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ه�������������ذه ه����������ي ج����������رائ����������م الإره���������اب���������ي����ي����ن
بغداد /املدى
من ��ذ بداية العام اجل ��اري مل تتوقف ماكنة
القتل الإرهابي عن ح�ص ��د �أرواح الأبرياء
م ��ن العراقي�ي�ن كج ��زء م ��ن النه ��ج ال ��ذي
درج القتل ��ة عل ��ى التزامه �س ��بيال للنيل من
املواطن العراقي ،وتقدم هذه االح�ص ��ائية
الت ��ي قام ��ت به ��ا (امل ��دى) دليال عل ��ى نهج
الإب ��ادة اجلماعية الذي اتخ ��ذه املجرمون
غاي ��ة وو�س ��يلة ،بقدر م ��ا تق ��دم دليال على
�إفال�س القتلة وايغالهم يف القتل والتدمري
بعي ��دا عن �إدعاءاته ��م الكاذبة يف « مقاومة
االحت�ل�ال» والت ��ي مل جتد �س ��وى الن�س ��اء
وال�ش ��باب وال�ش ��يوخ والأطف ��ال هدف� � ًا
لنريان �أ�سلحتهم احلاقدة .وهنا ندرج �أهم
اجلرائم القذرة التي �شهدتها املدن العراقية
منذ مطلع العام اجلاري.
 4كان ��ون الث ��اين :ا�ست�ش ��هاد  38زائرا يف
هجوم انتحاري قرب �ضريح االمام الكاظم
يف �شمايل بغداد.
� 13ش ��باط :ا�ست�ش ��هاد  40معظمه ��م م ��ن
الن�س ��اء واالطف ��ال يف هج ��وم انتح ��اري
نفذت ��ه ام ��ر�أة ا�س ��تهدف موكب ��ا ديني ��ا يف
امل�سيب.
 8اذار :ا�ست�ش ��هاد  28غالبيته ��م م ��ن
املتطوعني اجلدد يف ال�ش ��رطة وا�صابة 58
بجروح يف تفجري انتحاري على اكادميية
ال�شرطة يف بغداد.
 10اذار� 33 :شهيدا و 46جريحا يف عملية
انتحارية يف �سوق �شعبي يف "ابو غريب"
غرب بغداد.
 23اذار� 25 :شهيدا على االقل و 50جريحا
يف تفجري انتحاري نف�س ��ه و�س ��ط جمل�س
ع ��زاء يف جل ��والء الواقع ��ة يف حمافظ ��ة
دياىل.
 26اذار :ع�ش ��رون �ش ��هيدا و 38جريح ��ا
بانفجار �سيارة مفخخة يف بغداد.
 6ني�س ��ان :ا�ست�ش ��هاد � 34شخ�ص ��ا وجرح
 130اخرين يف موجة تفجريات ا�ستهدفت
�ست مناطق يف بغداد و�ضواحيها.
 23ني�سان :ا�ست�شهاد � 84شخ�صا على االقل
يف ث�ل�اث هجم ��ات انتحارية اوق ��ع احدها
� 56ش ��هيد ًا غالبيتهم من الزوار االيرانيني
يف املقدادية� ،شمال �شرق بغداد.
 24ني�سان� 58 :شهيدا بينهم  20من الزوار
االيرانيني يف تفجري انتحاري
�شمال بغداد.
 29ني�سان :ا�ست�شهاد � 51شخ�صا بانفجار
ثالث �سيارت مفخخة يف مدينة ال�صدر.

 20ايار :ا�ست�ش ��هاد � 40شخ�صا وجرح 83
بانفجار �سيارة مفخخة يف ال�شعلة.
�شمال غربي بغداد.
 20حزي ��ران :ا�ست�ش ��هاد � 72شخ�ص ��ا
وا�ص ��ابة اكرث من  200يف انفجار �شاحنة

مفخخة يف بل ��دة تازة على بعد  30كلم من
كركوك.
 24حزيران 62 :ا�ست�ش ��هاد و 150جريحا
يف تفجري يف احد ا�س ��واق مدينة ال�صدر،
ببغداد.

يف م�سح اقت�صادي واجتماعي

وزارة التخطيط تك�شف عن ات�ساع رقعة
الفقر يف العراق
بغداد  /وكاالت
قدم م�س ��ح اقت�ص ��ادي واجتماعي �أع ّدت ��ه وزارة التخطيط
والتع ��اون الإمنائ ��ي ،ت�ض ��من بيان ��ات ع ��ن منط املعي�ش ��ة
والرف ��اه االجتماع ��ي يف العراق ،كان �أبرزها الإ�ش ��ارة اىل
ال�ضعف ال�ش ��ديد لقطاعات الإنتاج .والحظ تفاقم امل�شاكل،
كلم ��ا ت�أخ ��ر الت�ص ��نيع والتنمي ��ة الزراعي ��ة ،والت ��ي يعجز
م ��ورد النفط ع ��ن حلها .واعت�ب�ر �أن م�س ��تقبل العراق رهن
مبدى النجاح يف بناء اقت�ص ��اد مغاير ،فيما يتمثل التحدي
احلقيق ��ي يف كيفية ت�ش ��غيل ثلثي ال�س ��كان يف �س ��ن العمل
ب�إنتاجي ��ة عالية ونامية ،ت�س ��مح مب�س ��توى معي�ش ��ي الئق
وم�س ��تقر .ومل ت�ستبعد نتائج امل�سح� ،أن تخفق االقرتاحات
املتداولة يف اجتثاث الفقر والق�ضاء على البطالة ،و�أال تثمر
�س ��وى الإحب ��اط ،يف حال مل يلتزم املجتمع وال�سيا�س ��يون
مبقت�ض ��يات التق ��دم االقت�ص ��ادي وحتم ��ل �أعب ��اء التح ��ول
وم�س�ؤولياته اىل �أمة �صناعية و�شعب منتج.
وك�شفت بيانات الأجهزة الإح�صائية ،التي تع ّد م�سوح ًا عن
درجات الفقر وم�س ��تويات املعي�ش ��ة ،عن ات�ساع رقعة الفقر
يف الريف وانح�سار الن�شاط الزراعي وزيادة التوجه نحو
املدن.
ولفت ��ت �إىل �أ�س ��باب متنوع ��ة تزيد ح ��دة الفق ��ر يف الريف
ومعاناة العاملني يف تربية احليوانات والب�ستنة ،وبع�ض

امله ��ن واالخت�صا�ص ��ات التي فقدت قواعدها يف ال�س ��نوات
الأخ�ي�رة ،ب�س ��بب توج ��ه �أبن ��اء الفالح�ي�ن واملزارعني �إىل
البحث عن وظائف يف املدن.
م ��ن جانبه ��م ر�أى اقت�ص ��اديون �أن م ��ن �ش� ��أن ات�س ��اع رقعة
الفق ��ر� ،أن يرتك خل ًال يف م�س ��ار التنمي ��ة و�أن يحدث ارباك ًا
يف اخلط ��ط وع ��دم ت ��وازن ب�ي�ن العي� ��ش يف مراك ��ز املدن
واالري ��اف .واعت�ب�روا �أن ازدي ��اد عدد العائ�ل�ات املتوجهة
�إىل امل ��دن يعني ترك فراغ يف الريف ،على ح�س ��اب الإنتاج
الزراعي وتكثيف ال�سكن يف املناطق.
والحظ ه�ؤالء �أن نتـائج مـ�س ��وح اجلهاز املركزي للإح�صاء
كان ��ت قا�س ��ية� ،إذ �أظه ��رت زيادة يف حدة الفق ��ر يف مناطق
كان ��ت تعي�ش على حدود معقولة ،خ�صو�ص� � ًا يف حمافظات
دي ��اىل والديواني ��ة واملثن ��ى والب�ص ��رة ،ولفت ��وا �إىل �أن
م�س ��تويات الفق ��ر فيها باتت حالي ًا حتت املع ��دالت ،ما ينذر
ب�أخط ��ار تت�ص ��ل بالتغي�ي�ر الدميوغ ��رايف يف املحافظات،
وازدياد ن�سب البطالة وتفكك جمتمعاتها.
ويُع ّد حتوي ��ل برامج الرعاية االجتماعية نحو اال�س ��تثمار
العائل ��ي� ،أحد اخليارات املطروح ��ة ،مع الأخذ يف االعتبار
�إبق ��اء مظل ��ة الرعاي ��ة للعنا�ص ��ر الكب�ي�رة يف ال�س ��ن فقط،
مبعن ��ى تعزيز اجتاه ��ات القرو�ض التنموي ��ة للعاطلني عن
العمل.

 30حزي ��ران� 26 :ش ��هيدا و 70جريحا يف
انفج ��ار �س ��يارة مفخخة يف كرك ��وك ،يوم
ان�سحاب القوات االمريكية.
 9مت ��وز� 35 :ش ��هيدا و 60جريح ��ا يف
عمليت�ي�ن انتحاريت�ي�ن يف حي �س ��كني يف

تلعفر ،قرب املو�صل.
 31مت ��وز� :سل�س ��لة تفج�ي�رات بالعب ��وات
ا�ستهدفت زوارا يق�صدون الكاظمية ،وادت
اىل ا�ست�شهاد � 29شخ�صا وجرح  136امام
خم�سة م�ساجد يف بغداد.

النجف  /املدى والوكاالت
ع�ب�ر مواطن ��ون يف حمافظة النجف
ام�س االحد عن ا�ستغرابهم من عجز
جمل� ��س الن ��واب ع ��ن متري ��ر قانون
االنتخاب ��ات وايج ��اد ح ��ل مل�س� ��ألة
كركوك معتربي ��ن احالة القانون اىل
املجل� ��س ال�سيا�س ��ي لالم ��ن الوطني
خيب ��ة امل يف اخر م ��ا ينتظرونه من
النواب حت ��ت قبة الربمل ��ان دون جر
القرارات اىل اخلالفات ال�سيا�سية.
ويق ��ول عب ��د احلميد رجب بح�س ��ب
(�آكانيوز) «الميكن ان يحيل الربملان
يف اي دولة من العامل القوانني املهمة
اىل جهات اخرى مهم ��ا كانت  ،كونه
اجله ��ة الوحي ��دة املخول ��ة بت�ش ��ريع
القوان�ي�ن ود�ستوريا»..،م�ض ��يف ًا
«ال اعتق ��د ان املجل� ��س ال�سيا�س ��ي
�سي�ص ��ادق او يب ��ت بالقان ��ون وامنا
هو حمطة ا�سرتاحة يلتقى فيه نواب
ال حول لهم والق ��وة بوجود قيادتهم
ال�سيا�س ��ية العطائهم فر�ص ��ة التدخل
يف اللحظات املهمة يف النقا�شات».
وتاب ��ع رج ��ب :ان « م ��ا كن ��ا ن�أمل ��ه
م ��ن النواب ح�س ��م مو�ض ��وع قانون
االنتخاب ��ات وبالذات ق�ض ��ية كركوك
وعدم املماطلة وعدم تقدمي امل�صلحة

من االربعاء الدامي اىل االحد اال�سود  ..اجلرمية واحدة عد�سة� :سعد الله اخلالدي

ميك ��ن الق ��ول �إن َم ��ن يري ��د �إف�ش ��ال جترب ��ة
الدميوقراطي ��ة يف الع ��راق و�إ�ض ��عاف �س ��عيه
لرت�س ��يخها  ،ه ��و م ��ن يق ��ف وراء ه ��ذه الأفع ��ال
الإجرامي ��ة  ،متوي�ل ً�ا وتنفي ��ذ ًا  ،فالقاع ��دة الت ��ي
متثل �أجندة خارجية معروفة لها �صلة �أكيدة بهذا

املو�صل.
� 19آب� 100 :ش ��هيد و 500جري ��ح
يف �سل�س ��لة هجم ��ات يف بغ ��داد بينه ��ا
�ش ��احنتان مفخختان ام ��ام وزارتي املالية
واخلارجية.

مواطن��ون يحمل��ون الن��واب م�س���ؤولية تع�ثر قان��ون االنتخابات

احلزبي ��ة واال�ص ��رار عل ��ى تبن ��ي
وجه ��ات نظ ��ر تتقاط ��ع م ��ع الكت ��ل
االخ ��رى دون اال�س ��تعداد للتن ��ازل
وتقدمي مرونة فيما بع�ضهم وال اجد
مربر ًا لنقل النقا�شات واملداوالت من
الربملان املنتخب اىل جمل�س خمتار».
م ��ن جانبه ��ا ت�س ��اءلت �س ��هى الالمي

َم�����������ن ال������ق������ات������ل ه�����������ذه امل�������������رة ؟؟
وارد بدر ال�سامل
علين ��ا �أن نق ��ول بداي ��ة �إن انفج ��ارات ال�ص ��احلية
ي ��وم �أم� ��س مل تك ��ن باحل�س ��بان  ،بفر�ض ��ية �أن
ه ��ذه املنطقة مت ا�س ��تهدافها �أي�ض� � ًا ي ��وم الأربعاء
الأ�س ��ود املعروف قبل �ش ��هرين  ،لوال �أن ال�س ��يارة
املفخخ ��ة املع ��دة للتفجري �آنذاك وقعت يف قب�ض ��ة
احلماي ��ة الأمني ��ة يف �آخر حلظ ��ة  .وت�أتي جرمية
ي ��وم �أم�س  -الأحد الأ�س ��ود  -التي راح �ض ��حيتها
ع�ش ��رات من املواطنني بني �ش ��هيد وجريح  ،لتثري
�أكرث من عالمة ا�س ��تفهام حول واجبات احلمايات
الع�سكرية وال�ش ��رطوية وكيفية ت�سرب �شاحنتني
مفخخت�ي�ن اىل منطقتني متقاربت�ي�ن وانفجارهما
بتوقيت متقارب هو الآخر !
�أوج ��ه التق ��ارب بني تفج�ي�رات الأربع ��اء والأحد
الأ�س ��ودين وا�ضحة ؛ فكل امل�س ��الك التي �سلكتهما
ال�ش ��احنتان وم ��ن �أي اجت ��اه  ،ثم ��ة الكث�ي�ر
م ��ن ال�س ��يطرات الع�س ��كرية و�أجه ��زة املراقب ��ة
والكامريات اخلفية  ،فوزارة العدل التي يفرت�ض
�أنها حممية لأنها م�صدر الق�ضاء العراقي  ،ومثلها
جمل�س حمافظة بغداد وهما منطقتان قريبتان من
مداخ ��ل املنطق ��ة اخل�ض ��راء  ،وجند ع ��ادة �أنه من
ال�صعب ل�شاحنات مفخخة �أن متر دون �أن تك�شفها
الأجهزة املتح�س�سة!
قد ال تعل ��ن �أية جهة م�س� ��ؤوليتها عن هذا احلادث
الب�ش ��ع وق ��د تعلن الحق� � ًا ،لك ��ن الأهم ه ��و في�ض
الت�س ��ا�ؤالت التي ي�س� ��ألها املواطن ��ون كلما حدثت
جرمي ��ة من ه ��ذا النوع وه ��ي ت�س ��تهدف وزارات
�سيادية �أو �أماكن ح�سا�سة يرتادها املواطنون عادة
 ،فبعد احلرائق الكثرية التي �ش� �بّت يف الوزارات
املعروفة وقيدت �ض ��د جمه ��ول  ،نعي�ش هذه املرة
نوع ًا من اجلرمية �أكرث ق�سوة و�ضراوة ووح�شية
 ،وكلم ��ا اقرتب موعد االنتخابات اقرتبت معه لغة
النار واحلديد لتن�ش ��ر الذعر بني املواطنني وتهدد
يومياتهم ..

 7اب� 37 :شهيدا و 276جريحا يف انفجار
�سيارة مفخخة قرب م�سجد يف املو�صل.
� 10آب� 23 :ش ��هيدا و 138جريح ��ا يف
تفجريي ��ن ب�ش ��احنتني مفخخت�ي�ن يف
قري ��ة خزن ��ة الت ��ي تبعد  20كلم اىل �ش ��رق

لقطتان من تفجريات ام�س..ا.ف.ب

الفع ��ل اجلبان  ،والبعثيون ال�ص ��داميون يريدون
�أن ينبعثوا من الرماد على ح�س ��اب �شعب غادرهم
وغ ��ادروه منذ ع ��ام  2003ليعي�ش ف�ض ��اء احلرية
اجلديدة مهما كانت املالحظات على هذه التجربة
اجلديدة.

ال ينبغ ��ي �إعف ��اء بع�ض ال ��دول املحيط ��ة بالعراق
 ،وحت ��ى غ�ي�ر املحيطة به م ��ن هذا الفع ��ل الغادر،
فق ��د حملت الأي ��ام والأ�س ��ابيع املا�ض ��ية �أنباء عن
�ص ��رف املالي�ي�ن من ال ��دوالرات من بع� ��ض الدول
اخلليجية جلهات معينة لها �ص ��لة بها يف �أن تقوم
بالتفجريات حُ
وتدث �إرباك ًا للحكومة وال�ش ��عب ،
ع�ب�ر التفجريات بال�ش ��احنات املفخخ ��ة وغريها ،
لل�ضغط على جمريات الإنتخابات القادمة وتغيري
م�ساراتها اىل ما يريدونه .كي تزداد ح�صيلة الأمل
العراقي بزيادة ال�ض ��حايا بني العراقيني  ،دون �أن
تك ��ون احلكومة ق ��ادرة على الردع الديبلوما�س ��ي
والنف�س ��ي ل ��دول بعينه ��ا تري ��د تفج�ي�ر الواق ��ع
العراق ��ي و�إح ��داث انق�ل�اب ج ��ذري في ��ه لغاي ��ات
معروفة يدركها الآن �أي مواطن عراقي.
انفج ��ار الأح ��د الأ�س ��ود لي ��وم �أم� ��س ه ��و كارث ��ة
�إن�س ��انية �ألقت بظلها الثقيل عل ��ى الواقع اليومي
ال ��ذي ين ��وء ب ��الآالم  ،وهي لي�س ��ت كارث ��ة عابرة
ميكن لها �أن ُتن�سى وت�س ��جل يف �إر�شيف ال�شرطة
العراقية �ض ��د جم ��رم جمهول �أو ع�ص ��ابة تخ ّفت
وراء م�س ��ميات خمتلفة حزبي ًا و�سيا�سي ًا  ،داخلي ًا
وخارجي� � ًا  ،وال ميك ��ن للعراقيني �أن ين�س ��وا هذه
اخلروق ��ات الفظيعة الت ��ي �أودت بحياة الأبرياء ،
لأنها ال تقف عند هذا احلد ولن تقف بطبيعة احلال
�إن ظل احلال الأمني يُخرتق بهذه ال�سهولة.
يب ��دو لنا �أن الو�ض ��ع الأمن ��ي الذي نق ��ول عنه قد
حت�س ��ن بن�سبة كبرية  ،هو و�ض ��ع قابل لأن يكون
غري هذا لو تكرر ا�ستهداف الوزارات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية على هذا النحو الفجائعي  ،فالعراقيون
الذي ��ن حتملوا كل هذا الع ��بء الثقيل  ،مل يعودوا
قادرين عليه يف مراحل قادمة  ،ما مل ي� َّؤ�شر القاتل
ب�صراحة ويقف على من�صة الق�ضاء .بدل �إغما�ض
العيون وتعومي القتلة على جهات جمهولة.
وه ��ذه امل ��رة نت�س ��اءل كم ��ا يف كل م ��رة ..من هو
القاتل؟؟

مواطنة متار�س حقها يف االنتخاب  ..االر�شيف

بالقول «ال اعرف ملاذا يتفق االع�ضاء
عل ��ى مميزاته ��م ب�س ��رعة، :جوازات
دبلوما�س ��ية  ،قط ��ع ارا�ض،ام ��ا يف
الق�ض ��ايا امل�ص�ي�رية جت ��د اخل�ل�اف
على اوجه وذلك ل�س ��بب ب�سيط ،كون
االمتي ��ازات ال�شخ�ص ��ية ته ��م النائب
بالدرج ��ة االوىل دون حزب ��ه ال ��ذي

ر�شحه للربملان اما امل�صالح الوطنية
ق ��د يكون احل ��زب اك�ث�ر اهتماما بها
وحينه ��ا جت ��د ان هناك عم�ل�ا ي�ؤديه
النائ ��ب يف الربملان ا�ش ��به بت�س ��قيط
الواجب».
و�شددت الالمي على «وجوب االلتفات
�سريعا لقانون االنتخابات ومتريره

بالربملان كون املرحل ��ة التي مير بها
البل ��د خط ��رة جدا وق ��د ي� ��ؤدي عدم
اقرارالقائم ��ة املفتوح ��ة اىل ع ��زوف
الناخب�ي�ن ع ��ن امل�ش ��اركة وبالت ��ايل
العودة اىل مراح ��ل اليرغب اجلميع
بالو�صول اليها».من جانبه ا�ستغرب
عل ��ى ها�ش ��م « م ��ن عج ��ز الربمل ��ان
ع ��ن التو�ص ��ل اىل متري ��ر قان ��ون
االنتخاب ��ات وبالتحدي ��د التو�ص ��ل
اىل حل لق�ضية كركوك ويعلن احالة
القانون اىل جهة اخرى يف وقت من
املفرت� ��ض ان يحر� ��ص الن ��واب على
تقدمي اف�ضل اداء على اعتبار ان تلك
االيام ب ��دون رتو�ش هي م ��دة دعاية
انتخابي ��ة وينتظ ��ر املواطن يف اخر
م ��ا ي�أمله م ��ن النواب موقف ًا حا�س ��م ًا
و�ش ��جاع ًا بعي ��دا ع ��ن التخندق ��ات
احلزبية» .وراى ها�ش ��م ان « ترحيل
م�شكلة كركوك اىل هذه املدة وتاخري
ح�سم و�ضعها من قبل الربملان جتعله
امل�س ��بب الرئي�س واملق�صر االول يف
حال كانت هناك تبع ��ات لعدم مترير
القان ��ون مثل تاخ�ي�ر االنتخابات او
تاجيله ��ا وحينه ��ا �س ��يكون جمل� ��س
الن ��واب اخفق يف حتقيق اهم مطلب
كان ينتظره الناخبون منه «.

جلنة فنية عليا حلل م�شكلة املياه بني
العراق و�إيران
بغداد  /املدى

جرت يف العا�ص ��مة االيرانية طهران املباحثات الفنية بني
الوفد العراقي برئا�س ��ة وزير امل ��وارد املائية عبد اللطيف
جم ��ال ر�ش ��يد واجلان ��ب االيراين برئا�س ��ة ناجم ��و وزير
الطاقة االيراين وكالة لبحث مو�ضوع �شحة املياه واملياه
امل�شرتكة بني البلدين
واك ��د وزير املوارد املائية ب�أنه مت خالل املباحثات االتفاق
على ت�شكيل جلنه فنيه عليا حلل م�شكلة املياه بني البلدين
م�ش�ي�ر ًا اىل ان الو�ض ��ع املائ ��ي يف الع ��راق �ص ��عب ج ��د ًا
ب�س ��بب �ش ��حة املياه ال�ش ��ديدة التي ي�ش ��هدها البالد الكرث
من �س ��نتني ما كان له االثر ال�س ��لبي عل ��ى الواقع الزراعي
والبيئ ��ي وازدياد ن�س ��بة الت�ص ��حر وا�ض ��اف الوزير :ان
العالق ��ات العراقية االيرانية عالقات ح�س ��نة ومتينه وان
احلكوم ��ة االيراني ��ة �س ��اعدت الع ��راق يف املج ��االت كافة
ون�أم ��ل ان ت�س ��اعد الع ��راق يف جم ��ال املي ��اه اي�ض� � ًا ،كما
فعلت تركيا و�س ��وريا ب�ش� ��أن زيادة االطالق ��ات املائية اىل
الع ��راق لتجاوز املوقف احلرج بخ�ص ��و�ص �ش ��حه املياه،
وان يت ��م التعامل مع م�س� ��ألة املياه من الناحية االن�س ��انية
كونها مت�س حياة املواطنني ب�شكل مبا�شر ،كما ان العراق
م�ستمر يف تكثيف االت�صاالت واملباحثات مع دول اجلوار
تركيا ،و�س ��وريا ،وايران ب�ش� ��أن احل�ص ��ول على ح�ص ��ته
العادلة واملن�صفه من املياه امل�شرتكة حيث ي�شرتك العراق
مع اجلاره ايران بـ 42نهر ًا ورافد ًا دائمي ًا ومو�سميا تنبع
م ��ن اي ��ران اغلبها مت قطع املياه عنه ��ا او حتويل جماريها
اىل داخ ��ل االرا�ض ��ي االيرانية خا�ص ��ة فيم ��ا يتعلق بنهر
ال ��كارون والكرخة والوند ما اثر ب�ش ��كل كبري على نوعية
املياه يف �ش ��ط العرب نتيجة ارتفاع ن�سبة امللوحه وكذلك
ت�أثرياته ��ا على الزراع ��ة ومياه ال�ش ��رب يف املناطق التي
تقع على امتداد هذه االنهر والروافد �إ�ض ��افه اىل اال�ضرار
االجتماعية وال�صحية والبيئية املختلفة.
وم ��ن جانبه �أكد وزي ��ر الطاقة الإيراين وكال ��ة �أننا نتفهم
و�ضع العراق املائي ال�صعب ،وان �إيران م�ستعدة للتعاون

امل�ستمر مع العراق يف املجاالت كافة ،ومنها املياه بالرغم
من �أن �إيران تعاين �أي�ضا �شحة يف املياه والت�صحر ولكن
ب�س ��بب العالق ��ات املتين ��ة واملتمي ��زة ب�ي�ن البلدي ��ن قررنا
ت�ش ��كيل جلنة فنية عليا ملعاجلة م�ش ��كلة املياه وم�س ��اعدة
العراق يف جتاوز الأزمة التي مير بها.
وخ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ال�ص ��حفي الذي عق ��د بني وزي ��ر املوارد
املائي ��ة العراق ��ي ووزي ��ر الطاق ��ة الإيراين وكالة و�ص ��ف
الوزيرعب ��د اللطي ��ف جمال ر�ش ��يد ه ��ذه املباحث ��ات ب�أنها
مباحث ��ات ايجابي ��ة وبن ��اءة ،وتو�ص ��لنا اىل نتائج جيده
ومثمرة.
كم ��ا التقى وزير املوارد املائية وزي ��ر اخلارجية الإيراين
من ��و �ش ��هرمتكي ونق ��ل يف بداي ��ة اللق ��اء تع ��ازي رئي� ��س
اجلمهوري ��ة جالل الطالب ��اين اىل حكومة و�ش ��عب �إيران
وا�س ��تنكاره ال�ش ��ديد العملي ��ات الإرهابي ��ة التي �ش ��هدتها
�إيران م�ؤخ ��را و�أودت بحياة عدد م ��ن املواطنني الأبرياء
وحتدث ب�ش ��كل مف�صل عن الو�ض ��ع ال�سيا�سي يف العراق
و�س�ي�ر العملي ��ة ال�سيا�س ��ية اجلاري ��ة يف الب�ل�اد و�أ�ش ��اد
بالعالق ��ات احل�س ��نة والتعاون امل�س ��تمر ب�ي�ن البلدين يف
خمتلف املجاالت.
وباملقابل عرب وزير اخلارجية الإيراين عن �شكره وامتنانه
لرئي�س اجلمهورية جالل الطالباين على م�ش ��اعره الطيبة
وتعازيه احلارة وا�س ��تنكاره العمليات الإرهابية االخريه
م�شددا على �أن بالده �ست�ستمر يف تقدمي الدعم اىل العراق
والتعاون يف املجاالت كافة ومنها املياه.
ويف نف� ��س ال�س ��ياق التقى الوف ��د العراقي برئا�س ��ة وزير
املوارد املائية بـ(� )50شركة �إيرانية ا�ست�شارية ومتخ�ص�صة
يف جمال تنفيذ ال�سدود وا�ست�صالح الأرا�ضي وامل�شاريع
االروائية املختلفة ودعا الوزير رجال الإعمال وال�شركات
الإيرانية اىل اال�س ��تثمار كون العراق حاليا يعترب ار�ض� � ًا
خ�ص ��بة ال�س ��تقطاب ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة وان فر� ��ص
اال�ستثمار متاحة حاليا لتنفيذ امل�شاريع ال�سرتاتيجية يف
جماالت املوارد املائية واملجاالت املختلفة الأخرى.

