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  يف كل ف�صل ق�صة، فمن ق�صة العراقيني مع ف�صل 
ال�صيف ومعاناتهم م��ع انقطاع الكهرباء ل�صاعات 
طويل��ة ونق���ص مي��اه ال���رب، اإىل ق�ص��ة ف�ص��ل 
ال�صت��اء ال��ذي تتحول فيه �ص��وارع العديد من املدن 
واملحافظ��ات العراقي��ة اإىل بحريات م��ع اأول نزول 
لقط��رات الغي��ث م��ن ال�صم��اء، اإذ اأنه وبع��د �صاعات 
م��ن هط��ول الأمط��ار يف الع��راق، فا�ص��ت �صوارع 
العدي��د من امل��دن العراقية، وُعّطل ال��دوام الر�صمي 
يف بع�صه��ا لنقطاع الطرق، م��ا ي�صيف مزيدا من 

ال�صغط على حياة العراقيني املفقمة بامل�صاكل.
من��ذ �صنوات ويع��اين العراق من اأزم��ة جفاف، لقلة 
مع��دلت المط��ار يف ف�ص��ل ال�صت��اء مقارن��ة م��ع 
العق��ود املا�صي��ة، اإل اأن احل��ال يف ف�ص��ل ال�صت��اء 
احلايل يبدو اأغزر من حيث معدلت هطول الأمطار، 
ويقول اخلبري يف الأنواء اجلوية “في�صل الربيعي” 
اإن الأ�صبوع املا�صي �صجل ن�صبة اأعلى من املتو�صط 
يف هط��ول الأمط��ار، ما ينبئ مبو�ص��م مطري غزير 
خالل ال�صتاء احل��ايل. وي�صيف الربيعي، اأن العراق 
�صجل اأعلى ن�صبة هطول لالأمطار مقارنة باملتو�صط 

امل�صجل خالل ال�صنوات الع�ر املا�صية، م�صريا اإىل 
اأن التغريات املناخية التي ي�صهدها كوكب الأر�ص، 
غ��رّي م��ن ال�صلوك املناخ��ي يف دول حو���ص البحر 
الأبي���ص املتو�صط وال�رق الأو�ص��ط ب�صورة عامة، 
لفت��ا اإىل اأن هطول المطار بهذا املعدل يعد نعمة، 
عل��ى امل�صوؤول��ني يف الع��راق ا�صتغالله��ا، يف ملئ 
ال�صدود وتخزين املي��اه لال�صتفادة منها يف مو�صم 
ال�صي��ف الق��ادم. نعم��ة لكنه��ا يف نظ��ر الكثري من 
العراقي��ني، حتولت ونتيجة الف�ص��اد امل�صت�ري يف 
البالد اإىل نقمة، باتت تعطل احلياة يف املحافظات 
العراقي��ة الت��ي ت�صه��د هط��ول كمي��ات كب��رية من 
الأمط��ار، اإذ �صه��دت حمافظ��ات الأنب��ار وذي قار 
و�ص��الح الدين ونين��وى واملثنى وبغ��داد وكربالء 
والب���رة، هط��ول كمي��ات كبرية م��ن الأمطار، ما 
عّط��ل احلرك��ة املرورية يف كثري م��ن املدن وحال 
دون و�ص��ول الطالب واملوظف��ني اإىل مقار عملهم. 
ووفق جدول ن�رته حمطة “بال�صري فيلي” ومقرها 
ولية كاليفورني��ا الأمريكية، �صم 15 مدينة حول 
العامل، حلت ثالث مدن عراقية يف املراتب اخلم�صة 

ع���ر الأوىل يف ت�صجيل اأعلى ن�صبة هطول لالأمطار 
يف العامل وهي كل من مدينة كربالء التي حلت يف 
املرتب��ة اخلام�صة، والب���رة يف املرتبة ال�صاد�صة، 

وبيجي يف املرتبة ال� 14، بح�صب املجلة.
و�صه��دت حمافظة املثنى موج��ة غزيرة يف هطول 
الأمط��ار، اإذ يق��ول “عب��د الأمري حم�ص��ن” املوظف 
يف مديري��ة جماري املحافظ��ة، اإن معدلت هطول 
الأمط��ار يف املثن��ى اأدت اىل في�صان عدد كبري من 
ال�ص��وارع، لفت��ا اإىل اأن الف��رق امليداني��ة للمديرية 
با���رت ب�صح��ب املي��اه م��ن ال�ص��وارع، يف الوقت 
ال��ذي مل ت�صهد املحافظة من��ذ عقود ت�صاقط كميات 
كبرية من الأمطار كالتي �صهدتها املحافظة خالل 
اليوم��ني املا�صي��ني، مو�صحا اأن قل��ة عدد الآليات 
املخت�ص��ة بح�ص��ب املي��اه، اأدى اإىل بط��ئ معاجلة 

الو�صع.
م��ن جهته اأو�صح م�صوؤول ق�صم ال�صيانة يف مديرية 
جم��اري كربالء “عبد املهدي ال�صعيدي” اأن هطول 
كمي��ات كبرية من الأمطار �صب��ب في�صانات كبرية 
يف املدينة القدمية يف كربالء، مو�صحا اأن �صبكات 
ت�ريف املياه مل ت�صتط��ع ا�صتيعاب كميات املياه 

الكبرية خالل اليومني املا�صيني.
وم��ن كرب��الء اإىل دي��اىل، اإذ اأعلن��ت مديرية �رطة 
املحافظة عن ت�صكيل قوة احتياطية للم�صاهمة يف 
عملي��ات النقاذ والإجالء خ��الل ال�صيول والأمطار 
يف �صابق��ة تع��د الأوىل من نوعه��ا يف العراق، جاء 
ذل��ك على ل�ص��ان املتح��دث با�ص��م مديري��ة �رطة 
املحافظ��ة العقي��د “غال��ب العطي��ة” ال��ذي �رح 
لو�صائ��ل الإع��الم باأن الق��وة امل�صكل��ة من خمتلف 
ال�صن��وف الأمني��ة ته��دف اإىل التدخ��ل يف حالت 
الطوارئ، بع��د اأن �صهدت ال�صاعات املا�صية هطول 
كميات كبرية من الأمطار يف عموم مناطق البالد.

�صه��دت العا�صمة بغداد خ��الل ال�صن��وات املا�صية 
في�صان��ات كثرية، اأدت يف غالبه��ا اإىل قطع الطرق 
الأحي��اء يف خمتل��ف مناط��ق  م��ن  وغ��رق كث��ري 
العا�صم��ة، الأم��ر ال��ذي ب��ات البغدادي��ون قلق��ون 
م��ن تك��راره وب�ص��ورة اأ�ص��د يف ال�صتاء احل��ايل، اإذ 
يق��ول ال�صحفي “منج��د ال�صالح”اإنه ويف كل عام 
تتح��ول العا�صم��ة بغداد اإىل مدين��ة �صبيهة مبدينة 
البندقي��ة الإيطالي��ة، لكن م��ن منظور �ص��يء، اإذ اأن 
غالبي��ة ال�ص��وارع يف العا�صم��ة تفي���ص بكمي��ات 
كبرية م��ن مياه الأمط��ار ومن املياه ات��ي تلفظها 
�صب��كات ال���رف ال�صح��ي يف خمتل��ف الأحي��اء. 
واأو�ص��ح ال�صال��ح اأن��ه وعلى الرغم م��ن تخ�صي�ص 
اأم��وال طائل��ة لأمانة العا�صمة ملعاجل��ة اخللل، اإل 
اأن احلال يتكرر يف كل مو�صم �صتاء، ويبدو اأنه ومع 
غ��زارة الأمط��ار التي بداأ بها ف�ص��ل ال�صتاء احلايل، 
فاإن ه��ذه املو�صم لن تكون ا�صتثن��اء يف العا�صمة. 

م��ن جهت��ه، اأو�صح مدير ق�ص��م ال�صيان��ة يف اأمانة 
العا�صم��ة “هيث��م العي�صى” اأن الطواق��م الفنية يف 
اأمان��ة العا�صم��ة اتخ��ذت جمي��ع التداب��ري الالزمة 
لتجنب مو�صم في�صان خ��الل ف�صل ال�صتاء احلايل، 
مو�صح��ا اأن المان��ة عملت منذ اأ�صه��ر على �صيانة 
كافة �صبكات ال�رف ال�صحي واملجاري و�صبكات 

ت�ريف مياه الأمطار وتنظيفها.
وعن ت��اآكل �صبكات ال�رف ال�صحي يف العا�صمة، 
اأو�ص��ح العي�ص��ى اأن الأمانة تعمل ب��كل اإمكانياتها 
ل�صيان��ة ال�صب��كات اخلا�صة باملج��اري وال�رف 
قل��ة  اأن  ع��ن  ذات��ه  الوق��ت  يف  كا�صف��ا  ال�صح��ي، 
التخ�صي�صات املالي��ة لالأمانة، حالت دون بناء اأو 
جتدي��د ال�صبكات احلالية، والتي حتتاج اإىل ع�رات 
الأنب��ار  حمافظ��ة  وكان��ت  ال��دولرات.   مالي��ني 
ق��د عطل��ت ال��دوام الر�صم��ي للمعاه��د واجلامعات 
واملدار���ص ي��وم الثن��ني 4 ت�ري��ن الث��اين ب�صبب 
كثاف��ة الأمطار وغرق العديد من الطرق يف خمتلف 
م��دن املحافظ��ة، فيم��ا ت�صبب��ت الأمط��ار الغزي��رة 
الت��ي �صقطت على حمافظ��ة الديوانية جنوب البالد 

الط��وارئ يف  رده��ة  اإىل  الأمط��ار  مي��اه  بدخ��ول 
م�صت�صف��ى “عف��ك” الع��ام يف املحافظ��ة، م��ا حدا 
مب�صوؤويل املحافظ��ة اإىل تعطيل الدوام الر�صمي يف 
املحافظة يوم الثالث��اء 6 ت�رين الثاين/ نوفمرب، 
بح�ص��ب م��ا اأف��ادت ب��ه و�صائ��ل الإع��الم املحلية. 
وكان��ت املحافظات الو�صط��ى واجلنوبية قد غرقت 
مبي��اه الأمط��ار، وهي الت��ي ت�صهد مع��دلت هطول 
لالأمط��ار اأقل م��ن تلك الت��ي ت�صهده��ا املحافظات 
ال�صمالي��ة، فم��ا ب��ال املحافظ��ات ال�صمالي��ة وم��ا 
�صتواجه��ه خ��الل ال�صتاء احل��ايل”، به��ذه الكلمات 
الأن��واء اجلوي��ة يف حمافظ��ة  ي�ص��ف اخلب��ري يف 
نينوى “خطاب امل�صهداين”، اإذ ي�صيف اإن حمافظة 
نين��وى �صجلت هط��ول لالأمطار، بن�صب��ة تفوق ربع 
م��ا �صجلته املحافظة خالل مو�صم ال�صتاء املا�صي. 
وتعاين املحافظات املنكوبة املحررة ت�ررا كبريا 
يف بناه��ا التحتية الت��ي خرجت عن اخلدمة نتيجة 
احل��رب، وم��ا خلفت��ه م��ن دم��ار كب��ري يف اجل�صور 
واملج���رات و�صبكات املجاري يف املو�صل وبقية 
م��دن املحافظ��ة، ويق��ول املهند�ص “�صع��د �صالح 

الدين” اإن ال�صتاء املا�صي وب�صبب هطول المطار، 
�صه��دت مدين��ة املو�صل في�صانات كب��رية اأدت اإىل 
تقطي��ع اأو�صالها، ب�صبب  جتري��ف اجل�صور الطينية 
والعائم��ة التي ن�صبت يف املدينة بعد احلرب بديال 
عن تلك التي ت�ررت. وي�صيف �صالح الدين الذي 
يعمل يف �صعبة الط��رق يف مديرية بلديات نينوى، 
اأن املحافظة ونظ��را لطبيعتها اجلغرافية املتنوعة 
ما بني ال�صهول واله�ص��اب واجلبال، ونظرا لتدمري 
ع���رات اجل�ص��ور، فق��د �صه��دت ال�صت��اء املا�ص��ي 
تقطي��ع اأو�صال املحافظة وع��زل الأق�صية والقرى 
والق�صب��ات ع��ن بع�صه��ا، م��ا ت�صب��ب يف تعطي��ل 

احلركة املرورية و�صّل احلياة يف املحافظة.
 2003 ع��ام  ومن��ذ  بات��وا  العراقي��ني  اأن  يب��دو 
يواجه��ون رحل��ة ال�صت��اء وال�صي��ف ب�صب��ب ق�صور 
اخلدم��ات و�ص��وء البن��ى التحتي��ة يف املحافظ��ات 
وتاآكلها، ففي ال�صيف يبحثون عن املياه ال�صاحلة 
ع��ن  يبحث��ون  ال�صت��اء  ويف  والكهرب��اء،  لل���رب 
مالج��ئ وو�صائ��ل تقيهم مياه الأمط��ار وما ت�صببه 

من في�صانات.

األمطار في العراق.. كوارث موسمية في الشتاء
بغداد -  متابعة

"المسكوف" يغادر الموائد العراقية أقدم مدرسة مسيحية في الموصل تنهض برسالتها على أنقاض داعش
بسبب نفوق األسماك بشكل مفاجئ 

ي���ويل اأه�����ايل امل��و���ص��ل م���ن م��ت��ط��ّوع��ني 
مدر�صة  تاأهيل  لإع��ادة  اأهّمّية  ومترّبعني، 
التاريخّية،  امل�صيحّية  ال�صفا  �صمعون 
لريادتها يف ن�ر التعليم يف املدينة، ف�صاًل 

عن كونها رمزاً للت�صامح.
مدر�صة  يف  جديد  من  الدرا�صة  ب��دء  ميّثل   
يف  م�صيحّية  مدر�صة  اأق��دم  ال�صفا،  �صمعون 
 ،2018 اأيلول/�صبتمرب   26 يف  املو�صل، 
املدينة  ا�صتعادة  طريق  على  جديدة  خطوة 
فيها  ي�����ص��ارك  ال��ت��ي  الطبيعّية  حياتها 
والطوائف  القومّيات  العراقّيون من خمتلف 
والأديان، ل �صّيما امل�صيحّيني الذين هّجرهم 
"داع�ص" من املدينة عند اجتياحها يف عام 
الإ�صالمّية  غري  الفعالّيات  وحّظر   ،2014
احلياة  تفا�صيل  وجعل  الكنائ�ص،  وه��دم 

خا�صعة اإىل اعتقاداته املتطّرفة.
جامعة  يف  احلديث  التاريخ  اأ�صتاذ  يعترب 
امل��و���ص��ل ال��دك��ت��ور اب��راه��ي��م ال��ع��الف، اأّن 
انت�صاراً  املدر�صة  يف  ال��ط��اّلب  "التحاق 
كون  عن  ف�صاًل  والإره���اب،  التطّرف  على 
املدر�صة التي تاأ�ّص�صت يف عام 1855، متّثل 
املدينة"،  يف  للمعرفة  واأداة  تاريخّيًا  اإرث��ًا 
املتعّلمني  م��ن  الأّول  الرعيل  اأغ��ل��ب  واأّن 
اأّيام  خالل  فيها  ذكريات  له  املو�صل،  يف 

الدرا�صة".
ويف دللة على الت�صامح والألفة يف املجتمع 

"املدر�صة  اإّن  ال��ع��الف  ي��ق��ول  امل��و���ص��ل��ّي، 
خدمة  قّدمت  لكّنها  م�صيحّي  بدير  ارتبطت 
العلم واملعرفة اإىل جميع اأهايل املو�صل من 

كّل الأديان".
ال�صفا،  �صمعون  الكلدانّية  الكني�صة  وتعترب 
عهد  اإىل  تعود  املو�صل،  يف  كني�صة  اأق��دم 
اجلرامقة يف نهاية القرن الثالث، وقد رّمت 
يف عام 1864، وحتمل ا�صم �صمعون ال�صفا، 
املدر�صة  تاأ�ّص�صت  وق��د  بطر�ص،  والقّدي�ص 

كملحق لها، و�صّميت على ا�صم القّدي�ص".
اأه��ايل  على  طغى  غ��ام��راً  ف��رح��ًا  اأّن  يبدو 
املو�صل، ملنا�صبة افتتاح املدر�صة، اإذ ن�رت 
�صفحة واحة اأّم الربيعني يف ت�رين الأّول/
معّلقة  للمدر�صة،  �صورة   ،2018 اأكتوبر 
مهّنئة  وتدمريها"،  حمنتها  "تتجاوز  باأّنها 

الأهايل، ب�"هذا الإجناز الكبري".
ال�صعدي  ثامر  اأحمد  املدر�صة  مدير  واأف��اد 
املدر�صة،  تاأهيل  اإع���ادة  يف  "الإجناز  اأّن 
واملترّبعني  املتطّوعني  من  بجهود  ك��ان 
مديرّية  مع  بالتن�صيق  املدينة،  اأه��ايل  من 
اأّن  م��ع��ت��رباً  املدر�صة"،  واإدارة  ال��رب��ي��ة 
تطّوعّية،  منّظمات  ومب�صاعدة  "ال�صّكان 
لأّنه  امل�روع،  بهذا  ًا  خا�صّ اهتمامًا  اأول��وا 
الت�صامح،  اإ�صافّية على عودة  يحمل دللت 
وانهيار م�روع التطّرف، لأّن املدر�صة التي 
ال�صنني،  من  الع�رات  مدى  على  ا�صتقبلت 
اأو  قومّي  اأو  دينّي  متييز  دون  من  التالميذ 
ر�صالتها  اأداء  يف  جديد  من  ت�رع  طائفّي، 

العلمّية والجتماعّية".
م�صتمّراً  يزال  ل  "التاأهيل  اأّن  ال�صعدي  يوؤّكد 
وجه،  اأكمل  على  املدر�صة  ترميم  اإعادة  يف 
فيما �رعت مديرّية تربية نينوى يف اإكمال 
واأجن��زت  للمدر�صة،  موؤّهل  تدري�صّي  ك��ادر 
خمتلف  م��ن  معّلمني  ت�صّم  التي  الإدارة 
م�صتلزمات  واملناطق،  والقومّيات  الطوائف 
من  تتمّكن  جعلها  ّم��ا  املمكنة،  الدرا�صة 
 ،2018 تلميذ يف عام   400 نحو  ا�صتقبال 
ال�صنون  يف  الأع��داد  ت��زداد  اأن  يتوّقع  فيما 
اأهايل املنطقة يولون  املقبلة، ل �صّيما واأّن 
هذه  يف  اأطفالهم  بتعليم  ًا  خا�صّ اهتمامًا 

املدر�صة التاريخّية".
منذ  خّرجت  "املدر�صة  اأّن  ال�صعدي  ويروي 
والطّب  الأدب  اأع��الم  من  الكثري  تاأ�صي�صها 
والفّن واملجالت كاّفة، ّما جعلها �رحًا 
من  الكثري  ت�صّم  حيث  تاريخه،  له  معرفّيًا 
بيوت املو�صلّيني �صوراً تاريخّية للمدر�صة، 

يعتّزون بها يف �صكل كبري".
 ي��ت��ح��ّدث م��دّر���ص ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ّي��ة اأح��م��د 
"موقع  اأّن  ع��ن  املو�صل،  م��ن  املو�صلي، 
املدر�صة يف منطقة ال�صاعة يف الق�صم القدمي 
من املدينة الذي ي�صكنه امل�صيحّيون، ي�صيف 
الظلم  ا�صتثنائّية، ب�صبب  اأهّمّية  اإىل املدر�صة 
الأق��ّل��ّي��ات  لقته  ال��ذي  والتهجري  والقتل 

الدينّية من "داع�ص"".
كانت  "املدر�صة  اأّن  املو�صلي  يعترب  كما 
مدينة  اأهايل  وحدة  على  مثاًل  الدوام  على 

يغلب عليها الطابع ال�صّنّي، لكّن كّل الأديان 
ب�صالم،  فيها  عا�صت  والقومّيات  واملذاهب 
م�صيحّيني  طاّلبًا  ت�صّم  املدر�صة  جعل  ّما 

وم�صلمني واإيزيدّيني".
مدار�ص  "اأغلب  ب���اأّن  املو�صلي  وي��ع��رف 
ملّفاتها  احراق  من  اليوم  تعاين  املو�صل، 
"داع�ص"،  احتالل  فرة  اأثناء  ومعطياتها 
حّتى الإ�صالمّية منها، فيما مدر�صة �صمعون 
اإىل  التدمري،  من  الأكرب  الق�صط  نالت  ال�صفا 

جانب مدار�ص الأقّلّيات الأخرى".
فيه  ي�صرك  جمعّي  تفاوؤل  على  تاأكيد  ويف 
امل��ادّي  اخل��راب  جت��اوز  يف  نينوى،  �صّكان 
"داع�ص"،  تنظيم  خّلفه  ال���ذي  وال��ف��ك��رّي 
نينوى وحيد فريد   تربية  يتحّدث مدير عاّم 
عن اأّن "افتتاح مدر�صة �صمعون ال�صفا يحمل 
مدلوًل معرفّيًا واجتماعّيًا يف عودة ال�صالم 
 10 بافتتاح  ذل��ك  تعّزز  وق��د  املدينة،  اإىل 
اأي�صًا"،  القدمية  املنطقة  يف  اأخرى  مدار�ص 
اأ�صحت  مدر�صة   1800 "نحو  اأّن  م��وؤّك��داً 
جاهزة ل�صتقبال الطاّلب يف العام الدرا�صّي 
منّظمات  م�صاركة  بعد   ،2018-2019
ومنّظمة  الإمنائّي  املّتحدة  الأمم  برنامج 
يف  "يوني�صيف"  للطفولة  املّتحدة  الأمم 
حمالت التاأهيل، ف�صاًل عن حما�ص معّلمني 
املدار�ص،  يف  للعمل  ومواطنني،  ومدّر�صني 

كمتطّوعني".
مدر�صة  اأّن  اإىل  تقارير  ت�صري  ح��ني  ويف   
املدن  مدار�ص  حال  حالها  ال�صفا،  �صمعون 
قّلة  م��ن  ت��ع��اين  "داع�ص"،  م��ن  امل��ت��ح��ّررة 
التمويل، ونق�ص مواد القرطا�صّية، واكتظاظ 
 2500 ت�ّرر  عن  ف�صاًل  الدرا�صة،  ف�صول 
والأن��ب��ار  نينوى  حم��اف��ظ��ات  يف  م��در���ص��ة 
وبغداد من  وكركوك  ودياىل  الدين  و�صالح 
وزارة  اإع��الم  م�صوؤولة  توؤّكد  احل��رب،  ج��ّراء 
اأّن  ل�"املونيتور"  ح�صن  ب�رى  الربية 
التخ�صي�صات  توفري  "الوزارة حري�صة على 
املو�صل،  مدار�ص  لإعمار  الكافية  املالّية 
م�صرية  الكاملة"،  الدرا�صّية  املناهج  وتوفري 
اإىل اأّن "الوزارة اأطلقت حملة ترميم مدار�ص 
املو�صل وتاأهيلها منذ عام 2017، وقد مّت 
مدر�صة  هي  اأخرى  م�صيحّية  مدر�صة  تاأهيل 
منطقة  يف  طرابل�ص  الأح���د  عبد  القّدي�ص 
املو�صل اجلديدة، بتن�صيق مع ق�صم مهند�صي 

الأبنية املدر�صّية يف الوزارة".
احلياة يف  ا�صتعادة  اإىل  ملّحة  تبدو احلاجة 
التي  املو�صل  �صّيما  -ل  املحّررة  املناطق 
الربية  ملّف  يف  كبرية  م�صاكل  من  تعاين 
عن  مدر�صة   89 خرجت  بعدما  والتعليم 
عرب  بها-  حلق  الذي  الدمار  ب�صبب  اخلدمة 
اإعادة تاأهيل الرموز الثقافّية والتعليمّية، ل 
�صّيما مدار�ص الأقّلّيات، التي تعيد ثقة اأبناء 
ي�صتعيدون  وجتعلهم  مبجتمعهم،  الطوائف 

من جديد دورهم يف بناء امل�صتقبل.

ال�صهية  ال�صعبية  الوجبة  وهو  "امل�صكوف"  ابتعد   
موائد طعام  امل�صوي، عن  ال�صمك  من  تطهى  التي 
نفوق  ب�صبب  املا�صي،  الأ�صبوع  منذ  العراقيني 
اأثار  الذي  الأمر  مفاجئ،  ب�صكل  الأ�صماك  اأطنان 
وكل  املطاعم  واأ���ص��ح��اب  امل��زارع��ني  خم���اوف 
وجبة  ت��ن��اول  على  اع��ت��ادوا  ال��ذي��ن  العراقيني 
ك��وادر  وك��ان��ت  الأ���ص��ب��وع.  نهاية  يف  امل�صكوف 
حمافظة  بيئة  ودائ��رة  العراقية  ال��زراع��ة  وزارة 
الأنهر  يف  النافقة  الأ�صماك  بانت�صال  بداأت  بابل، 
و�صفته  ما  انت�صار  ملنع  املحافظة،  وب��ح��ريات 
قال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  البكتريي".  "بالتعفن 
مدير زراعة حمافظة بابل اإن ن�صبة رفع الأ�صماك 
بلغت  باملحافظة،  املار  الفرات  نهر  من  النافقة 
مت  املرفوعة  الكميات  اأن  مبينًا   ،95% من  اأكرث 
الأ�صماك  كمية  من   5% �صوى  يتبق  ومل  طمرها، 
الكوادر  اأن  واأ�صاف  امل�صيب.  ق�صاء  قاطع  �صمن 
خالل  عملت  الأ�صماك  اإزال��ة  بعملية  امل�صاركة 
ظروف  وحتت  �صاعة   24 مبعدل  ال�صابقة  الأي��ام 
املرفوعة  الكميات  اأن  اإىل  لفتًا  قا�صية،  جوية 
من  الأطنان.  اآلف  اإىل  و�صلت  الأ�صماك  تلك  من 
جانبه، عزا املتحدث با�صم وزارة الزراعة العراقية 
حمافظة  يف  الأ�صماك  نفوق  �صبب  النايف،  حميد 
بابل اإىل مر�ص التعفن البكتريي، اإ�صافة اإىل قلة 
مرخ�صة.   غري  اأقفا�ص  ووجود  املائية  ال��واردات 
�صحية  رقابة  اأي  توجد  ل  اأنه  النايف  واأ�صاف 
اأغلب  اأن  مبينًا  حاليًا،  املوجودة  الأقفا�ص  على 
ل  لذا  جم��ازة،  غري  هي  الأ�صماك  تربية  اأحوا�ص 
يقدم اأ�صحابها على فح�ص الأعالف قبل و�صعها 
اأن الأعالف ت�صتورد عن  اإىل  يف الأحوا�ص، لفتًا 
حقيقية  م�صكلة  وهذه  ر�صمية  غري  م�صادر  طريق 
قررت  ال�صمك،  اأمرا�ص  ع��دوى  وملنع  نواجهها. 
من  ال�صمك  ا�صترياد  منع  كرد�صتان  اإقليم  حكومة 
يف  العراق  من  والو�صطى  اجلنوبية  املحافظات 

خطوة تهدف اإىل منع انتقال العدوى اإىل الإقليم، 
العراقية  واجلنوبية  الو�صطى  املحافظات  وكانت 

قد منعت جتارة ال�صمك فيما بينها.
نفوق  املا�صي،  الأ�صبوع  بابل  حمافظة  و�صهدت 
الفرات  نهر  ويف  الأح��وا���ص،  يف  الأ�صماك  اآلف 
تلك  اأ�صحاب  ذعر  اأثار  ما  وا�صع ومفاجئ،  ب�صكل 
بح�صب  ق��درت  بخ�صارة  ت�صببت  التي  الأح��وا���ص 
مبا  اأي  عراقي  دينار  ملياري  بنحو  املخت�صني 
اأعلن  كان  العراق  اأن  يذكر  دولر.  مليوين  يعادل 
اكتفائه  عن  اجل��اري  ال�صهر  من  �صابق  وقت  يف 
حادثة  ح��ول  تعليق  ويف  الأ�صماك.  من  ال��ذات��ي 
فائق  ال��ن��واب  جمل�ص  ع�صو  ق��ال  ال�صمك،  نفوق 
الزراعة  وزارة  بيان  اإىل  اإ�صارة  يف  علي،  ال�صيخ 
مر�صًا  ولي�ص  فاعل  بفعل  مت  الأ�صماك  نفوق  اإن 
الق�صاء  اأن  ال�صيخ علي  واأ�صاف  الثمانينات.   من 
ابتداًء من  النهرية،  العراقية  ال�صمكية  الرثوة  على 
مر�صًا  لي�ص  الأ�صماك  نفوق  وكارثة  الهندية  �صدة 
اإىل  "ثمانيني" كما تربر وزارات حكومية، م�صرياً 
اأن  وبني  التدمري.  بهدف  فاعل  بفعل  يتم  ذلك  اأن 
به  تقوم  جتويع  هو  الكيمياوية  املواد  ا�صتخدام 
يف  ال�صمك  �صعر  اأن  اإىل  وي�صار  اإذللنا.  تريد  دول 
اأن  فبعد  ملحوظ،  ب�صكل  تراجع  العراقية  الأ�صواق 
كان يبلغ الكيلوغرام منه حوايل 5000 دينار اأي 
ما يعادل 4 دولرات، اأ�صبح 1000 دينار اأي مبا 
العوائل  لمتناع  اأمريكي،  �صنت   80 نحو  يعادل 
قد  التي  الأمرا�ص  من  خوفًا  �رائه  عن  العراقية 
باأ�صحاب  اأ�ر كثرياً  الذي  الأمر  تناوله،  ي�صببها 
امل�صعودي  هيثم  ويقول  ال�صمك.  جت��ارة  مهنة 
ق�صاء  يف  الأ���ص��م��اك  لربية  اأح��وا���ص  �صاحب 
اأ�صماكًا  يجمع  وهو  بابل،  حمافظة  يف  امل�صيب 
عن  يتحدث  البع�ص  اإن  اأحوا�صه،  اأحد  من  نافقة 
مادة  عن  اآخ��رون  يتحدث  فيما  فريو�صي،  مر�ص 
�صامة، مبينًا اأن ما ح�صل من امل�صتحيل اأن يكون 
ب�صبب مر�ص، ومن املوؤكد اأن هناك اأيادي خمربة 

وراء هذه العملية.
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