
 التركية المعارضة زعيم مع ا�جتماع أعمال جدول على "اليسو"وضع قضية سد 

  الفوري للنشر
 2013 أغسطس 20  العراق، كردستان السليمانية،

 الجمھ������وري الش������عب ح������زب زع������يم، قليج������داراوغلو كم������الان ي������زور بغ������داد ھ������ذه ا�ي������ام الس������يد  المق������رر م������ن

(CHP)ذاالمعارض�����ين نف�����و السياس�����ييناكث�����ر  غل�����و يعتب�����ر م�����ناو دالس�����ي. اتركي����� ف�����ي الرئيس�����ي المعارض�����ة ح�����زب 

 لك������: المش������تركة المص������الح وط������رح  الح������وار 7ع������ادة ن������ادرة فرص������ة الع������راق إل������ى زيارت������ها وتمث������ل تركي������ف������ي 
 .موضوع المياه ھو منھا احدةوو البلدين،

 وثيق������ا ارتباط������ا مرتبط������ة النط������اق واس������عة مظ������اھرات تركي������ا تش������ھد في������ه وق������ت ف������ياوغل������و  الس������يد زي������ارة ت������أتي
 ت����ه،بيئ حماي����ة أج����ل م����ن الع����راق ف����ي الم����دني المجتم����عفي����ه  يعم����ل الوق����ت ال����ذي ف����ي. البيئ����ة عل����ى الحف����اظبقض����ية 

 خ������اص اھتم������ام موض������ع ي������اهالمويعتب������ر موض������وع . كات������را� جيران������ه م������ع فيھ������ا ش������تركي الت������ي تل������ك وبخاص������ة
  . الدول بين تعاونيتيحھا لل ممكن ان التي فرصالو للحدود العابرة آثاره بسبب

 نھ����رالع����راق وھ����و  ف����ي المي����اه م����وارد أھ����م عل����ى "اليس����و" س����د بن����اء ھ����و الع����راق ف����ي المخ����اوف أكب����ر م����ن واح����دة
 .مع الجانب العراقي جدي تشاور اي دون،و دجلة

، العراقي�����ة الخارجي�����ة وزارةمل�����ة انق�����اذ نھ�����ر دجل�����ة وا�ھ�����وار العراقي�����ة تطال�����ب وح الع�����راق ف�����ي الم�����دني المجتم�����ع
. للع������راقالم������رتبط بزي������ارة الس������يد اوغل������و  أعمالھ������ا ج�����دول عل������ى راس "اليس������و" س������د قض������ية مناقش������ة ب�����ان تض������ع

بحج�����م  تركي�����ا لت�����ذكير الفرص�����ة ھ�����ذه غت�����نمالعراقي�����ة ان ت الخارجي�����ة وزارة عل�����ى يج�����ب الخص�����وص، وج�����ه عل�����ىو
 عل������ى ا�قتص������ادية للتنمي������ة تھدي������دا يش������كل "اليس������و" س������د أن ؤك������دلتو الع������راق، م������ع الھام������ة ا�قتص������ادية ش������راكتھا

  .ينالبلد بين والع:قات الطويل المدى

 هءبن������ا ناوغل������و ب������أ للس������يد تك������رر ن أ الخارجي������ة وزارة عل�����ى ينبغ������ي بع������د، يكتم������ل ل������م "اليس������و" س������د بن�����اء Iن و
 الس������يد تش������ارك أنينبغ������ي ايض������ا . لح������ين اج������راء تقي������يم مش������ترك Iث������اره عل������ى الع������راق. ف������وراً  يتوق������ف أن يج������ب

احتياجاتھم�����ا م�����ن  ع س�����دوف�����ي موض����� )والع�����راق تركي�����ا ( للط�����رفين مفي�����دة حل�����ول 7يج�����اد بن�����اء ح�����وار ف�����يوغل�����و 
 والتنمي������ة والتع������اون، ،المس������تدام  الس������:مبن������اء  ف������رص عل������ى الح������وار ھ������ذا يرك������ز أن ينبغ������ي. الطاق������ة المي������اه و

 ."اليسو" سد دون والعراق تركيا من لكل بالنسبةتتحقق  أن يمكن التي ا�قتصادية

 الع������راقيين لم������واطنينا 7ع������:م أوغل������و تمث������ل فرص������ة ام������ام وزارة الخارجي������ة العراقي������ة  الس������يدكم������ا ان زي������ارة 
  . العراق في المياه موارد لحماية العراقية الحكومة قبل من خطوات ه مناتخاذ تم ما على

 ودجل�����ة الف�����رات. الماض�����ية العدي�����دة الس�����نوات م�����دى عل�����ى المي�����اه ت�����وافر ف�����ي انخفاض�����ا الع�����راقيين الم�����واطنين ش�����ھد
. وس�������وريا تركي�������ا ف�������ي المنب�������ع عن�������د المي�������اه لمش�������روعات نتيج�������ة المي�������اه ت�������دفقم�������ن انخف�������اض ح�������اد ب ي�������انيعان

 ت������دفقالكبي������ر ف������ي  نخف������اضا� لھ������ذا الس������لبية والبيئي������ة ا�قتص������ادية اNث������ار م������ن يخش������ون العراقي������ون المواطن������ون
 نوالعراقي������� بيطال������� المخ�������اوف، ھ�������ذه بس�������بب. المي�������اه ملوح�������ة وزي�������ادة والتص�������حر، الجف�������اف، س�������يما � المي�������اه،

 لحم�������ايتھم العراقي�������ة الحكوم�������ة قب�������ل م�������ن عاجل�������ة إج�������راءات اتخ�������اذبوتط�������ور ھ�������ذه المخ�������اطر ح�������ول  الش�������فافيةب
  . "اليسو" سد من المحتملة اIخطار من دجلة نھر ايةحمو

 للتوص�������ل بالمفاوض�������ات المتعلق�������ة العراقي�������ة الحكوم�������ةاو تحرك�������ات  إنج�������ازات يجھ�������ل حالي�������ا العراق�������ي الم�������واطن
. ودجل�����ة الف�����راتنھ�����ري  ح�����وضعل�����ى  المتش�����اطئة ال�����دول يتعل�����ق بحماي�����ة ا�م�����ن الم�����ائي العراق�����ي م�����ع اتف�����اق إل�����ى

 المس�����ألة ھ�����ذه لمعالج�����ة تب�����ذلونھا الت�����ي الجھ�����ود ونت�����ائج المعلوم�����ات أح�����دث ع�����ن لPفص�����اح ن�����دعوكم فإنن�����ا ول�����ذلك،
 .الھامة

 أن يعتق�����دون نھ�����ما ،"اليس�����و" س�����د بن�����اءف�����ي مناھض�����ة  تركي�����ا ف�����ي الم�����دني المجتم�����عينش�����ط قس�����م مھ�����م م�����ن ھ�����ذا و 
 لحف�����اظا مب�����ادرة الس�����يد ارك�����ان اوبوج�����ا م�����ن. دجل�����ة نھ�����ريتمث�����ل ب مش�����ترك وت�����راث لثقاف�����ة اً تھدي�����د يمث�����ل " اليس�����و"

 دمران ي�����" اليس�����و" س�����دل نري�����د � : (( يؤك�����د ،دجل�����ة انق�����اذ نھ�����رحمل�����ة  ف�����ي ش�����ريكالو "كي�����ف حس�����ن"مدين�����ة  عل�����ى



 ب�����ين ش�����راكة &قام�����ة وس�����يلة دجل�����ةنھ�����ر  يك�����ون أن يج�����ب. الح�����دود ج�����انبي عل�����ى والمجتم�����ع والطبيع�����ة، الثقاف�����ة،
 ))ق مع العرا لع*قاتنا كبيرا تھديدا  "اليسو"سد  بينما يمثل تركيا،شعب و العراق شعب

واورب�����ا  والع�����راق، تركي�����ا، ف�����ي ش�����ركاءتض�����م  إقليمي�����ة حمل�����ةحمل�����ة انق�����اذ نھ�����ر دجل�����ة وا�ھ�����وار العراقي�����ة ھ�����ي 
 عل�����ى "اليس�����و" س�����داكم�����ال  عل�����ى المترتب�����ةالخطي�����رة و والبيئي�����ة ا�قتص�����ادية اNث�����ار ح�����وللتوعي�����ة ل دولي�����اوتنش�����ط 

  .والعراق تركيا

 : تحالف حملة انقاذ نھر دجلة وا�ھوار العراقية  تحيات مع

  العراق -  اھل العراق �نقاذ نھر دجلة حملة )1
  العراق  -   المدنية التنمية منظمة  )2
  العراق  -   العراق طبيعة منظمة  )3
  دولي   - العراق  -  (ICSSI) العراقي المدني لمجتمعالتضامن مع ا مبادرة  )4

  تركيا  - الحياة قيد على " كيف حسن"مدينة  على لحفاظا مبادرة  )5
  المتحدة المملكة  -  كورنر ھاوس   )6
  ألمانيا   -  كونتر كورنت   )7
 إيطاليا   -  اون بونتة بير   )8

 

 :ا�تصال المعلومات من لمزيد

 00393772748668 : داود اسماعيل

 )ICSSI( العراقي المدني مجتمعمع ال التضامن مبادرة

 

  91637577847004  :  ابوجا  إركان

 الحياة قيد على" كيف حسن"مدينة  على لحفاظا مبادرة

 حملة انقاذ نھر دجلة وا�ھوار  :جوھنا ريفيرا 

 


