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ال تختل��ف حمافظ��ة دياىل ع��ن املحافظات التي 
�شه��دت حرًبا ب��ن عام��ي 2014 و2017، التي 
ت�شهد تردًي��ا خدمًيا يف خمتل��ف املجاالت، فبعد 
اأن اأُث��ر ملف ال�شحة والكهرب��اء والبطالة والفقر 
يف دي��اىل؛ ب��زرت م�شكلة قط��اع التعلي��م االأويل 
اإث��ر بدء العام الدرا�شي اجلدي��د يف املحافظة اأحد 
اأك��ر القطاع��ات ت���رًرا نتيجة احل��رب، مدار�س 
مهدم��ة ونق���س يف االأث��اث املدر�ش��ي واملناهج 
وت���رر مئات املدار�س احلكومي��ة. اأرقام مفزعة 
عن اأعداد املدار�س املت���ررة يف دياىل، اإذ اأعلن 
ع�ش��و جمل�س حمافظة دياىل “رع��د امل�شعودي” 
اأن اأكر م��ن 500 مدر�شة ت�ررت نتيجة احلرب 
والعمليات الع�شكرية يف عموم املحافظة. واأو�شح 
امل�شع��ودي اأن املوازنة االحتادية لعام 2018 مل 
تن�ش��ف حمافظة دي��اىل ومديرية الرتبي��ة فيها، 
ومل تخ�ش���س اأي مبال��غ الإعادة اإعم��ار املدار�س 
املت���ررة، م�شيفا اأنه وبعد ب��دء العام الدرا�شي 
اجلدي��د قب��ل اأي��ام، ب��ات م��ن ال���رورة مب��كان 
املبا���رة باإعم��ار ه��ذه املدار�س نتيج��ة الزخم 

الكبر ال��ذي ت�شه��ده مدار�س املحافظ��ة، مطالبا 
احلكوم��ة باإن�شاف حمافظة دي��اىل يف املوازنة 
االحتادي��ة القادم��ة. م��ن جانبه يق��ول امل�رف 
الرتب��وي يف حمافظ��ة دياىل “�شهي��ب اللهيبي” 
اإن املحافظ��ة تع��اين م��ن زخ��م كب��ر يف اأع��داد 
الط��اب يف ال�شف��وف املدر�شي��ة، الفت��ا اإىل اأن 
دي��اىل �شهدت تدمر وت�رر مئ��ات املدار�س يف 
العملي��ات الع�شكرية التي �شهدتها مدن املحافظة 

واأق�شيتها.
اأن املحافظ��ة مل ت�شه��د من��ذ  واأو�ش��ح اللهيب��ي 
ع��ام 2003 �ش��وى بناء ع��دد قليل م��ن املدار�س 
ال يتج��اوز 45 مدر�ش��ة فق��ط، موؤك��دا اأن ع�رات 
املدار���س خرج��ت ع��ن اخلدم��ة ب�شب��ب احل��رب، 
وا�شط��رت اإدارات املدار���س اإىل ال��دوام املزدوج 
والثاثي، وهذا ي�شكل خطورة على م�شتوى جودة 
التعلي��م املق��دم للط��اب، كا�شف��ا يف الوقت ذاته 
ع��ن اأن املحافظة بحاجة اإىل بناء اأكر من 400 
مدر�شة جديدة غر تلك املت�ررة بفعل العمليات 
الع�شكري��ة. وع��ن اإمكاني��ة اإعمار ه��ذه املدار�س، 

اأ�ش��ار امل���رف الرتبوي اإىل اأن بع���س املنظمات 
املحلي��ة تكفلت باإعم��ار بع�س املدار���س، م�شرا 
اإىل غي��اب املنظم��ات الدولي��ة عن دي��اىل والتي 
ت��كاد ال تذك��ر، واأن اأكر املناط��ق التي تعاين من 
نق�س املدار�س هي ناحية املقدادية واملن�شورية 
وق�ش��اء العظيم وناحية جل��والء. نق�س املدار�س 
يف دي��اىل وال�شغط الكب��ر يف مدار�شها، ال يعود 
فق��ط للعملي��ات الع�شكري��ة، اإذ اأن مديري��ة تربية 
دي��اىل هدم��ت من��ذ ع��ام 2003 اأكر م��ن 150 
مدر�ش��ة، بحجة ع��دم �شاحيتها وخطورتها على 
الطلبة، ووعدت باإع��ادة بناءها من جديد، اإال اأنه 
وبعد مرور �شنوات على هدم تلك املدار�س، �شهدت 
املحافظة بناء مدر�شت��ن فقط من جمموع 153 

مدر�شة هدمت.
اإن  املعم��وري”  “�شلط��ان  املدر���س  ويق��ول 
ال�شيا�ش��ة احلكومي��ة املتعلقة بالرتبي��ة والتعليم 
ه��دم  اأن  مو�شح��ا  امل�شب��ق،  للتخطي��ط  تفتق��ر 
املديري��ة لع�رات املدار�س بحج��ة عدم �شامتها 
وخطورته��ا عل��ى الط��اب، رافق��ه �ش��وء تخطيط 
م�شبق م��ن املديرية يتعلق بامليزانية املخ�ش�شة 

للمديرية الأجل اإعادة بناء تلك املدار�س.
واأ�ش��اف املعم��وري الذي يعم��ل مدر�ًشا للمرحلة 
الثانوي��ة يف ناحية املن�شوري��ة  اأن هدم مديرية 
تربي��ة دياىل الأكر من ع���ر مدار�س يف الناحية 
رافقه �شغط كبر على بقية املدار�س يف الناحية، 
م��ا ت�شب��ب يف ت���رب عدد كب��ر م��ن الطلبة من 
املدار���س نتيج��ة ُبعد تل��ك املدار�س ع��ن مناطق 
�شك��ن الط��اب، موؤك��دا اأن وزارة الرتبية ال متتلك 
امليزاني��ات املالي��ة الازم��ة الإع��ادة بن��اء تل��ك 
املدار�س يف الوقت احلا�ر. مدار�س دياىل لي�شت 
اأف�شل حاال م��ن نواحي عديدة، اإذ ت�شرتك مدار�س 
الع��راق يف م�شكلة مدر�شي��ة تتمثل بنق�س االأثاث 
املدر�ش��ي والرح��ات وال�شب��ورات، حي��ث يق��ول 
“علي املن�شوري” الذي يعمل يف ق�شم املخازن 
يف مديري��ة تربي��ة حمافظ��ة دي��اىل اإن املديرية 
مل تت�شل��م االأث��اث املدر�شي ال��ذي كان من املقرر 
اإر�شاله اإىل املديرية العام املا�شي، منوها اإىل اأن 
املديرية ت�شلمت رحات مدر�شية و�شبورات واأثاث 
ال تكف��ي جتهي��ز ع�ري��ن مدر�ش��ة يف املحافظة. 
وعن اإمكاني��ة جتهيز تربية دياىل باأثاث مدر�شي 
يف الع��ام الدرا�شي احل��ايل، اأو�شح املن�شوري اأن 
وزارة الرتبية وعدت املديرية ب�رف مبلغ 160 
ملي��ون دينار عراق��ي “133 األ��ف دوالر” ل�راء 
رح��ات مدر�شية للطاب، لكن هذا املبلغ مل ي�شل 
املديرية حت��ى االآن، م�شرا يف الوقت ذاته اإىل اأن 
هذا املبلغ ال يكفي جتهيز جميع مدار�س املحافظة 
بالرحات. وي�شر خ��راء يف ال�شاأن التعليمي اإىل 

اأن احلكوم��ات ال�شابقة من��ذ عام 2003، مل تويل 
اأي��ة اأهمية لقطاع التعلي��م االأويل يف الباد، على 
الرغ��م من امليزانيات االنفجاري��ة التي متتع بها 
الع��راق خ��ال ال�شن��وات املا�شي��ة، م�شري��ن اإىل 
م��دى البون ال�شا�ش��ع بن ما تخ�ش�ش��ه احلكومة 
لقط��اع التعلي��م وب��ن االحتياج��ات ال�روري��ة 
الت��ي تفتق��ر اإليه��ا مدار���س الب��اد. اجت��ه بع�س 
االأه��ايل للت��رع الإعادة اإعم��ار بع���س املدار�س 
يف دي��اىل، بع��د اأن اأ�شابه��م الياأ�س م��ن اأي جهد 
حكوم��ي الإعادة اإعمار املدار���س، و�شهدت ناحية 
املن�شوري��ة يف دياىل، اإعم��ار مدر�شة اجلواهري 
الرتبي��ة لع��دم  الت��ي هدمته��ا وزارة  االإبتدائي��ة 
مطابقته��ا ل���روط ال�شام��ة، ويقول اأح��د اأولياء 
اأم��ور الطلب��ة يف الناحي��ة “نعم��ان اخلطاب��ي” 
اإن فك��رة اإع��ادة اإعم��ار مدر�شة اجلواه��ري كانت 
من��ذ عامن لكنه��ا، بداأت فعليا قب��ل �شبعة اأ�شهر، 
وو�شلت بالفع��ل اىل املراح��ل النهائية. واأ�شاف 
اخلطاب��ي اأن ترعات اأهايل الناحي��ة ووجهائها 
اأثم��رت بناء املدر�شة التي كلفت قرابة 68 مليون 

دين��ار عراقي “56 األف دوالر”، والتي باإعمارها 
بات مبقدور الطلبة العودة اىل الدرا�شة من جديد، 
بعد اأن عان��ى  التاميذ كثرا نتيجة بعد املدر�شة 
البديل��ة والتي تبع��د قرابة ث��اث كيلومرتات عن 

مدر�شة اجلواهري.
“م��ع كل عام درا�شي جديد، ترز م�شكلة التعليم 
يف الع��راق كاأح��د اأب��رز امللف��ات الت��ي توؤثر على 

م�شتقبل الباد واأبناءه”
اأن م��ا كان واجًب��ا عل��ى احلكوم��ة   واأ�ش��ار اإىل 
فعل��ه، ا�شتط��اع وجه��اء الناحي��ة واأولي��اء اأم��ور 
التامي��ذ فيه��ا م��ن فعله، بع��د اأن ُفق��د االأمل يف 
اإع��ادة بن��اء املدر�ش��ة الت��ي م�ش��ى عل��ى هدمها 
اك��ر من �ش��ت �شنوات. م��ن جانبه ي�ش��ر م�شوؤول 
اإعام مكت��ب ممثلية الرتبي��ة يف اإقليم كرد�شتان 
“مي��ان ال�شائغ” اإن عدد الط��اب النازحن يف 
االإقلي��م يق��رتب من 87 األ��ف طال��ب وتلميذ، وقد 
يرتفع العدد اإىل 90 األفا خال االأ�شابيع القادمة. 
واأو�شح اأن اأكر من 4000 طالب انتقلوا للدرا�شة 
يف مدار�س ممثلي��ة الوزارة االحتادية يف االإقليم، 

الفت��ا اإىل اأن ع��دد ط��اب حمافظة دي��اىل الذين 
يدر�شون يف حمافظات االقليم الثاثة يناهز 15 

األف طالب.
ويق��ول “خالد العكي��دي” اأحد نازح��ي حمافظة 
دي��اىل يف ال�شليماني��ة اأن��ه ل��ن يع��ود قريًب��ا اإىل 
داره يف املقدادي��ة، الفت��ا اإىل اأن حمافظة دياىل 
ب�ش��ورة عام��ة واملقدادية على وج��ه اخل�شو�س 

تفتقد الأب�شط اخلدمات و�روريات احلياة.
واأ�ش��اف العكي��دي اأن��ه لدي��ه ثاث��ة ط��اب واأن 
م�شت��وى التعلي��م يف املقدادية متدن ج��ًدا ب�شبب 
تدمر ع��دد كبر م��ن املدار�س نتيج��ة العمليات 
الع�شكري��ة يف الناحي��ة واتخ��اذ بع���س املدار�س 
كماجئ اإي��واء لنازحي الناحي��ة الذين ت�ررت 

دورهم.
م��ع كل عام درا�ش��ي جديد، ترز م�شكل��ة التعليم 
يف الع��راق كاأح��د اأبرز امللف��ات الت��ي توؤثر على 
م�شتقبل الباد واأبناءه، يف ظل حكومات مل تويل 
قط��اع التعليم يف الباد اأية اأهمية خال اخلم�شة 

ع�ر عاما املا�شية.

الواقع التعليمي بديالى مهدد.. أكثر من 500 مدرسة مدمرة
بغداد - متابعة

االمطار تنقذ العراق من تغيير ديموغرافي في العراق.. إحصائية مفزعة عن حاالت الطالق في كل ساعة
يمحي أهم موارده 

بعد  يومًا  العراق  يف  الطاق  ظاهرة  تتفاقم   
على  منها  للحد  واإج���راءات  حلول  دون  ي��وم 
العراقية  املحاكم  ق��اع��ات  وب��ات��ت   Kاالأقل
متتلئ بفتيات �شغرات بانتظار حكم ق�شائي 
مينحهن  اأو  ين�شفهن  قد  انه  يرين  بالطاق 
الفقر  بريقا من االأمل مب�شتقبل بعيد عن �شبح 

الذي تتزايد ن�شبته يف الباد.
عن  اأخ��رى  ق�ش�شا  الق�شاء  �شاحات  وت�شهد 
الطاق تختلف يف تفا�شيلها وغرابتها اأحيانا 
اأو  ب�"التافهة"  ي�شفها  البع�س  اأن  لدرجة 
"ال�شطحية" يف جمتمع كان يعرف حتى وقت 

قريب بالتما�شك واالن�شجام.
زوجها  عن  االنف�شال  طلبت  من  مثا  فهناك 
م�شتاءة  واأخرى  يزعجها،  الذي  �شخره  ب�شبب 
ل�شاعات،  �ريكها  ت�شغل  اإلكرتونية  لعبة  من 

اأنها  الكت�شافه  زوجته  اأحدهم  طلق  حن  يف 
علمه!!،  دون  في�شبوك  موقع  يف  ح�شابا  متتلك 
يرى  خطرا  اأ�شبحت  التي  القائمة  وت��ط��ول 
الكثرون اأنه بات يهدد بكارثة جمتمعية اإذا مل 

يتم احتواوؤها ومعاجلة اأ�شبابها.
جمل�س  اأ���ش��دره��ا  ال��ت��ي  البيانات  وبح�شب 
الق�شاء االأعلى، فاإن هناك ع�ر حاالت طاق 
كل �شاعة، حيث �شهدت الباد 48 األفا و147 
االأوىل  ال�شبعة  االأ�شهر  مدى  على  طاق  حالة 

من العام احلايل.
وترجح جهات ق�شائية اأن يقفز العدد اإىل نحو 
نحو  بزيادة  العام،  انتهاء  مع  حالة  األف  مئة 
الباد  �شجلته  عما  ط��اق  حالة  األ��ف  ثاثن 
من  االأك���ر  الن�شيب  وك��ان  املا�شي،  ال��ع��ام 
ح�شة العا�شمة بغدادباأعلى ن�شبة وهي 44% 

مقارنة باملحافظات االأخرى. 
وت�شر االأرقام الر�شمية اإىل وقوع نحو �شبعمئة 

األف حالة طاق منذ عام 2004 وحتى نهاية 
حاالت  من   20% يعادل  ما  اأن  اأي   ،2017
بح�شب  بالطاق  تنتهي  ال��ب��اد  يف  ال���زواج 
يعترها  ن�شبة  وهي  املتوفرة،  االإح�شائيات 
ال  كالعراق  جمتمع  يف  جدا  مقلقة  الكثرون 
تزال ن�شبة كبرة من ن�شائه يع�شن ظروفا غر 

م�شتقرة. 
واأعتر اخلبر القانوين اأمر الدعمي اأن �شعف 
مهما  �شببا  كان  العراق  يف  القانون  تطبيق 
مبينا  الظاهرة،"  هذه  على  ال�شيطرة  عدم  يف 
ثاثة،  هي  اليوم  ال�شائدة  الطاق  "اأنواع  اأن 
الذي  احلق  يف  التع�شفي  الطاق  مقدمتها  يف 
باتفاق  املخادعة  وط��اق  ال��زوج،  ي�شتخدمه 
والتفريق  ال��زوج��ة،  مهر  ب��ذل  على  الطرفن 
�روط  وفق  ن��ادرا  اإال  يتم  ال  ال��ذي  الق�شائي 

معينة".
اإىل  الطاق  اأ�شباب  من  كثراً  الدعمي  ويعزو 

وعدم  ال��زوج��ن،  �شن  و�شغر  املبكر  ال���زواج 
اإىل  اإ�شافة  احلياة،  طبيعة  فهم  من  متكنهما 
تاأثرهما بتقنيات االت�شال احلديثة، وما ينتج 

عنها من خيانات تهدد احلياة الزوجية.
الثقايف  اإىل ذلك، فاإن تباين امل�شتوى  اإ�شافة 
بن الزوجن من املمكن اأن يخلق هوة كبرة 
اأحدهما  اآخر حتى يكت�شف  قد تت�شع يوما بعد 
جتمع  وال  حياته  �ريك  م��ع  ين�شجم  ال  اأن��ه 
بينهما اأي لغة تفاهم م�شرتكة، بح�شب تعبره. 
اأن  فيوؤكد  اجل��ب��وري  عثمان  املحامي  اأم���ا 
الباد  عا�شتها  التي  امل�شطربة  االأو���ش��اع 
عنها  نتج  وما  املا�شية  ال�شنوات  م��دار  على 
الو�شع  وتدهور  االأمنية  املنظومة  انهيار  من 
اأ�شهمت  ق��د  البطالة  وتف�شي  االق��ت�����ش��ادي 

جميعها يف تفاقم هذه الظاهرة.
وترتفع حاالت الطاق يف اأو�شاط الذين يقبلون 
بع�شهم  عجز  مع  خا�شة  املبكر،  الزواج  على 
ومتطلبات  املعي�شة  احتياجات  تلبية  ع��ن 
االأ�شباب املوؤدية  اأكر  احلياة، وهي تعتر من 
على  العراق،  يف  الطاق  معدالت  ارتفاع  اإىل 
حد قول اجلبوري.  ويلقي باحثون اجتماعيون 
باللوم على بع�س االآباء الذين يدفعون بناتهم 
اأو  متكافئة  غر  زيجات  جتربة  غمار  خلو�س 
اأحمد  االجتماعي  الباحث  ي�شر  كما  منا�شبة 
كثر  يف  االأه��ل  اأن  الباحث  وي��رى  ال��ع��زاوي. 
فيها"  "مبالغا  اأهمية  يعطون  االأح��ي��ان  من 
م�شتقبلهن"  "�شمان  اأجل  من  بناتهم  لتزويج 
كما يعتقدون، ويزجون بهن يف اأعمار �شغرة 
يف دوامة م�شوؤوليات ال ي�شتطعن حتملها لعدم 

ا�شتعدادهن النف�شي واجل�شدي والعاطفي.
والنتيجة بعد ذلك -يتابع العزاوي- �شدمات 
اأعباء  وحتمل  اأ���رة  بناء  يف  وف�شل  متتالية، 
يف  جديد،  جيل  وتربية  واأمومة  وحمل  منزل 
حن حتتاج الكثرات منهن للتثقيف والتعرف 
حتمل  على  ت�شاعدهن  اجتماعية  جتارب  على 

م�شوؤولية كهذه.
ويدافع بع�س االآباء عن مواقفهم معللن ذلك 
اأن  عليه، معترين  ن�شوؤوا  بظروف جيلهم وما 
التقاليد  وتغر  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
الزيجات  هذه  ف�شل  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هما 
اأو  املبكر  الزواج  الطاق ولي�س  وتزايد حاالت 
االختافات  اأو  ال�شيئة  االقت�شادية  االأو�شاع 
الثقافية. وعلى الرغم من اأن %70 من دعاوى 
ن�شاء  ترفعها  العراقية  املحاكم  اأمام  الطاق 
فاإنهن  الق�شائية  ال�شلطة  اإح�شائيات  بح�شب 
الطاق  معركة  يف  االأكر"  "اخلا�ر  ي�شبحن 
والتقاليد،  االأع���راف  حتكمه  �رقي  مبجتمع 
ه��وؤالء  اأغلب  ا�شتقالية  ع��دم  اإىل  باالإ�شافة 
يعر�شهن  قد  مما  واجتماعيا،  ماديا  الن�شوة 
ل�شغوط كثرة قد تفوق ال�شغوط التي ع�شنها 
مع اأزواجهن، خا�شة يف املناطق التي حتكمها 

التقاليد الع�شائرية كما يرى الكثرون. 

غر  مفاجئة  العراق،  �شهد  املا�شية،  االيام  وخال 
دميوغرايف  تغير  من  اأنقذته  �شنوات،  منذ  م�شبوقة 
ميحي اأهم موارده، ومتثلت بانتعا�س نهر دجلة بعد 
اأبرز  يف  ج��رده  جفاف  من  بالزوال  مهددا  كان  اأن 

تفرعاته و�شواطئه.
ومتثلت املفاجئة بهطول كميات كبرة من االأمطار 
التابعة  ال�شمالية  املحافظات  يف  اأغلبها  تركزت 
يف  واأخ��رى  بغداد،  والعا�شمة  كورد�شتان،  الإقليم 
امل�شبهة  ال�شهرة  االأه��وار  موطن  واجلنوب  الو�شط 

بفيني�شيا االإيطالية.
اأحمد  مي�شان،  حمافظة  يف  البيئي  النا�شط  حتدث 
التي  واالأهوار  نهر دجلة،  انتعا�س  نعمة، عن  �شالح 
يوم،  "قبل  قائا:  ق�شر،  وقت  قبل  بالكامل  جفت 
نزلت كميات كبرة جدا من االأمطار، غر م�شبوقة يف 
حمافظة مي�شان، "جنوبي العراق"، حتى يف ال�شنوات 
بارتفاع  �شاهمت  كبرة،  مفاجئة  وكانت  ال�شابقة، 
حو�شي  يف  ودخولها  دجلة  نهر  يف  املياه  من�شوب 

االأهوار وعلى راأ�شها هوري احلويزة، والعظيم".
بقاء  املقبلة  االأي��ام  خ��ال  نتاأمل  نعمة،  واأ���ش��اف 
االأمطار  نتيجة  العايل  مبن�شوبه  دجلة  نهر  ا�شتمرار 
الباد،  و�شط  يف  دجلة  ونهر  اإي���ران،  من  القادمة 
والعا�شمة بغداد، واملناطق ال�شمالية االأمطار — اأي 

من االأمطار الداخلية واخلارجية.
وب�شاأن خطر اجلفاف، اأخرنا نعمة، اأن اخلطر الزال 
الداخلية،  اإجراءات بتنظيم املياه  العراق  لو مل يتخذ 
اأما هو كجفاف ممكن اأن يعود يف ال�شيف املقبل… 

متوقع جدا.
اأهوار  اإىل  و�شل  قد  اجلفاف  كان  �شهر،  نحو  وقبل 
وحتى  حتديدا،  مي�شان  حمافظة  يف  العراق،  جنوب 

"هور احلويزة" امل�شاف على الئحة الرتاث العاملي 
املحمي �شمن حمميات اليون�شكو جف هو االأخر، بعد 
ن�شبة  ت�شل  و�شافية  مرتفعة،  فيه  املياه  كانت  اأن 

�شفائها اإىل 100 باملئة.
وقد واجه نهر "دجلة" الذي ينبع من جبال طورو�س، 
جنوب �رقي االأنا�شول يف تركيا ومير يف االأرا�شي 
ف�شخابور،  بلدة  عند  العراق  يدخل  وبعدها  ال�شورية، 
�شد  اإثر  اجلفاف  خطر  اجل��اري،  العام  منت�شف  منذ 
من  تنظيفه  من  قليلة  �شهور  بعد  ال��رتك��ي،  األي�شو 
الدماء واجلثث التي طاملا رماها "داع�س" االإرهابي 
يف  امل��دن��ي��ن،  قتله  بعد  رو���ش��ي��ا(،  يف  )امل��ح��ظ��ور 
�شمال  واالأنبار،  الدين،  و�شاح  نينوى،  حمافظات 

وغربي الباد.
وجاء انتباه العراق بعد اأن و�شل ال�رر وكاد دجلة 
اأن يجف، ليخرج وزير املوارد املائية، ال�شابق، ح�شن 
اإي�شال  ن�شتطيع  ال  "قد  قائا  م�رحا  اجلنابي، 
وهي  بغداد،  اأ�شفل  الكبرة  املدن  اإىل  ال�رب  مياه 
ال�شماوة".  العمارة،  الب�رة،  الكوت،  النا�رية، 
 5 يلدز،  ف��احت  ال��ع��راق  يف  الرتكي  ال�شفر  و���رح 
بكرم  "ت�رفت  باده  اأن  املا�شي،  يونيو  حزيران/ 
واأن  "اإلي�شو"  �شد  يف  املياه  خزن  بتاأجيل  وقامت 
ما  اأن  على  م�شددا  الكثر"،  تركيا  كلف  التاأجيل 

تتناقله و�شائل االإعام يف هذا ال�شاأن غر �شحيح.
بغداد  يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  خال  يلدز  واأ�شاف 
العراقي  الوزراء  العبادي" رئي�س  حيدر  زيارة  "عند 
ال�شد  اأكملنا  اأننا  اأبلغناه   2017 عام  لنا  ال�شابق، 
ال�شد  "خزانات  اأن  اإىل  الفتا  مللئه"،  ن�شتعد  واأننا 
يف  ي��روج  كما  ولي�س  �شنة  م��ن  اأق��ل  يف  �شتمتلئ 
اخلم�س  �شيتجاوز  امللء  اأن  االإع��ام  و�شائل  بع�س 
�شنوات"، م�شددا على اأن "ما تناقلته مواقع التوا�شل 
جفاف  هو  �شببه  دجلة  نهر  جفاف  من  االجتماعي 
منابع النهر وربطها مبلء ال�شد هو غر �شحيح على 
ال�شد  والبدء مبلء  املاء  اإغاق  اأن يومن من  اعتبار 
من غر املعقول اأن يجعا نهر دجلة جافا يف بغداد 
بهذه ال�رعة". كما اأو�شح ال�شفر الرتكي: "ب�شاأن ما 
مت تداوله على مواقع التوا�شل حول تخ�شي�س ن�شبة 
75 باملائة من املياه لنهر دجلة و25 باملائة لل�شد، 
مع  االآن  حلد  نتفق  ومل  له  �شحة  ال  االأم��ر  هذا  ف��اإن 
اجلانب العراقي على اإطاقات الن�شب بل مت االتفاق 
على اإطاق كميات من املياه ح�شب احلاجة املطلوبة 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  هو  "ال�شد  اأن  موؤكدا   ،"
ولي�س لل�شقي، وبعد خزن املياه �شنبداأ بتوليد الطاقة 

و�شتطلق املياه اأوتوماتيكيا بعدها".
باالإ�شافة اإىل تركيا، اإيران لها اأثر على املياه اأي�شا، 
الذي  ال�شغر  الزاب  الأنها قامت منذ �شهور، باإغاق 
جهة  ومن  كرد�شتان،  اإقليم  يف  "دوكان"  �شد  يغذي 
هور  يغذي  الذي  الكرخة  نهر  اأغلقت  العراق،  جنوب 
احلويزة يف مي�شان، ويف الب�رة اأغلقت نهر الكارون 
الل�شان  وي�شد  الب�رة،  يف  العرب  �شط  يغذي  الذي 

امللحي وي�شاهم يف عذوبة ال�شط.

بغداد -  الجورنال

بغداد-  متابعة

كارثة قد تؤدي إلى قتل الحياة 

والمالمح األثرية العائدة إلى 

السومريين، كانت تهدد العراق 

قبل وقت قصير، مع النزاعات 

والحرب على اإلرهاب، واألزمات 

السياسية والغليان الشعبي 

في أقصى الجنوب الغني، األكثر 

تضررا.


