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 قد    امل

بدراســــة سياســــة وزارة املــــوارد  ةة بشــــاوو املــــوارد املائـيـــ ـصـــ صالهيئــــة املت ت قاـمـــ 
( ، 31/12/2018ولغايـــــة  1/1/2011دجلـــــة والفــــرات للفتـــــرة مــــ     املائيــــة ي نـــــر  نهــــر
ــر ــا ملقت ــــيات الفقــ ــادة   ةطبقــ ــا( مــــ  املــ ــة 6 ثانيــ ــانوو ديــــواو الرقابــــة املاليــ ( مــــ  قــ

ــم  اال ــاد  رقـــ ــر   2011 /( لســـــنة31تحـــ ــريعات املرعيـــــة اال ـــ ــدل( والتشـــ وفقـــــا و املعـــ
ــرات  ــذوللماشـــ ــال وتنفيـــ ــذا املجـــ ــدة ي هـــ ــايير املعتمـــ ــر  ااملعـــ ــرقم إلدار الألمـــ  املـــ

ت ـــــمنت تقريـــــر الهيئـــــة الرقابيـــــة للسياســـــة التـــــ   إعـــــدادتـــــم  13/12/2018( ي 26158 
 -ما يل  : أساسبشكل 

 

   م تقالنبذة تعر في  بم ض ع  -1
نبيـــرة مـــ  املـــواد الرســـوبية  نميـــاتاألنهـــر  أعـــال مـــ   تـــدفقها أثنـــا  تجلـــل الســـيول
ــ  ــة االنجراـف ــذ نتيجـ ــرانم هـ ــر وتتـ ــفاف االنهـ ــر وضـ ــدر ي قعـ ــ  تحـ ــام  ات التـ ــبات إمـ الترسـ

الجـــــ رات  ووـكــــ تفظم ااملصـــــدات املقامـــــة ل االنهـــــر نالســـــدود والســـــدات والنـــــو
ــل هــــذ   ــرالوســــطية دا ــ ــا يوتشــــكل  األنهــ ــا   اســــتغ ل عائقــ ــة ،   ألغــــرا امليــ ال راعــ

ائيــــة( ي ضــــو  الت ايــــد املســــتمر ومالنقــــل النهــــر  ، توليــــد الطاقــــة الكهرميــــا  الشــــرب ، 
ــاد  ــكان  والتطـــور االقتصـ ــة النمـــو السـ ــوارد املائيـــة نتيجـ ــة الـــر املـ نمـــا او هـــذ   للحاجـ

ــد  ــانات عنـ ــدور الفي ـ ــبل  ـ ــد يسـ ــذ  قـ ــر والـ ــوا  االنهـ ــم ا ـ ــ   جـ ــل مـ ــبات تقلـ الترسـ
ــرةور ــات نبيـ ــار بكميـ ــيول وامطـ ــبا ود سـ ــم الترسـ ــا  جـ ــد بلـ ــووقـ ــة  دت ي عمـ ــر  دجلـ نهـ

( 1ريبــــا ونمــــا موضــــر ي ال ارطــــة رقــــم  تق 3م(128468688  الفرعيــــةوالفــــرات واالنهــــر 
ومـــ  هنـــا انصـــل اهتمـــام فريـــم العمـــل ال تيـــار موضـــوع سياســـة وزارة املـــوارد املائيـــة 

ــرات ليكــــوو محــــور ي نــــر التقــــويم  يــــف اعتمــــد فريــــم  يــــةلعمل  نهــــر  دجلــــة والفــ
ــاب ت العمــــــل ي تحديــــــد املشــــــكلة  ــات  –الرئيســــــية ل   املقــــ  –جمــــــو املعلومــــ

                                                   تحليل البيانات واملعلومات ( . –ال يارات امليدانية 
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 (توضر الج رات الوسطية ملحافظة بغداد 1 ارطة رقم  

 

 قويم نطاق عملية الت -أ

ــكل   ــل املشـ ــم العمـ ــام فريـ ــاألمرقـ ــوزارة  بـ ــويم لـ ــوع التقـ ــد موضـ ــي بتحديـ ــار اليـ االدار  املشـ
 -املوارد املائية وتشكي تها التالية :

 دائرة تنفيذ اعمال نر  االنهر  -
 مرن  الدراسات والتصاميم الهندسية  -
 ارد املائية وامل إلدارةاملرن  الوطن   -
 الهيئة العامة للمسا ة  -
 ة العامة للسدود وال  انات الهيئ -

 -التالية : تالوزارااملعلومات والبيانات م  نما تم جمو 
 وزارة الكهربا    -
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 وزارة االعمار واالسكاو والبلديات واالشغال العامة   -
ــويم ا ــة التقـ ــملت عمليـ ــد شـ ــل وقـ ــ  قبـ ــا مـ ــة لنـ ــات املقدمـ ــات واملعلومـ ــ  البيانـ ــم مـ لتحقـ

ــة  ــوارد املائيـــ ــكيوزارة املـــ ــ ووزار  تهاوتشـــ ــديات  تـــ ــكاو والبلـــ ــار واالســـ ــا  واالعمـــ الكهربـــ
ــن ــة للســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــغال العامـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وات واالشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملاشـــــرات املعتمـــــدة مـــــ  قبـــــل الـــــوزارات  يراملعـــــاي ( وتـــــم االعتمـــــاد ل2011-2018 
املست لصـــة مـــ  املقـــاب ت الش صـــية مـــو  املـــذنورة اضـــافة الـــر املاشـــرات واملعـــايير

ــوفات ال ــداول والكشــ ــي  والجــ ــيلامل تصــ ــ تفصــ ــبات ي ية وـتـ ــرانم الترســ ــ  ل تــ م الترنيــ
ــرات وتفرع ــر  دجلــــة والفــ ــيهمــــا اتنهــ ــ  املائيــــة مل تلــــ  ألهميتــ  ي تــــامي  الحصــ

 القطاعات الحيوية .
 

 اهداف ومهام وزارة املوارد املائية-ب
( 50وزارة املــــوارد املائيــــة هــــ  ماسســــة  كوميــــة تهــــدف بموجــــل قــــانوو رقــــم      

  -  : املعدل( الر االت 2008لسنة 
ــا  الســـــطحية  اواًل:  ــراق واســـــتغ ل امليـــ الت طـــــيث الســـــتدمار املـــــوارد املائيـــــة ي العـــ

 والجوفية لتحقيم االست دام االمدل للدروة املائية .
 ا وتحديد مصادرها واست داماتها .تطوير هذ  املوارد وتنميته  ثانيًا:

ة االتصــــاالت وتبــــادل رعايــــة  قــــوق العــــراق ي امليــــا  الدوليــــة املشــــترنة واداـمـــ  ثالدــــًا: 
ل ا ـــوا  االنهـــر وبمـــا ي ـــم  الوصـــول الـــر  ئةاملعلومـــات مـــو دول الجـــوار املتشـــاط

 اتفاقيات عادلة لتقسيم نمية ونوعية امليا  الدا لة الر العراق .
رابعــــًا: املحافظــــة ل امليــــا  الســــطحية والجوفيــــة مــــ  التلــــور واعطــــا  االولويــــة مــــ  

 االهوار واملسطحات املائية اال ر  . النا ية البيئية وانعاش وادامة
 

 التقويممشكلة موضوع  -ج
 

 تحديد املشكلة -اوال
بهـــــا فريـــــم العمـــــل  ـــــ ل مر لـــــة الت طـــــيث  مـــــ   ـــــ ل النشـــــاطات التـــــ  قـــــام

ــــــ املواالســــــتراتيج   تحليــــــل البيانــــــات  –جمــــــو املعلومــــــات  –قاب ت املتمدلــــــة ـب
ـ تـلـــ واملعلومــــات ( تــــم تحديــــد املشــــكلة الرئيســــية التــــ  تمد تــــرانم الترســــبات ي   ـبـــ
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همــــا ومــــا تســــببي مــــ  اعاقــــة لحرنــــة امليــــا ( وقــــد تــــم اتنهــــر  دجلــــة والفــــرات وتفرع
  -االستدالل ل هذ  املشكلة م    ل االمور التالية :

وجـــــود نميـــــات نبيـــــرة مـــــ  الترســـــبات ي مقـــــدم الســـــدود والســـــدات والنـــــواظم   (1 
ونمــــا مبــــي   3(م128468688مجموعهــــا   بلــــااملنشــــ   ل نهــــر  دجلــــة والفــــرات والتــــ  

 . (1ي املرفم رقم  
ــداد   (2  ــول امتـــ ــ رات الوســـــطية ل طـــ ــو للجـــ ــار الواســـ ــة ل نتشـــ ــاهدات العينيـــ املشـــ

ــذا  ــرات هــ ــة والفــ ــر  دجلــ ــافةنهــ ــ  باإلضــ ــرانم اـلـ ــبل تــ ــة بســ ــات املائيــ ــار النباتــ ر انتشــ
 الترسبات وبطئ جرياو امليا .

ــر   (3  ــانب  االنهـــ ــة ل جـــ ــيل املقامـــ ــوا  الترســـ ــت   ا ـــ ــة المـــ ــاهدات العينيـــ املشـــ
 بال ميج النهر  الناتج م  نر  الج رات الوسطية .

 
 املشكلة موضوع التقويم واثرها ل املجتمو  -ثانيا     

ــرات وتفرع ــة والفــ ــر  دجلــ ـــ ترانم الترســــبات ي نهــ ـ ــة ـب ــا اتاو املشــــكلة املتمدلــ ــا ومــ همــ
املجتمـــو مـــ   ـــ ل مـــا  تســـببي مـــ  اعاقـــة لحرنـــة امليـــا ( اثـــرت بشـــكل مباشـــر ل

 يل  :
ــر  (1    ــة ل االنهــ ــدات املقامــ ــدود والســ ــة للســ ــعة ال  نيــ ــل الســ ــا يقتقليــ ــ  ممــ ــل مــ لــ

  . ات الحيويةامل  ونة وال زمة مل تل  القطاع نمية امليا 
التصــــــاري  و اصــــــًة ي موســــــم  إلمــــــرارتقليــــــل الطاقــــــة االســــــتيعابية ل نهــــــر ( 2   

 الفي انات .
ــاج الط( 3    ــدن  انتــ ــةتــ ــة الكهربائيــ ــدات  اقــ ــدود والســ ــة للســ ــات الكهرومائيــ ــ  املحطــ مــ

 واملحطات الب ارية املقامة ل االنهر . 
 عرقلة عمل امل  ة النهرية . ( 4  
ــ   ( 5   ــارة التــ ــات ال ــ ــجار والنباتــ ــاا واالشــ ــ  االوســ ــو بعــ ــبات ل تجمــ ــاعد الترســ تســ

 تاد  الر تلور االنهر الرئيسية والفرعية .
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  تنق
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 ي معالجة املشكلة  اسة وزارة املوارد املائيةيس -ثالدا
ــرا ات             ــت إجـــ ــة تمدلـــ ــوارد املائيـــ ــ وزارة املـــ ــد مـــ ــة ي  للحـــ ــبات املترانمـــ الترســـ

 -بما يل : وتفرعاتهما ة والفراتنهر  دجل
الترســـبات املترانمـــة والجـــ رات الوســـطية لعمـــود نهـــر   إلزالـــةوضـــو ال طـــث الفنيـــة  (1 

 . دجلة والفرات
ــكاو ال (2  ــار واالســــ ــا  ، وزارة االعمــــ ــتفيدة  وزارة الكهربــــ ــات املســــ ــو الجهــــ ــيم مــــ تنســــ

 .واالعشاب املائيةالترسبات  إلزالة(  والبلديات واالشغال العامة 
ــ   (3   ــة مــ ــداد املطلوبــ ــواع واالعــ ــامي  االنــ ــرا ات تــ ــاتالكــ ــل واالليــ ــر  مدــ ــاندة اال ــ              الســ
 (.لهيدروليكيةات البرمائية ،الحفارات االدافعات النهرية ،الحفارالكرينات ، 
وال  انـــــات  يـــــف توجـــــد نـــــرا ات  الترســـــبات ي مقـــــدم الســـــدود والســـــداترفـــــو ( 4 

 ســـد دبـــة ، ســـدة  والســـدات الرئيســـية الســـدوددائميـــي واعمـــال نـــر  مســـتمرة مقـــدم 
 .سدة الكوت ،سدة العباسية وغيرها( ، سامرا  

ــواتج ال (5  ــيل نـ ــة بترسـ ــوا  ال اصـ ــامي  اال ـ ــ حتـ ــذ ـف ــا هـ ــو تفريـ ــر مـ ــفاف االنهـ  ر ل ضـ
 باستمرار إلدامة عمل الكرا ات . اال وا  

  نهجي  عملي  التق  م  -2
 

بهــــدف الوقـــــوف ل اســـــباب املشـــــكلة الرئيســـــية قـــــام الفريـــــم و ـــــ ل مر لـــــة      
 -االت  : بإجرا لعملية التقويم  الت طيث التفصيل  

 

 تحليل امل اطر -أ
االجتماعيـــــة الرئيســـــية واملتمدلـــــة  املتعلقـــــة باملشـــــكلةتـــــم تحليـــــل امل ـــــاطر     

ــبات ي  ـــ ترانم الترســ ـ ــرات وتفرعـب ــة والفــ ــر  دجلــ ــة اتنهــ ــ  اعاقــ ــببي مــ ــا تســ ــا ومــ همــ
البيانــــات التـــ  تــــم لحرنـــة امليـــا ( والتــــ  تـــم تش يصــــها مـــ   ـــ ل دراســــة وتحليـــل 

( ( 2تحليـــل امل ـــاطر   مرفـــم رقـــم   ةالحصـــول عليهـــا وقـــد اعتمـــد بـــذل  ل مصـــفوف
ا (( وبعــــد دراســــة أســــبابها وتحديــــد اولوياتـهـــ 3وم طــــث تحليــــل املشــــكلة  مرفــــم رقــــم  

 -تمدلت باالت :
 . والفرعية الرئيسية االنهر نر  ي العاملة الكرا ات انتاجية قلة -اوال
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 .االنهر محرمات ل التجاوزات ندرة - ثانيا 

 .والفرات دجلة  وض  ي الغوارق انتشار -ا ثالد

     الحاصلة ي انتاف نهر  دجلة والفرات. تالتان  -رابعا

  قيمالتدالهدف م   -ب
ــ     ــل ـه ــم العمـ ــد فريـ ــ اعتمـ ــدقيم   دف اساـس ــة التـ ــرا  عمليـ ــ  اجـ ــوف مـ ـــ  الوقـ ــل ـب يتمدـ

ــرات وتفرع ــة والفــ ــر  دجلــ ــبات ي نهــ ــرانم الترســ ــباب تــ ــول اتل اســ ــدا  الحلــ ــا وابــ همــ
 املتا ة( .واإلمكانيات املقتر ات للجهات ذات الع قة بما ينسجم و
 اسئلة التدقيم -ج

 مـــ  والفرعيـــة الرئيســـية االنهـــر لتطهيـــر نافيـــة الكـــرا ات انتاجيـــة او هـــل/1س    
 انتاجها؟ زيادة دوو تحول الت  االسباب ماه   ب ( االجابة  الة وي الترسبات؟

الترســــبات  تــــرانمل هــــا ومــــا تاثير؟مــــا هــــو  جــــم التجــــاوزات ل محرمــــات االنهر /2س
 ت؟اجلة والفري نهر  د

 الترســبات تــرانم يســبل والفــرات دجلــة  وضــ  ي الغــوارق انتشــار هــل او/3 س
 وما ه  اجرا ات الدائرة لرفو تل  الغوارق؟ ؟ فيهما
ــاثير  /4س ــو تــ ــا هــ ــ المــ ــرانم  ان تـتـ ــرات ل تــ ــة والفــ ــر  دجلــ ــاف نهــ ــلة ي انتــ الحاصــ

ي معالجـــة تلـــ  اجـــرا ات الـــدائرة املتبعـــة  هـــ  ومـــا ؟النهـــري    الترســـبات ي  وـضــ 
 التان ت؟

 

 معايير التدقيم -د
 .2008( لسنة 50اهداف وزارة املوارد املائية بموجل قانونها املرقم   -اوال    
 استراتيجيات وزارة املوارد املائية. -ثانيا     
 القواني  والتشريعات الت  تنظم ادارة املوارد املائية وتشغيلها. -ثالدا     
 رات الواردة ي تقارير املنظمات الدولية واملحلية.ايير واملاشاملع -رابعا    
  (2011-2017تقارير املرن  الوطن  الدارة املوارد املائية للسنوات   - امسا   
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 النتائج -3
ــا املعلو          ــرت لنـ ــول علاظهـ ــم الحصـ ــ  تـ ــائم التـ ــات والوثـ ــذنرات مـ ــم املـ ــ  طريـ ــا عـ يهـ

 -رات التالية:النتائج واملاش واملقاب ت الش صية
 قلة انتاجية الكرا ات العاملة ي نر  االنهر الرئيسية والفرعية   -أ
ا ــــد  االليــــات املت صصــــة ي نــــر  وازالــــة الجــــ رات الوســــطية مــــ   تعتبــــر الكــــرا ات    

بعــــد نقطــــة أامليــــا  ي موســــم الشــــحة الــــر  إليصــــال والفرعيــــة ةاالنهــــر الرئيســــي
ــطة ال را ــو االنشــ ــكاو ي جميــ ــا الســ ــذا يحتاجهــ ــناعية هــ ــة والصــ ــة واملدنيــ ــافةعيــ  باإلضــ

  االنهـــــر  طـــــر الفي ــــاو نونهــــا تســــاعد ل تنظـيـــ  تــــدر اعمــــال الكــــر   او الــــر
ــة  ــطحات املائيـــ ــام واملســـ ــات  وتـــ ــرار املوجـــ ــانيةاامـــ ــذا  لفي ـــ ــدينا بهـــ ــة ولـــ العاليـــ

  -يل :ما ال صوص 
ــا  -اوال ــة د ان فـ ــم   طـ ــواردة ضـ ــر  الـ ــال الكـ ــ  اعمـ ــدد مـ ــ  لعـ ــاز الفنـ ــل االنجـ ــرة نسـ ائـ

(  4وضــــر ي املرفــــم رقــــم   ا م( ونـمـــ 2018 -2011تنفيــــذ اعمــــال     نــــر  االنهــــر ل عــــوام  
ومــــ   ــــ ل دراســــة اســــباب تــــدن  نســــل االنجــــاز تبــــي  وجــــود بعــــ  العوائــــم التــــ  

 -ع  العمل ونما موضر فيما يل  :تسبل توق  الكرا ات     
ــة  (1 ــاب املائيــ ــود االعشــ ــل لوجــ ــ  تعمــ ــمب و والتــ ــل والشــ ــل القصــ ــة مدــ  اعاقــ

تــــرانم االطيــــاو مــــ   ــــ ل انســــداد انبــــوب الســــحل جــــرا   الكــــرا ات  عمــــل
 واالعشاب .

 وجود االنقا  والنفايات الصلبة ي مناطم عمل الكرا ات. (2
 ص بة مقاطو الحفر. (3
ئرة تنفيـــذ اعمـــال نـــر  قلـــة اعـــداد الكـــرا ات ذات االنتاجيـــة الكبيـــرة  التابعـــة لـــدا -ثانيـــا

ــ  ــر ( والتــ ــراو  االنهــ ــي   يتاجتنا تتــ ــا بــ ــا مــ ــرغم 3( م1500 - 750هــ ــاعة ل الــ ــ  /ســ مــ
ــا ي  ــراهميتهـ ــ  االنهـ ــرة مـ ــ رات الكبيـ ــة الجـ ــددها  ازالـ ــا عـ ــف بلـ ــية  يـ ــرا   26 الرئيسـ ( نـ

ملتوســــطة فقــــد امـــا ا ( نــــرا  53ذات االنتاجيــــة الصـــغيرة  ي  ـــي  بلــــا عـــدد الكــــرا ات 
ــددها   ــا عــ ــرا  19بلــ ــنة ( نــ ــث و 2018 /لســ ــال  امل طــ ــر التــ ــ مقاريوضــ ــة ـبـ ــداينــ د   اعــ

ــة  ــرا ات ذات االنتاجيـــ ــرةالكـــ ــغيرة الكبيـــ ــطة والصـــ ــوام    واملتوســـ ــ ل االعـــ ( 2018 -2011 ـــ
 وال اصة بدائرة تنفيذ اعمال نر  االنهر. 
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ــد ــدر: اعـ ــدقيم  املصـ ــم التـ ــل فريـ ــ  قبـ ــوارد  مـ ــات الـ ــاد ل املعلومـ ــ   باالعتمـ ــر  مـ ــال نـ ــذ اعمـ ــرة تنفيـ دائـ
  ( .االنهر

  العمــــل بســــبل عــــدم قيــــام الــــدائرة بتــــوفير االدوات  ات ـعـــ الكــــراتوقــــ  بعــــ   -ثالدــــا 
 -ونما موضر ي الجدول التال  :ال زمة لتصليحها وصيانتها اال تياطية 
 سبل التوق   تاريخ التوق   اسم الكرا ة  ت
الحفر ومنظومة الهيدرولي   راس عطل 2015  الشهبا   1

 ومنظومة الوقود  
 طو استيرادية  عطل /تحتاج الر ق 2016 الرشيد  2

 2017 اريدوا 3 
 داعش ب  دارمت ررة  2014 (8نورم روك  4
ــا ــت دامها -رابعـ ــ  اسـ ــة مـ ــ  انتفـــت الحاجـ ــرا ات التـ ــدائرة بنقـــل بعـــ  الكـ ــم الـ ــم تقـ ــ   لـ مـ

ــدها  ــو تواجـ ــومواقـ ــر مواقـ ــرا ات  الـ ــ  الكـ ــا او توقـ ــرا ات علمـ ــ  الكـ ــر تلـ ــاج الـ ــر  تحتـ ا ـ
ــا ــيعر  اج ائهــ ــة ســ ــرات طويلــ ــل ولفتــ ــ  العمــ ــ  واالنــــدثار  عــ ــر التلــ ــة الــ امليكانيكيــ

  -والجدول التال  يوضر ذل  :
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ا ـــــر ســـــنة تـــــم تشـــــغيل  اسم الكرا ة  ت
 الكرا ة فيها  

 2013 الجبايش  1
 2013 النصر  2
 2014 اب  سينا  3
 2014 الس م  4
 2014 شهرزاد 5
 2014 عكرنوف  6
 2014 اب   ياو  7
 2014 بعقوبة   8
 2014 االنبار 9
 2014 البطحا  10
 2014 التنومة 11
 2014 اب  ال صيل  12
 2014 (3نورم روك   13
 2014 (5نورم روك   14
 2014 ( 9نورم روك   15
 2014 (صقر 11روك  نورم  16
 2015 عشتار  17
 2015 انـد 18
 2015 الناصرية  19
2
0 

 2015 نينو  

 2015 الكوت  21
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2
2 

 2015 الغراف 

 2015  املتنب  23
2
4 

MFD 2015 الكوت 

 
ــا ــ  - امســ ــتراتيجية و الاـنـ ــة اإلســ ــال  ل دت الدراســ ــل االيطــ ــا الجانــ ــام بهــ ــ  قــ ــر  تــ نــ
ــ بعــــ  القنــــوات وصــــيانة  ــا  (،املجرالكبيــــر البتيــــرة ، الكحــــ  ة ل هــــوار  املغذـيـ  ســــل مــ

ورغـــــم ذلـــــ  لـــــم  11/6/2018( ي 13134جـــــا  بكتـــــاب وزارة املـــــوارد املائيـــــة ذ  العـــــدد  
 2011املطلوبـــة لقنـــات  البتيـــرة والكحـــ   منـــذ عـــام والصـــيانة ا  اعمـــال الكـــر  يـــتم اجـــر

 .ولغاية تاري ي 2014لنهر املجر الكبير منذ عام و
 

 التجاوزات ل محرمات االنهــرندرة  -ب
ا ـــد اهـــم االســـباب التـــ  تعيـــم  ات ل محرمـــات وضـــفاف االنهـــرتعتبـــر التجـــاوز           
ــذ ــ  تنفيـ ــر  وازاـل ــال الكـ ــر ااعمـ ــبات االمـ ــا  ، ة الترسـ ــاو امليـ ــرعة جريـ ــلبا ل  سـ ــاثر سـ ــذ  يـ لـ

تــــ مي  امليــــا  ي موســــم الشــــحة ، تمريــــر املوجــــات الفي ــــانية العاليــــة ي موســــم 
ــة  ــات ال اصــ ــدقيم االوليــ ــة وتــ ــ ل دراســ ــ   ــ ــة( ومــ ــ  ال راعيــ ــوير االراضــ ــاو ، تطــ الفي ــ

لفـــرات  يـــف ال ظنـــا وجـــود نـــوعي  بالتجـــاوزات ل محرمـــات وضـــفاف نهـــر  دجلـــة وا
ــ  التجـــا ــرات ونمـــا موضـــر مـ ــر  دجلـــة والفـ ــرانم الترســـبات ي نهـ ــ  تســـبل تـ وزات والتـ
 -فيما يلــ  :

 

 اوال:  تجاوزات اقفاص االسمــاك 
نهــــر الرئيســـــية وجــــود العديــــد مـــــ  اقفــــاص االســـــماك املتجــــاوز  ل مقـــــاطو اال     

ــا ســــاعي ي منطقــــي ا ــــر واتمنطقــــة قطــــو النهــــر ي مل والتــــ  تســــبل ت ــــييم  ممــ
ــم ــا  يعيـ ــاو امليـ ــال  جريـ ــ را وبالتـ ــوي  جـ ــر تكـ ــاد  الـ ــد يـ ــر وقـ ــاطو االنهـ ــة ي مقـ ت رمليـ
ولغايـــة  عمـــوم املحافظـــات( قفـــ  ي 2669  دد االقفـــاص التـــ  انشـــ ت تجـــاوزاـعــ بلـــا 
 -والجدول التال  يوضر ذل  : 31/12/2018
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عـــــــــــــــــدد  اسم املديرية ت
 االقفاص

 50 ص   الدي  -1
 10 سحاق ا -2
 2 ديالر -3
 299 بغداد -4
 381 مابي  النهري  -5
 38 واسث -6
 6 االنبار -7
 368 بابل -8
 27 نرب   -9
 214 النج  -10
 4 الديوانية -11
 6 ذ  قار -12
 1264 فلوجة -13
 2669 املجموع 

   التجاوزات ل ا وا  نهر  دجلة والفرات :ثانيا 
بتشـــييد املبـــان  وبنـــا  دور ســـكنية ومطـــاعم وبســـاتي  علمـــا  تمدلـــت هـــذ  التجـــاوزات  

او هــــذ  التجــــاوزات تعيــــم اجــــرا  اعمــــال الصــــيانة ال زمــــة ل نهــــر الرئيســــية مــــ   يــــف 
( تجـــاوز ي 11313تنظيفهـــا وازالـــة الترســـبات املترانمـــة وقـــد بلـــا عـــدد هـــذ  التجـــاوزات  

  -ر ذل  :عموم املحافظات والجدول التال  يوض
 

 

 عدد التجاوزات ديريةاسم امل ت
 27 نينو  -1
 109 ص   الدي  -2
 620 اسحاق  -3
 1841 ديالر -4
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 351 بغداد -5
 247 مابي  النهري  -6
 2661 واسث -7
 2601 ميساو -8
 180 البصرة -9
 29 االنبار -10
 1003 بابل -11
 48 نرب   -12
 24 النج  -13
 579 املدنر -14
 954 ذ  قار -15
 12 فلوجة -16
 27 شث العرب -17
 11313 املجموع 

 

ــا:  ــا  ثالدـ ــدد بلـ ــاريو عـ ــغيل مشـ ــة لتشـ ــة العامـ ــل الهيئـ ــ  قبـ ــة مـ ــائية املقامـ ــدعاو  الق ـ الـ
( دعـــو  لغايـــة 1951الـــر  والبـــ ل بحـــم املتجـــاوزي  ل محرمـــات نهـــر  دجلـــة والفـــرات  

ــم   31/12/2018 ــ   859تـــــم  ســـ ــت هنالـــ ــا والزالـــ ــو  منهـــ ــو 1092( دعـــ ــتم  ( دعـــ ــم يـــ لـــ
ت املحــــانم ومرانــــ   ســـمها لغايــــة تاري ـــي ويعــــود الســــبل ورا  ذلـــ  الــــر تلكــــا اجـــرا ا

ــدعاو   ــ  الـ ــم تلـ ــرطة ي  سـ ــرقم  الشـ ــدائرة املـ ــاب الـ ــل نتـ ــا  بموجـ ــا جـ ــل مـ ( 5326 سـ
 -والجدول التال  يوضر ذل  :27/2/2019ي 

 

ــم  ت اســـــــــــ
 املديرية

عــــــــــدد 
الــــــدعاو   

 املقامة

عــــــــــدد 
 الــــــدعاو 
ــوم املحســ

 ة

عــــــــــدد 
و  الــــــدعا

ــر  الغيــــــــ
 محسومة

 7 17 24 الفلوجة 1
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 109 130 239 االنبار 2
ــ   3 النجــــــــ

 االشرف
41 13 28 

 175 122 297 بابل 4
ــ    5 صـــــــــ

 الدي 
112 1 111 

نــــــــــرب    6
 املقدسة

6 2 4 

 5 20 25 الديوانية 7
ــي   8 ــا بـــ مـــ

 النهري 
 135 صفر 135

 190 3 193 بغداد 9
 328 551 879 ذ  قار 10

 1092 859 1951 املجموع
 

  دجلة والفرات وارق ي  وض الغانتشار  -جـ
ــ             ــرات مـ ــة والفـ ــر  دجلـ ــوراق لنهـ ــببها الغـ ــ  تسـ ــلبية التـ ــار السـ ــ  االثـ ــرغم مـ ل الـ

مقطــــو النهــــري  وتلــــور   ــــ ل اعاقــــة جريــــاو امليــــا  و صــــول الترســــبات والجــــ رات ي
 ير ال طـــر الـــذ  تشـــكلملـــا فيهـــا مـــ  صـــدأ واصـــباا  هـــذا باالضـــافة اـلــ  امليـــا  فيهمـــا

 ل الكـــــــــــــــــــــــرا ات الغـــــــــــــــــــــــوراق غيـــــــــــــــــــــــر الظـــــــــــــــــــــــاهرة 
ــ  قبـــل  ــد مـ ــل الجـ ــم يا ـــذ ل محمـ ــوارق لـ ــذ  الغـ ــت ل  مـــ  هـ ــا اال او الـ ــا  عملهـ اثنـ

  -دائرة تنفيذ اعمال نر  االنهر ولدينا بهذا ال صوص مايل  :
ــدائرة ب ــم الـ ــم تقـ ــوارقاوال:   لـ ــو الغـ ــة لرفـ ــداد  طـ ــرا اعـ ــة والفـ ــر  دجلـ ــرة ي نهـ ت املنتشـ

ــا  با ــة ول عمــــوم املحافظــــات وذلــــ   ســــل ماجــ جابــــة الــــدائرة ل مــــذنرتنا املرقمــ
 . 10/2/2019( ي 22 
 يــــف ت دجلــــة والفــــرا  املحافظــــات ضــــم   وـضـــ  عمــــومالغــــوارق ي  انتشــــار:    ثانيــــا 

ــداد   ــة بغـ ــدد الغـــوارق ي محافظـ ــا عـ ــ ( غـــارق 30بلـ ــ و الـــدائرة  ااـم ــاق  املحافظـــات فـ بـ
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ــم  ــديها علـ ــية لـ ــداد لـ ــودةب عـ ــوارق املوجـ ــا   الغـ ــل ماجـ ــ   سـ ــدائرة ل وذلـ ــة الـ باجابـ
   .10/2/2019 ( ي22مذنرتنا املرقمة  

دينـــار   تســـعوو مليـــوو ( 90760( بمبلـــا   8قيـــام الـــدائرة باســـتيراد نرينـــات عـــدد  ثالدـــا: 
ــد رقــــم   ــار( بموجــــل العقــ ــوو دينــ ــبعمائة وســــتوو مليــ ــار وســ ــنة 8مليــ ــات  2011( لســ ناليــ

ــذا ــرا ات هـ ــاند  للكـ ــافة سـ ــوا باالضـ ــال الغـ ــت دامها ي انتشـ ــر اسـ ــر رالـ ــو النهـ ــ  مقطـ ق مـ
ــرنة ابـــ  ماجـــد  ــرنة املجهـــ    شـ ــة تاري ـــي لتـــ  ر الشـ ــتم اســـت دامها لغايـ ــي لـــم يـ اال انـ
ــليم  ــغيل وتســـ ــتل مات تشـــ ــال مســـ ــادو( ي انمـــ ــناعة واملعـــ ــر وزارة الصـــ ــة الـــ التابعـــ

  -والجدول التال  يوضر ذل  : الكرينات
 

ــاريخ  رقم الكري  تــــــــــــــ
 هي التج

ــا  ــتمبلــــ راد ياســــ
 الكري   دينار(

الحالــــــــة 
 الفنية

ــو  موقـــــــ
 العمل 

ــري   الكــــــــ
 االول

5/8/2013 11345000000  
 
 

 صالر

 البصر 

ــري   الكــــــــ
 الدان 

 العمارة 11345000000 20/11/2014

ــري   الكــــــــ
 الدالف

 الكوت 11345000000 3/9/2015

ــري   الكــــــــ
 الرابو

 الكوت 11345000000 12/10/2015

ــري   الكــــــــ
 ةال ام

 ابو نااس 11345000000 3/11/2015

ــري   الكــــــــ
 السادس

ــدة  11345000000 9/11/2015 ســــــــ
 الهندية

ــري   الكــــــــ
 السابو

ــوب  11345000000 18/11/2015 جنــــــ
 بغداد

ــري   الكــــــــ
 الدام 

 البصرة 11345000000 10/11/2015

  90760000000 املجموع
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 الحاصلة ي انتاف نهر  دجلة والفرات    التان ت -د
تتغيــــر ابعــــاد مقطــــو دجلــــة والفــــرات مــــ  االنهــــار غيــــر املســــتقرة  يــــف   نهــــر يعــــد

ممـــا قـــد يســـبل ظهـــور مشـــانل عديـــدة منهـــا بســـبل التـــان ت بـــي  فتـــرة وا ـــر   النهـــري 
الــــدور واملنشــــات والبســــاتي  املقامــــة  ، ت ــــرر نشــــو  الجــــ رات الوســــطية والجانبيــــة 

 .(مجر  النهر تغييراالنهر، ل انتاف 
ــ ل درا ــ   ـ ــوام  ومـ ــ ل ل عـ ــر  والبـ ــاريو الـ ــغيل مشـ ــة لتشـ ــة العامـ ــة الهيئـ ــة  طـ -2011سـ

 -نا ما يل  :(وال اصة باعمال معالجة التان ت ال ظ2018
ــال  ــتم انمـ ــم يـ ــ اوال:لـ ــال  بعـ ــافاعمـ ــان ت النتـ ــة التـ ــ   معالجـ ــرات مـ ــة والفـ ــر  دجلـ نهـ

ــذنر ــا ملـ ــم توجيهنـ ــال رغـ ــ  االعمـ ــال تلـ ــدم انمـ ــباب عـ ــا اسـ ــر لنـ ــم تت ـ ــدائرة ولـ ــل الـ اتنا قبـ
ــة   ــان ت  11/4/2019(ي 35و  5/3/2019(ي 32املرقمــــ ــودة التــــ ــبل عــــ ــد يســــ ــا قــــ ممــــ

 -للحالة الت  نانت عليها قبل املعالجة والجدول التال  يوضر ذل :
  
 نسبة االنجاز % ة السن املحافظة  اسم العمل  ت
معالجة التانل ي سداد نهر دجلة مقابل دار املواط  عبد  -1

 الغفار نشكول 
 60 2013 ثواس

معالجة تانل سداد دجلة ي منطقة عبد اللي والسراطة  -2
 عند دار عل  ر يم 

 40 2013 واسث

 36 2014 املدنر منطقة شناو ال رباط الجة تانل نهر الفرات الجانل االيم مع -3
 

وجـــود العديـــد مـــ  التـــان ت ي ضـــفاف نهـــر  دجلـــة والفـــرات والتـــ  تتطلــــل  ثانيـــا :
( ي 21ا جــــــا  ي اجابـــــة الـــــدائرة ل مـــــذنرتنا املرقمــــــة  ونـمــــ اعمـــــال معالجـــــة 

ــدائرة  3/2/2019 ــماال او الـــ ــ   لـــ ــة واو تلـــ ــا  اصـــ ــوص معالجتهـــ ــرا  ب صـــ ــذ ا  اجـــ تت ـــ
ــم   ــم رقــ ــاو واملرفــ ــار الفي ــ ــرة ي در  ا طــ ــة نبيــ ــا اهميــ ــال لهــ ــ  5االعمــ ــر تلــ ( يوضــ

 االعمال .
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 ال يارة امليدانية -ـه
ــا قــــد ســــجلت ال يــــارة قــــام فريــــم العمــــل بــــاجرا       امليدانيــــة ملحافظــــة واســــث نونهــ

حافظـــــات وتـــــم االطـــــ ع ل نســـــبة عاليـــــة مـــــ  الترســـــبات مقارنـــــة مـــــو بـــــاق  امل
 -التجاوزات والتان ت والترسبات بحو  دجلة ولدينا بهذا ال صوص ما يل  :

 
 التجاوزات-اوال
 .(انشا  ملعل وقاعة رياضية1 

 
 

 (انشا  جملوو.2 
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 سبات والتان تالتر-ثانيا
ــا  (1 ــة ممــ ــا  النعمانيــ ــطية ي ق ــ ــ رات الوســ ــ  الجــ ــد مــ ــود العديــ ــا وجــ ــل ازالتهــ يتطلــ

 الكرا ات . باستعمال
 

 
 
ديـــــة رغـــــم االنتشـــــار الواســـــو للجـــــ رات عـــــدم وجـــــود نـــــرا ات  اصـــــة بق ـــــا  ال بي (2

 الوسطية .
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ر  اعـــة بعـــ  االمـــان  امل صصـــة ال ـــوا  الترســـيل ممـــا يصـــعل اجـــرا  اعمـــال الـكــ رز (3
 املطلوبة.

 
 

ــا  العديــــد مــــ  التــــان ت النتــــاف وجــــود (4 ــر دجلــــة ي ق ــــا  النعمانيــــة وال بيديــــة ممــ نهــ
ــ   ــطية مـ ــ رات الوسـ ــة الجـ ــالحجر وازالـ ــيتها بـ ــ ل تكسـ ــ   ـ ــان ت مـ ــ  التـ ــة تلـ ــل معالجـ يتطلـ

  و  النهر.
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   االستنتاجا  والت صيوا  -4

 االستنتاجووا   -أ 
ــاز الفنــــ  لــــبع  ا  ان فــــا  -اوال          الــــواردة ضــــم   طــــة  الكــــر  عمــــالنســــل االنجــ
وجــــود بعــــ  ( بســــبل 2018-2011وال اصــــة بــــاالعوام   تنفيــــذ اعمــــال نــــر  االنهــــر دائــــرة

ــ   ــبل توقـ ــ  تسـ ــم التـ ــ  العوائـ ــل  بعـ ــ  العمـ ــرا ات عـ ــة الكـ ــاب املائيـ ــا   ، االعشـ االنقـ
 والنفايات الصلبة ، ص بة مقاطو الحفر( .

ــا ــداد   -ثانيــ ــة اعــ ــرة  قلــ ــة الكبيــ ــرا ات ذات االنتاجيــ ــة الكــ ــالكرا ات ذات االنتاجيــ ــة بــ مقارنــ
ــغيرة  ــطة والصــ ــ املتوســ ــر ل اـلـ ــر  االنهــ ــال نــ ــذ اعمــ ــدائرة تنفيــ ــة لــ ــ  والتابعــ رغم مــ

 ازالة الج رات الكبيرة م  االنهر الرئيسية .اهميتها ي 
ر  ـنــ عـــدم اهتمـــام دائـــرة تنفيـــذ اعمـــال  بســـبل عـــ  العمـــلتوقـــ  بعـــ  الكـــرا ات   -ثالدـــا

 . ير االدوات اال تياطية ال زمة لتصليحها وصيانتهاتوفم    ل االنهر بتصليحها 
ــا ــ    -رابعـ ــة مـ ــت الحاجـ ــ  انتفـ ــرا ات التـ ــل بعـــ  الكـ ــتم نقـ ــم يـ ــو لـ ــت دامها مواقـ ــر اسـ الـ

 واقو ا ر  تحتاج الر تل  الكرا ات .م
ــا ــيانة ب - امســ ــر  وصــ ــدائرة بكــ ــم الــ ــم تقــ ــوات املغلــ ــة عــــ  القنــ ــوار  البذيــ ــر  ل هــ تيــ

االيطاليــــة التــــ  انــــدت  ةاإلســــتراتيجي،الكح  ،املجــــر الكبير(  فــــا لتوصــــيات الدراســــة 
 ل صيانة ونر  تل  القنوات نونها م  املغذيات الرئيسية لألهوار.

وجـــود العديـــد مـــ  اقفـــاص االســـماك املتجـــاوز  ل مقـــاطو االنهـــر الرئيســـية  -سادســـا
كـــوي  جـــ رات رمليـــة فيـــي وقـــد بلـــا عـــدد ر وبالتـــال  توالتـــ  تســـبل ت ـــييم ملقطـــو النـهــ 

 ( قف  ي عموم املحافظات .2669تل  االقفاص  
ــابعا ــ   -ســ ــرات والتــ ــة والفــ ــر  دجلــ ــوا  نهــ ــاوزات ل ا ــ ــ  التجــ ــد مــ ــود العديــ وجــ

ــ  او  ــرغم مــ ــاتي  ل الــ ــاعم وبســ ــكنية ومطــ ــا  دور ســ ــان  وبنــ ــييد املبــ ــت بتشــ تمدلــ
ــ  ــال الـصـ ــرا  اعمــ ــم اجــ ــاوزات تعيــ ــذ  التجــ ــةهــ ــف  يانة ال زمــ ــ   يــ ــية مــ ــر الرئيســ ل نهــ

ــاوزات    ــذ  التجــ ــدد هــ ــا عــ ــد بلــ ــة وقــ ــبات املترانمــ ــة الترســ ــا وازالــ ــاوز 11313تنظيفهــ ( تجــ
 ي عموم املحافظات .
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قلــــة عــــدد الــــدعاو  الق ــــائية املحســــومة بحــــم املتجــــاوزي  ل محرمــــات  -ثامنــــا
لـــم  قياســـا بعـــدد الـــدعاو  الق ـــائية التـــ  ( دعـــو 859الفـــرات والبالغـــة  نهـــر  دجلـــة و

 .( دعو  1092يتم  سمها والبالغة  
ــعا ــ  -تاســ ــال ـنـ ــذ اعمــ ــرة تنفيــ ــد  دائــ ــة لــ ــود  طــ ــدم وجــ ــوارقعــ ــو الغــ ــر لرفــ  ر  االنهــ

 املنتشرة ي نهر  دجلة والفرات ول عموم املحافظات .
ــرا ــوارق املو -عاشــ ــداد الغــ ــول اعــ ــيلية  ــ ــات تفصــ ــود تحريــ ــدم وجــ ــل عــ ــودة ي اغلــ جــ

 دجلة والفرات . حافظات ضم   وض امل
ــرا ــد عشـ ــت  - ـ ــ  قامـ ــات التـ ــت دام الكرينـ ــر باسـ ــر  االنهـ ــال نـ ــذ اعمـ ــرة تنفيـ ــم دائـ ــم تقـ لـ

ــا   ــتيرادها بمبلــ ــوو ( 90760باســ ــوو مليــ ــتوو مليــ ــبعمائة وســ ــار وســ ــعوو مليــ ــار   تســ دينــ
( نرينـــات ل الـــرغم مـــ  اهميتهـــا ي انتشـــال الغـــوارق مـــ  8دينـــار ( والبـــالا عـــددها  

ــ  ــ   وضــ ــبل ورا  ذـلـ ــود الســ ــرات ويعــ ــة والفــ ــ ة ي دجلــ ــرنة املجهــ ــ  ر الشــ ــر تــ   الــ
 انمال مستل مات تشغيل وتسليم الكرينات .

لـــم تقـــم الهيئـــة العامـــة لتشـــغيل مشـــاريو الـــر  والبـــ ل بانمـــال بعـــ   -اثنـــر عشـــر 
اعمـــال معالجــــة التـــان ت النتــــاف نهــــر  دجلـــة والفــــرات والــــواردة ضـــم   طــــة الــــدائرة 

ان ت للحالــــة التــــ  نانــــت عليهــــا (ممــــا قــــد يســــبل عــــودة الـتـــ 2018-2011         ل عــــوام 
   .قبل املعالجة

 ـاتيالتوصـ -ب
ل دائــــرة تنفيــــذ اعمــــال نــــر  االنهــــر تكــــرية الجهــــود ل يــــادة نســــل االنجــــاز  - اوال      

ــة  ــواع الحديدـ ــ  االنـ ــ ل   تجهيـ ــ   ـ ــدائر  مـ ــة الـ ــم   طـ ــوارد  ضـ ــر  الـ ــال الكـ ــ  ألعمـ الفنـ
ــر والتــــ  تعمــــل ل ازالــــة وتقطيــــو اال ــارج مــــ  راوس الحفــ عشــــاب املائيــــة وضــــ ها  ــ
ــ  الن ــو رمــ ــي ملنــ ــرا ات رادعــ ــاذ اجــ ــر ، ات ــ ــو الحفــ ــا  ي مقطــ ــلبة واالنقــ ــات الصــ فايــ

ــة لتحديـــد نـــوع  ــة لطبيعـــة طبقـــات التربـ ــية ، اجـــرا  تحريـــات دقيقـ ــار  االنهـــر الرئيسـ مجـ
 (.ت  تت ئم مو تل  الطبقاتالكرا ات ال

 املتطـــورة نهـــر ب ســـتيراد الكـــرا اتضـــرورة قيـــام دائـــرة تنفيـــذ اعمـــال نـــر  اال -ثانيـــا      
 وذات االنتاجية الكبيرة م    ل ابرام العقود مو الشرنات الرصيني .
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ــا ــ ل  -ثالدـ ــ   ـ ــة مـ ــرا ات العاطلـ ــ   الكـ ــر اصـ ــر  االنهـ ــال نـ ــذ اعمـ ــرة تنفيـ ــ  دائـ ــل مـ يتطلـ
ــر الرئ ــر  االنهــ ــا ي نــ ــتفادة منهــ ــا ل ســ ــة بهــ ــة ال اصــ ــوفير االدوات اال تياطيــ ــية تــ يســ

  والفرعية .
ــ  ــة  -ارابـع ــت الحاجـ ــ  انتفـ ــرا ات التـ ــل الكـ ــر نقـ ــال نـــر  االنهـ ــذ اعمـ ــرة تنفيـ ــ  دائـ ــل مـ يتطلـ

 م  است دامها الر مواقو ا ر  بحاجة اليها .
ــا  ــر    - امسـ ــال الكـ ــرا  اعمـ ــر اجـ ــر  االنهـ ــذ اعمـــال نـ ــرة تنفيـ ــ  دائـ ــل مـ والصـــياني يتطلـ

ــوات ــر  ،الكح   للقنــــ ــر الكبير البتيــــ ــا لتو،املجــــ ــة (وفقــــ ــيات الدراســــ ــتراتصــــ  ةيجياإلســــ
 االيطالية . 

يتطلــــل مــــ  وزارة املــــوارد املائيــــة التنســــيم مــــو وزارة ال راعــــة الزالــــة اقفــــاص  -سادســــا 
  .االسماك املتجاوزة

يتطلـــــل مـــــ  مـــــديريات املـــــوارد املائيـــــة ي املحافظـــــات التنســـــيم مـــــو    -ســـــابعا  
 الفرات .لرفو التجاوزات ل ا وا  نهر  دجلة ومجالة املحافظات 

ــا    ضــــرورة قيــــام الهيئــــة العامــــة لتشــــغيل مشــــاريو الــــر  والبــــ ل واملــــديريات  -ثامنــ
 املستمرة للدعاو  الق ائية غير املحسومة .              التابعة لها باملتابعة 

ــعا  ــو  - تاسـ ــتراتيجية لرفـ ــث اسـ ــداد  طـ ــر ب عـ ــر  االنهـ ــال نـ ــذ اعمـ ــرة تنفيـ ــام دائـ ــرورة قيـ ضـ
 ر  دجلة والفرات ول عموم املحافظات .الغوارق املنتشرة ي نه

يتطلـــل مـــ  دائـــرة تنفيـــذ اعمـــال نـــر  االنهـــر اعـــداد تحريـــات دقيقـــة  ـــول اعـــداد  -عاشـــرا
 .بع  املحافظات الغوارق املوجودة ي 

ــال نـــر  -ا ـــد عشـــر ــرة تنفيـــذ اعمـ ــر الـــ ام الشـــرنة املجهـــ ة  الن يتطلـــل مـــ  دائـ ــال االنهـ مـ
 . مستل مات تشغيل وتسليم الكرينات

 

ــر ــر عشـ ــام -اثنـ ــرورة قيـ ــة ضـ ــة الهيئـ ــغيل العامـ ــاريو لتشـ ــر  مشـ ــ ل الـ ــال  والبـ ــال بانمـ اعمـ
 املعالجة املطلوبة لتان ت انتاف نهر  دجلة والفرات .
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