلركة يف  اإذ خفت  املحافظة،  احلياة يف  و�سلت 
منازلهم  االأه���ايل  وال��ت��زم  واالأ���س��واق،  ال�سوارع 
ب�سبب موجة احلر"، وهم يطالبون بتعطيل الدوام 
الر�سمي مراعاة لظروف احلر، بالنظر لكون الدوائر 
احلكومية تفتقد اإىل املكيفات، والتيار الكهربائي 
زادت،  االنقطاع  و�ساعات  ج��دا،  �سعيفا  اأ�سبح 
ارتفاع  ت�سبب  ذلك،  غ�سون  يف  اجلبوري.  بح�سب 
من  الطاقة  نقل  انقطاع خط  احلرارة يف  درجات 
احلكومة  رئي�س  وقال  دياىل.  حمافظة  اإىل  اإيران 
املحلية باملحافظة، علي الدايني، اإّن "خط �رشبيل 
 70 املحافظة  اأفقدا  مري�ساد  خط  وقبله  زه��اب 
باأزمة  ت�سبب  ما  الكهربائي،  التيار  من  باملائة 
يف  كبرية  وزي���ادة  املحافظة،  عموم  يف  طاقة 

�ساعات قطع التيار".
هربا  االأنهار  اإىل  جلاأوا  الذين  العراقيون  ويحّمل 
توفري  عدم  م�سوؤولية  احلكومة  احل��ر،  موجة  من 
ال�ساحلة  امل��ي��اه  وك��ذل��ك  الكهربائية،  الطاقة 
اأغلب  يف  احل��ي��اة  �سل  ال��ذي  االأم���ر  لا�ستخدام، 

املحافظات العراقية.
عاما   15 مدى  "على  اإّن��ه  اجلا�سم،  �سامر  وق��ال 
توفري  املتعاقبة  احلكومات  ت�ستطع  مل  م�ست، 
ماء  وال  كهرباء  فا  للعراقين،  اخلدمات  اأب�سط 
املاء  ك��ان  "لو  اأّن��ه  مبينا  لا�ستخدام"،  �سالح 
والكهرباء متوفرين يف منازل العراقين ملا اأثرت 

فيهم موجة احلر و�سّلت حياتهم".
بهذه  ت�سعر  ال  واالأح����زاب  "احلكومة  اأّن  واأك���د 
املعاناة، فموازنات العراق املالية حتت �سيطرتها، 
ال  فهي  لذا  الراحة،  و�سائل  كافة  لنف�سها  ووفرت 
ت�سعر باملواطن الب�سيط الذي ال يعرف اأين يذهب 

هربا من حرارة اجلو".
من جهته، قال جعفر االأ�سدي )30 عامااً( "يف كل 
وباملقابل  العراق،  يف  احلر  من  مبوجة  منّر  عام 
ب�ساعات  ت��زوي��دن��ا  م��ن  الكهرباء  وزارة  تقلل 
اأن موجة  الت�سغيل للكهرباء الوطنية، وبات جليااً 
احلكومة  يف  امل�ست�رشي  الف�ساد  تف�سح  احل��ر 

العراقية".
اأما منتظر غني )25 عامااً(، فقد اأو�سح اأّن درجة 
اأوق��ات  مئوية  درج��ة   )50( اإىل  ت�سل  احل���رارة 
على  احلكومة  ت�رش  بينما  وتتجاوزها،  الظهرية 

اأنها ال تتجاوز 45 درجة".
اأنعم  التي  بالرثوات  اأتتع  اأن  حقي  "من  وتابع: 
النفطية،  ال��رثوات  فيها  مبا  وطني،  على  بها  اهلل 
الف�ساد امل�ست�رشي يجعل هذا احلق جمرد  اأن  غري 
وظيفة  على  اأح�سل  ومل  املال  اأملك  ال  فاأنا  حلم، 
ب�سطة  اأبيع على  درا�ستي، وهذا حايل  اإكمال  بعد 
اأجل  من  مئوية   )50( عن  تزيد  حرارة  درجة  يف 

لقمة العي�س".  

يواجه الب�رشيون خطرا جديدا يهدد حياتهم ب�سبب ارتفاع ن�سبة امللوحة 
يف �سط العرب اىل م�ستويات عالية جدا يف ظل مو�سم ال�سيف الاهب وقلة 

التدفقات املائية اىل نهر دجلة.
وحذر املراقبون من كارثة بيئية و�سحية قد حتل ب�سكان الب�رشة لكون 
واحليوانات،  الزراعة  و�ستقتل  املزمنة  االمرا�س  �ست�سبب  املاحلة  املياه 

داعن احلكومة االحتادية اىل و�سع احللول الناجعة النقاذ الب�رشين.
جل�سة  عقد  اىل  املحافظة  جمل�س  العيداين،  اأ�سعد  الب�رشة  حمافظ  ودعا 
ا�ستثنائية ملناق�سة تداعيات ارتفاع الرتاكيز امللحية يف مياه �سط العرب. 
وقال العيداين يف بيان اإن "الرتاكيز امللحية ارتفعت ب�سكل كبري يف مياه 
واأ�سبح  والزراعية  احليوانية  والرثوة  االإن�سان  اثرت على  العرب مما  �سط 

اأبناء الب�رشة هم املت�رشرين من اأزمة امللوحة".
وبن اأن "الفرتة املا�سية كانت هناك اجتماعات مع املعنين يف دوائر 
ارتفاع  لتقليل  االآنية  احللول  بع�س  و�سع  اإىل  الو�سول  اجل  من  الدولة 

ن�سبة الرتاكيز امللحية".
ودعا العيداين اع�ساء جمل�س حمافظة الب�رشة اإىل "عقد جل�سة ا�ستثنائية 
طارئة خال االأ�سبوع اجلاري للتو�سل اإىل حلول لهذه االأزمة التي تعتر 

م�سوؤولية اجلميع جتاه ابناء حمافظة الب�رشة للحد من اأزمة امللوحة".
ارتفاع  ازم��ة  ان  ال�سليطي  احمد  الب�رشة  حمافظة  جمل�س  ع�سو  واك��د 
امللوحة يف �سط العرب ولدت نتيجة لرتاكات منذ عقود وتازمت اكرث يف 
الفرتة االخرية بالتزامن مع انخفا�س االيرادات املالية للمحافظة ب�سبب 
التجاوزات على ح�سة املحافظة وقلة االمطار يف مو�سم ال�ستاء وحتويل 
م�سابات املياه الثقيلة وت�رشيف البزل لبع�س املناطق الزراعية ما ادى 

اىل تركز ملوحة نهر دجلة". 
فاملد  االخ��رية  االون��ة  يف  ازدادت  امللوحة  "عوامل  ان  ال�سليطي  وق��ال 
وهذه  الهارثة  منطقة  مثل  النهر  عن  العالية  املناطق  اىل  و�سل  امللحي 
كارثة "، مبينا ان هناك اجتمع عقد مع اجلهات املخت�سة يف املحافظة 

بح�سور م�ست�سار وزارة املوارد املائية وقدمت املقرتحات اال ان الوزارة 
رف�ستها وح�رشت احللول مبقرتح زيادة االيرادات املائية اىل املحافظة، 
الثانية عر ناظم  75 مرت مكعب يف  الوزارة باطاق ما يقارب  ووعدت 

قلعة �سالح  اىل االن املو�سوع نظري وال يوجد �سيء على الواقع".
يوما   20 نحو  اىل  فيحتاج  املقرتح  هذا  تطبيق  حال  "يف  ان  وا�ساف 
ت�سل  ان  اىل  بالتتابع  العرب  �سط  مياه  يف  امللوحة  ن�سبة  تغيري  لغر�س 
وجود  عن  ك�سفت  درا�سات  "هناك  ان  اىل  الفتا  االخرى"،  املناطق  اىل 
ا�سعاعات يف بداية �سط العرب نتيجة وجود املياه املاحلة  وعدم وجود 
مياه عذبة". وا�سار اىل ان "ا�ستمرار هذه االزمة دون حلول جذرية �ستوؤدي 
اىل قتل الزراعة وا�سجار النخيل واىل تعطي�س االن�سان الذي بات �سكان 

الب�رشة ي�سرتون املياه املعدنية لغر�س اال�ستخدام وال�رشب".
وكانت وزارة املوارد املائية قد حذرت من ت�ساعد ن�سب امللوحة يف �سط 
اإىل اجلانب  اإيران على �سّخ مياه ماحلة  اإقدام  العرب يف الب�رشة، ب�سبب 
العراقي، فيما تواجه الباد اأزمة جفاف اأدت اإىل ح�سول نزاعات ع�سائرية 

جنوبااً.
ال�ساجمة  منفذ  عند  ترابي  �ساتر  بناء  اإىل  �سنتن  قبل  العراق  وا�سطر 
احلدودي مع اإيران بطول )80 كيلومرتااً( ملنع و�سول مياه البزل االإيرانية 
�سديدة امللوحة اإىل �سّط العرب، يف حن حذر م�سوؤولون ال�سهر املا�سي من 

انهيار ال�ساتر بعدما ت�سّكل خلفه بحرية �سخمة.
تعاين  الب�رشة  "حمافظة  باأن  بيان  يف  املائية  امل��وارد  وزارة  واأف��ادت 
اإىل ن�سب  التي و�سلت  العرب،  و�سعااً ماأ�ساويااً ب�سبب ارتفاع ملوحة �سّط 

عالية حتول دون ا�ستمرار ا�ستخدامها يف ال�سكل املعتاد".
)املوقع  �سيحان،  االأماح يف منطقة  تركيز  "ن�سبة  اأن  الوزارة  واأو�سحت 
التاريخي مل�سب نهر الكارون يف �سط العرب(، و�سلت اإىل 25000 جزء 
يف  كتيبان  منطقة  يف  املليون  يف  جزء  ب�2000  مقارنة  املليون  يف 
يف  امللوحة  �سديدة  مياه  �سّخ  اأولهما  ل�سببن  يعود  وهذا  ال�سط،  اأعايل 

هذه الفرتة من ال�سنة من اجلانب االإيراين مثلما ح�سل يف �سنوات �سابقة، 
وكذلك املّد العايل الذي يدفع تلك املياه يف اجتاه مركز مدينة الب�رشة".

واأعلنت وزارة املياه اأنها "اأكملت اأخريااً ت�سغيل قناة �سط العرب االإروائية 
التي توؤّمن مياه الرّي وال�رشب على جانبي ال�سط من منطقة كتيبان اإىل 
"م�ستمرة يف تاأهيل  اأنها  اإىل  البي�سة مرورا باأبو اخل�سيب"، م�سريةاً  راأ�س 
اإىل  ال�رشب  مياه  تو�سل  التي  البدعة(  )قناة  الب�رشة  ماء  قناة  و�سيانة 

املحافظة".
واأكدت الوزارة اأنها "لن تدخر جهدااً يف تقدمي خدماتها ملدينة الب�رشة"، 
م�سددة على اأنها "قررت قبل اأكرث من �سنة زيادة ح�سة الب�رشة من املياه 
اإىل 75 مرتااً مكعبااً يف الثانية"، داعية اجلانب االإيراين اإىل "التوقف عن 
�سّخ مياه البزل املاحلة يف �سط العرب، واإطاق ن�سبة معينة من االإيرادات 

العذبة يف نهري الكارون الكرخة".
اأمام  "لي�س  اأن  اآخر، اعتر وزير املوارد املائية ح�سن اجلنابي  يف �سياق 
الب�رشة من خيارات لتوفري مياه ال�رشب غري اإن�ساء حمطات لتحلية مياه 
م�ساريع  "تنفيذ  اأن  واأكد  وقت.  اأ�رشع  بذلك يف  ب�القيام  نا�سحااً  البحر"، 

كهذه يقع على عاتق احلكومة املحلية ووزارة االإ�سكان والبلديات    
زاهر  ال�سابق  الرملان  الب�رشة يف  النائب عن حمافظة  ا�سار  من جهته، 
العبادي اىل ان "ارتفاع ن�سبة امللوحة لي�س خطرا فقط وامنا كارثة تهدد 
غري  والبزل  اال�سالة  مياه  اعتبار  على  ب�رشي  مواطن  ماين   3 حياة 
الب�رشي الن ن�سبة  امللوحة تزداد بزيادة فائقة  غري  �سالح لا�ستخدام 

ملحوظة �سابقا.
وقال العبادي " ننتظر من احلكومة االحتادية ان تتخذ اجراءات �رشيعة 
ولي�ست ترقيعية وتر�سيخ كل اجلهود واالمكانيات واال�ستعانة بال�رشكات 

الر�سينة النقاذ �سكان املحافظة".
حتى  وامنا  الب�رشة  يف  للخطر  معر�س  االن�سان  فقط  لي�س  انه  وا�ساف 
الزراعية  احليوانات والزراعو فالرثوة احليوانية مهددة بالهاك والرثوة 

الجورنال – متابعة 


