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نص ردن
 عالء ح�شن 

ريا�ضة االنبطاح 
 ر�سي���د العراق  من الأو�سمة الأوملبية ميدالية  برونزية   م�سجلة 
با�س���م الرباع  الراحل عبد الواح���د عزيز يف دورة روما يف العام 
1960 ، وم���ن ذلك الوقت وحتى الآن وعل���ى الرغم من ا�ستحداث 
وزارة للريا�س���ة وال�سب���اب ، وافتت���اح اك���ر م���ن كلي���ة للرتبي���ة 
الريا�سي���ة، ووج���ود ع�س���رات الن���وادي ملختلف الألع���اب ، بقيت 
ميدالي���ة عزي���ز يتيم���ة ، تنتظر �سقيقته���ا الذهبي���ة او الف�سية ول 

�سري ان تكون  برونزية ثانية . 
يف الع���راق ومنذ ع�سرات ال�سنني توفرت بيئ���ة منا�سبة  ملمار�سة 
الريا�س���ة ، ولكنه���ا ل���ن ت�سفر  عن اإجن���از اأوملب���ي ، ويف  الذاكرة 
ال�سعبي���ة "يرك����ض وره خبزت���ه ، بالهزمي���ة كالغ���زال ، قوي مثل 
الأ�سد وعلى ح�ض الطبل خفن يارجلية ، ورك�سة طويريج  " اأمثال 
تت�سمن اإ�سارات وا�سح���ة اىل نوع من الريا�سة امل�سي والرك�ض 
،  والهرول���ة وراء احل�سول عل���ى املكا�سب ،  ومفردة الهرولة هنا 
قريب���ة م���ن "الرتهول" حني ي�سي���ل لعاب احده���م يف التعبري عن  
رغبت���ه يف احل�س���ول �سيء م���ا يتمنى ان يك���ون بحوزته، و"ابو 
رهوال���ة" كنية  يطلقها البغداديون على �سخ�ض يريد  ال�ستحواذ 
عل���ى كل �س���يء بدءا من من�س���ب حكومي رفي���ع اىل حام�ض حلو 

اأ�سابع العرو�ض.
"اب���و رهوال���ة"  يف الأو�س���اط ال�سيا�سية مل  يح�س���ل على بطولة 
الهرول���ة يف م�سابق���ة وطنية او دولي���ة ،  لكنه اكت�س���ب كنيته من  
مت�سك���ه ال�سدي���د  باحل�س���ول منا�س���ب ومواق���ع يف احلكومة له 
لأقربائ���ه ثمن���ا مل�ساركت���ه يف العملي���ة ال�سيا�سي���ة ودف���ع  عجل���ة 
الدميقراطي���ة نح���و الأم���ام ،  وه���ذه املهمة هي الأخ���رى نوع من 
الريا�س���ة ، تتطلب جه���دا ع�سليا كبريا ، ل�سم���ان  �سالمة و�سول 
العجل���ة اىل  ال�س���وط الأخ���ري ، وا�ستكم���ال بناء قواع���د اأ�سا�سية 

للحياة ال�سيا�سية .
�سع���وب املنطق���ة العربي���ة مار�ست نوع���ا م���ن الريا�س���ة ال�سعبية ،  
فر�سته���ا ال�سلط���ة لي�ض من اج���ل امل�سارك���ة يف ال���دورات الأوملبية  
الدولي���ة وح�س���د  ميدالياته���ا ،وامنا لغر�ض التعب���ري عن الر�سوخ 
والإذعان  واإعالن الولء املطلق ، للحاكم باأمر الله يف الأر�ض ،ورفع 
الدع���اء له  �سباح م�ساء  ليبق���ى ذخرا ورمزا لالمة ،  ويف ال�ساحات 
والطرق���ات العامة �سعب���ه منبطح ميار�ض  ريا�ست���ه  الق�سرية حتت  
اأنظ���ار ومراقبة رجال اأ�س���داء  مزودين باأح���دث الأ�سلحة واملعدات 
احلديث���ة امل�سنعة يف دول خارجية ل�سال���ح �سرطة مكافحة ال�سغب  

يف دول النبطاح .
 الريا�س���ة النبطاحية لزمت الأنظم���ة امل�ستبدة من  ماركة  احلزب 
الواح���د احلاكم ، ويف دول اخرى  دخلت اىل املتاحف  لالإ�سارة اىل 
حقب���ة تاريخي���ة ، جتاوزتها ال�سع���وب باإرادته���ا  ون�سالها الطويل 
للح�س���ول عل���ى حريته���ا ، فاختف���ى النبط���اح ، واجته���ت الأجيال 
اجلدي���دة اىل اليوغا ومتاري���ن ال�سرتخاء ، وامل�ساركة يف �سباقات 
امل�س���ي والرك�ض ، للح�س���ول على لياقة بدنية اف�س���ل ، فحققت تلك 
ال�سعوب اإجنازات ريا�سية وح�سدت  اأو�سمة الدورات الأوملبية . 

العراق���ي يرك����ض وراء خبزت���ه منذ ع�س���رات ال�سن���ني ، وحتى هذه 
اللحظة مل ي�سل اىل خط النهاية ،   واأمامه �سوط طويل ، غري حمدد 
بوق���ت  فالزم���ن مفتوح ، و�ساحات النبطاح تت�س���ع  يوميا ت�ستقبل 
مالي���ني املنبطح���ني ، ول اح���د ي�ستطي���ع تغي���ري البو�سل���ة ، لقناعة 

اجلميع بان العقل ال�سليم يف النبطاح ال�سليم . 

 النجف/ اي�س علي 

وق���ال البق���ال اأب���و حمم���د،)45 عام���ًا( يف حدي���ث 
اإىل )امل���دى بر����ض(، اإن "تخفي����ض اأ�سع���ار الفواكه 
واخل�س���روات اإىل الن�س���ف اأق���ل م���ا ينبغ���ي القيام 
ب���ه ت�سمان���ًا م���ع اجله���ود الرامي���ة للق�س���اء عل���ى 
الإره���اب والتخفيف من معان���اة النازحني"، موؤكدًا 
اأن���ه "باإم���كان كل مواط���ن الإ�سه���ام يف احلرب �سد 
الإره���اب على طريقته وبح�س���ب قدراته ت�سمانًا مع 

النا�ض يف ظروفهم ال�سعبة".
من جانبه���م اأ�ساد مواطنون جنفي���ون مببادرة اأبي 
حممد، عادين اأنها واحدة من ال�سور الإيجابية التي 

قدمها اأهايل النجف مل�ساعدة النازحني والفقراء.

وق���ال املواطن �سامل ر�سي���وي )36 عامًا( يف حديث 
اإىل )امل���دى بر����ض(، اإن "ما قام به البقال ابو حممد، 
برغ���م توا�س���ع اإمكانياته، يعد عماًل وطني���ًا نبياًل"، 
مبين���ًا اأن "الكث���ري من النازحني اأقبل���وا على ال�سراء 
م���ن اأبي حممد بعد اأن كان���وا حمرومني من الفواكه 

واخل�سر".
ب���دوره ق���ال املواط���ن اأبو عب���د الل���ه،)52 عامًا( يف 
حديث اإىل )املدى بر�ض(، اإن "املجتمع بحاجة ما�سة 
اإىل مبادرات تعزز التكافل الجتماعي ملا مير به البلد 
م���ن ظروف �سعبة"، عادًا اأن "م���ا قام به اأبو حممد، 
اإح���دى ال�سور الإيجابية الت���ي قدمها اأهايل النجف 
مل�ساعدة النازحني والفقراء، لأن م�ساندة الدولة يف 

مكافحة الإرهاب ل تكون بال�سالح وحده".

م���ن جهت���ه راأى اأبو مه���ا،)60 عام���ًا( يف حديث اإىل 
)امل���دى بر����ض(، اأن "اأب���ا حمم���د البق���ال تف���وق يف 
مبادرت���ه عل���ى ال�سيا�سي���ني املن�سغل���ني بال�سراعات 
واملكا�س���ب"، موؤك���دًا اأن "املب���ادرة جت�س���د ال�سعور 

بامل�سوؤولية".
ي�س���ار اإىل اأن ممث���ل املرجعي���ة الديني���ة يف كرب���الء 
عبد امله���دي الكربالئي، دعا يف )ال����13 من حزيران 
2014(، القادرين على حمل ال�سالح اإىل "التطوع"، 
حرب���ًا  اإياه���ا  ع���ادًا  الإره���اب،  �س���د  احل���رب  يف 
"مقد�س���ة"، واأك���د اأن م���ن يقتل يف ه���ذه احلرب هو 
"�سهي���د"، وفيما دعا الق���وات امل�سلحة اىل "التحلي 
بال�سجاعة وال�ستب�سال"، طالب القيادات ال�سيا�سية 
ب���رتك "خالفاتهم وتوحيد موقفهم"، لإ�سناد القوات 

امل�سلحة.
يذك���ر اأن الإح�سائي���ات الر�سمية توؤك���د اأن حمافظة 
النج���ف،)160 ك���م جن���وب العا�سم���ة بغ���داد(، تعد 
الأك���ر ا�ستقب���اًل للنازح���ني بني حمافظ���ات الفرات 
الأو�سط، اإذ بلغ عدد العوائل النازحة اإليها، بح�سب 
جلن���ة حقوق الإن�سان اأكر م���ن 13 األف عائلة ت�سم 

قرابة 78 األف �سخ�ض.
يذك���ر اأن الإح�سائي���ات الر�سمية توؤك���د اأن حمافظة 
النج���ف،)160 ك���م جن���وب العا�سم���ة بغ���داد(، تعد 
الأك���ر ا�ستقب���اًل للنازح���ني بني حمافظ���ات الفرات 
الأو�سط، اإذ بلغ عدد العوائل النازحة اإليها، بح�سب 
جلن���ة حق���وق الإن�سان اأك���ر من 13 األ���ف عائلة ت�سم 

قرابة 78 األف �سخ�ض.

جنفي يخف�ش 50 %  من اأ�ضعار اخل�ضروات �ضد )داع�ش(
ال��������دي��������ون م����ف����ت����وح����ة ل�����ل�����ن�����ازح�����ن م�������ن امل������ن������اط������ق ال���������ش����اخ����ن����ة

  ا�شطنبول / متابعة املدى 

قبل �شنوات قليلة لم يكن جلو�س 
العراقيين واالأتراك الى طاولة 

واحدة للتباحث في الق�شايا 
المائية اأمرا ممكنا، اأما االآن وفي 

اأوج ال�شرعات ال�شيا�شية في 
المنطقة، وانهيار االت�شاالت بين 

اأ�شحاب الم�شلحة، فقد نجحت 
مبادرة ال�شالم االأزرق في جعل 

الطرفين يتفقان على مذكرة 
تفاهم من اأربعة بنود هي بداية 

التعاون المائي في نهر دجلة.

ويف افتت����اح اجلل�سات النقا�سية ملنت����دى )ال�سالم 
الأزرق( ال����ذي عق����د يف ا�سطنب����ول، �س����دد وزي����ر 
اإقلي����م  حكوم����ة  يف  املائي����ة  وامل����وارد  الزراع����ة 
كرد�ست����ان الع����راق عب����د ال�ستار جمي����د القادر على 
اأن "الإدارة اجلماعي����ة للم����وارد املائي����ة �سرورية 
للغاي����ة، وميك����ن حتقي����ق ذلك م����ن خ����الل التعاون 
وال�ستخدام امل�ستدام للموارد احلالية واأي�سا من 
خالل ا�ستكمال املوارد مع و�سائل اأخرى مثل مياه 
الأمط����ار، ومياه الينابيع وا�ستخ����دام تكنولوجيا 

جديدة ومتقدمة".
وزاد اإن "التغ����ري املناخ����ي والحتبا�����ض احلراري 
توؤثر على املوارد املائية القائمة واللتزام املتبادل 

للتعاون وتوفري املياه اأمر مهم للغاية".
وحث على "عدم ا�ستخدام املياه كورقة �سغط يف 
العالقات بني ال����دول، وراأى اأنه����ا ينبغي اأن ينظر 

اإليها كاأداة لتطوير احلوار وال�سالم".

نهر دجلة
واأثن����ى امل�سارك����ون يف املنت����دى واأي����دوا ب�س����كل 
وا�سع مذكرة التفاهم الت����ي تو�سل اإليها اجلانبان 

العراقي و الرتكي.
وتن�����ض املذكرة عل����ى اأن بن����اء الثقة ب����ني البلدين 
هو اأ�سا�����ض تو�سيع وتعزيز التع����اون، لبدء تبادل 

البيانات بطريقة تدريجية.
واتفق امل�ساركون يف املنتدى على اتخاذ خطوات 
فوري����ة يف تطبيق املذكرة تت�سم����ن: حتديد اإقامة 
حمطة بقيا�ض تيار واحد على كل جانب من البلدين 
يف املنطقة احلدودية لنهر دجلة لبدء عملية تبادل 
البيانات، واأن يكون تبادل البيانات يف وقت واحد 
اآخ����ذة بعني العتبار معاي����رة البيانات والقيا�سات 
ومواءمة املعايري، اإ�سافة لن يكون تبادل البيانات 

حول كمية ونوعية دورات املياه«.
ودخلت املياه كاأداة للتهديد يف احلروب التي فر�سها 
تنظي���م »داع�ض« يف املنطقة من خ���الل �سيطرته على 
م�س���ادر املي���اه والأنه���ر وال�سدود يف بع����ض الدول 
العربي���ة حي���ث بات���ت م�ساأل���ة تقا�سم م�س���ادر املياه 
ورقابتها والتفاهم حولها والتعاون بني دول املنطقة 
)العراق، تركيا، الأردن، �سوريا ولبنان( اأكر اإحلاحًا 
لي����ض فقط حت�سب���ًا للتغ���ري املناخي املتده���ور الذي 
يفر�ض نف�سه بقوة يف املناق�سات الدولية والإقليمية 
ب���ل اأي�س���ًا ملواجهة املنظم���ات الإرهابي���ة التي تتخذ 
م���ن تلك املوارد �سالحًا اأ�سا�سي���ًا. هذا الواقع لحظه 
املنتدى العامل���ي ملبادرة »ال�س���الم الأزرق يف ال�سرق 
الأو�س���ط« الذي عقد يف اإ�سطنب���ول تركيا حيث �سّدد 
امل�سارك���ون فيه على �س���رورة ا�ستكمال احلوار بني 
ال���دول املعنية الذي بداأ قبل »داع�ض«، وي�ستمر بعده 
ك���ي تبق���ى املي���اه اأداة لل�سل���م لأن احل���روب ل حت���ل 
امل�س���اكل ب���ل تعقدها وترجع هذه ال���دول اىل الوراء 

اأكر فاأكر.
ال�س���رق  يف  الأزرق  »ال�س���الم  مب���ادرة  كان���ت  واذا 
اىل  ته���دف   2010 ع���ام  اأطلق���ت  الت���ي  الأو�س���ط« 
ا�ستخدام املياه كاأداة ل�سنع ال�سالم وتعزيز التعاون 
لتحقي���ق الأم���ن املائي يف املنطقة، ي���رى امل�ساركون 
يف املنت���دى انه كم���ا خا�ست ال���دول العربية حروبًا 
م���ن اأجل الب���رتول يف املا�س���ي، فاإن املي���اه �ستكون 

�سبب هذه احلروب يف امل�ستقبل.

االأردن: تفاو�شنا مع العراق 
ل�شحب مياه من نهر دجلة

واعت����ر ع�س����و جمل�����ض الن����واب الأردين جمي����ل 
منري ان »هذه املبادرة هامة جدًا )ال�سالم الأزرق( 

حيث اإن����ه يف ال�سابق خ�سنا ح����روب البرتول اأما 
حروب امل�ستقبل ف�ستكون حروب املياه«، لفتًا اىل 
ان »م�س����ادر املياه يف ظل الو�س����ع البيئي واملناخ 
العاملي تتده����ور وبالتايل يجب التعاون يف اإدارة 
ه����ذه امل�سادر ب�سورة غري م�سبوقة وخلق اأر�سية 
للتفاهم على م�ستوى اإقليمي لتقا�سم م�سادر املياه 
والرقابة عل����ى املي����اه والتعاون العلم����ي والتقني 
وال�سفافي����ة والو�س����وح«، مو�سح����ًا اأن »لقاءاتن����ا 
غ����ري ر�سمية يتناق�����ض فيها خمت�س����ون ومهتمون، 
ميك����ن اأن يوفروا الأر�سية للتعاون بني الدول كما 
ميكن ان يوفر »ال�سالم الأزرق« م�سادر املعلومات 
ذات  امل�سائ����ل  معاجل����ة  يف  العلمي����ة  واجلوان����ب 
ال�سلة، ويوف����ر للم�سوؤولني املعلومات واملعطيات 
والتفاهم����ات البعي����دة ع����ن امل�سال����ح واحل�سابات 

ال�سيا�سية«.
واأك����د »اننا ننظر يف الأردن اىل مثل هذه اللقاءات 
باهتمام كبري، وكان بيننا وبني العراق مفاو�سات 
من اأجل �سحب خط مياه من نهر دجلة، لكن العراق 
يعاين اأي�سًا مع اجلانب الرتكي يف هذا املو�سوع، 
اإذًا نح����ن نحت����اج اىل اأن توافق تركي����ا على زيادة 
كمية املي����اه اي التخلي عن جزء من املياه مل�سلحة 
امل�س����روع الذي يج����ري اإجنازه م����ع الأردن، وهذا 

يحتاج اإىل تعاون متعدد الأطراف«.

العراق: تركيا ال تقبل 
م�شاركتها يف املياه

ولف����ت نائ����ب م�ست�س����ار املجل�����ض الأمن����ي العراقي 
�سفاء ر�سول اىل ان »اجلهود خالل هذه املوؤمترات 
اأو�سلت اإىل ورقة ممكن اأن تكون �ساحلة لتفاقية 
فنية، لي�ض اتفاقية امل�ساركة يف املياه اإمنا اتفاقية 
تب����ادل املعلوم����ات حول املي����اه بني تركي����ا والدول 

مفاهي���م  هن���اك  الع���راق.  خ�سو�س���ًا  املج���اورة 
بينن���ا وبني تركي���ا ميكن اأن تك���ون خطوة اأوىل 
ومرحلي���ة، وه���ي معرو�س���ة عل���ى احلكومتني، 
رمبا توقعه���ا احلكومتان رغم اأنها دون الطموح 
بالن�سب���ة للع���راق الذي يطل���ب اأن تواف���ق تركيا 
على تاأمني احتياجاته من املياه، يف حني ل تقبل 
تركي���ا اأن تتحدث ع���ن امل�ساركة يف املي���اه حاليًا 
لك���ن اإذا اتفقنا عل���ى تبادل املعلوم���ات ممكن اأن 
يكون مفي���دًا للمرحلة الثانية، لك���ن حتى الآن ل 

اتفاق حكوميًا بني الدولتني«.
هذا و�سددت الأمينة العامة لوزارة املياه والري 
�سابق���ًا يف الأردن مي�سون الزعبي على »�سرورة 
اأن يتح���اور املعني���ون يف الوطن العرب���ي، واأنا 
متفائلة بهذه اجلل�س���ات التي جترى يف املنتدى 
اإذ اإن م���ا يج���ري ب���ني تركيا والعراق م���ن تفاهم 
وتوقيع ورق���ة التي بغ�ض النظ���ر عن حمتواها 
له���ا قيمة كب���رية«، معترة انه »ل���و مل تكن هناك 
ني���ة ل���دى الأط���راف امل�سارك���ة يف الو�سول اإىل 
نتائ���ج مر�سي���ة للجميع مل���ا كن���ا ا�ستمرينا حتى 
الآن، وه���ذه املرة الثالث���ة الت���ي ت�ست�سيف فيها 
تركيا حتديدًا املوؤمت���ر، اإذًا اجلميع مهتم لق�سية 

املياه«.
وراأت »اإذا تركيا اأعطت �سوريا ح�ستها من املياه، 
�سوري���ا ترتاح، تعطينا نحن يف الأردن ح�ستنا، 
هذه هي الت�ساركية بني الدول العربية«، متمنية 
اأن »ن�سل اإىل مرحلة حتقيق خط ال�سالم للمياه، 
اإذ اإن احل���روب ل حت���ل م�ساكل ب���ل تعقد الأمور 

وترجعنا اإىل الوراء وتفقرنا«.
وقال���ت: »اأنا ل اأخاف  من »داع����ض« اأن تاأتي اإىل 
بالدن���ا بل اأخ���اف اأن ين�س���م اأهل���ي و�سعبي اإىل 
»داع����ض« ب�سبب الأح���وال القت�سادية ال�سعبة. 

نح���ن بت�سرفاتنا وعدم الهتم���ام ب�سعبنا وعدم 
مراع���اة حقوقهم، نخلق بيئ���ة خ�سبة لنا�ض مثل 
»داع����ض« وغ���ريه م���ن الأط���راف ك���ي ياأت���ي اإىل 
البل���دان ويكر وي�ستثم���ر«، لفتة اىل »اننا نحن 
العرب لدينا الكثري م���ن القوا�سم امل�سرتكة، لكن 
ل نتحاور حل���ل م�ساكلنا امل�سرتكة، وعلى القادة 
ان يفهموا اأن �سعوبهم لي�ست مرتاحة ول تعي�ض 
حي���اة كرمية، فان�سم البع����ض منهم اإىل اجلهات 

املتطرفة«.
واأ�س���ارت اىل ان »هدفن���ا اإن�ساء جمل����ض اإقليمي 
لالإدارة املتكاملة مل�س���ادر املياه، وهذا �سيء مهم 
جدًا، واخلطوة الأوىل تبداأ بني تركيا والعراق«، 
م�س���ددة على »اأهمي���ة التنويع يف جم���ال الطاقة 
كم���ا يجب اأن يك���ون هناك م�س���در حملي داخلي 

لالإنتاج«.
واأكدت الزعبي اأن »حتلي���ة مياه البحر هي اأكر 
م�سدر دائم للمياه يف امل�ستقبل يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط يف ظل التغري املناخي، واإ�سرائيل لديها 
خطة ت�سل اإىل حتلية 850 مليون مرت مكعب يف 
ال�سنة، والآن و�سلت اإىل حتلية 600 مليون مرت 

مكعب«.

اجلل�شات تبحث اإمكانية تبادل 
املعلومات املائية

�سارك يف املنتدى الذي نظمته جمموعة الأبحاث 
ا�سطنب���ول   MEF وجامع���ة  ال�سرتاتيجي���ة 
للتنمي���ة  ال�سوي�سري���ة  الوكال���ة  م���ع  بالتع���اون 
يف  اخلارجي���ة  ال�س���وؤون  ووح���دة  والتع���اون 
�سوي�س���را، وزراء ونواب حالي���ني و�سابقني من 
الدول امل�ساركة وخراء وممثلو منظمات دولية 

واإعالميون واأكادمييون.

متح���ورت اجلل�س���ة الأوىل ح���ول »حماي���ة مياه 
دجل���ة والفرات واخلط���وات امل�ستقبلية«، راأ�سها 
رئي�ض جمموعة الأبحاث ال�سرتاتيجية �سنديب 
وا�سكل���ري، وحتدث فيها وليد �سلت���اغ )العراق(، 
النائ���ب الأردين جمي���ل من���ري، النائ���ب الرتكي 
�سابان دي�سلي، �سفا ر�سول )العراق( وم�سطفى 

كيباروغلو )تركيا(.
وراأ�ض اجلل�س���ة الثانية الوزير العراقي ال�سابق 
اأم���ني، وحت���دث فيه���ا حمم���د �ساه���ني  بختي���ار 
)تركي���ا(، جوهان جيلي )�سوي�سرا( واإملا�ض فتح 

الله.
وعر�س���ت اجلل�س���ة الثالثة جترب���ة التعاون يف 
حو����ض نهر ال�سينغال، وراأ�سه���ا الوزير الرتكي 
ال�ساب���ق با�سار ياكي�ض، وحت���دث فيها با مادين، 
اأيزغول كيباروغلو )تركيا(، اأمبيكا في�سوانا�ض 
حاج���م  )تركي���ا(،  �ساعات�س���ي  اأحم���د  )الهن���د(، 
احل�سن���ي )الع���راق(، ج���ورج �س���ولج )لبنان(، 
رمي �س���رف )الأردن( واأنور عمر قدير )العراق(. 
وتناول���ت اجلل�سة الرابع���ة »املجتمعات املهم�سة 
واقرتاح���ات لو�س���ع حل���ول بن���اء عل���ى تقري���ر 
 ،SFG ال�سرتاتيجي���ة  الأبح���اث  جمموع���ة 
وراأ�ستها مي�سون الزعبي )الأردن(، وحتدث فيها 
ح�سن �سريكايا )تركيا(، عزام الوا�ض )العراق(، 
�سالدارياغ���ا  ماري���ا  )لبن���ان(،  جم���دلين  زين���ة 

)العراق( وحنا منروكا )الأردن(.
وراأ�ض اجلل�س���ة اخلام�سة النائب اللبناين با�سم 
ال�س���اب، وحت���دث فيه���ا اإي�سيغ���ول كيباروغل���و 
)تركي���ا(، ف���وؤاد عبداحل�س���ني )الع���راق(، �سلي���م 
باتانيي���ه )الأردن(، كرمي بلت�س���ي )تركيا(، هيثم 
مزاحم )لبنان(، �ساريا غ�ساليه )العراق(، ماريو 

كاريرا )�سوي�سرا( واأمبيكا في�سواناث )الهند(.

املي��اه العراقي��ن واالأت��راك عل��ى طاول��ة  "ال�ض��ام االأزرق" ينج��ح يف جلو���ش 

اأعلن بقال نجفي، ام�س 
الثالثاء، عن تخفي�س 

اأ�شعار بيع الخ�شروات 
والفواكه اإلى الن�شف 

متطوعي  مع  "ت�شامنًا 
الح�شد ال�شعبي والنازحين 

من المحافظات االأخرى، 
فيما عد مواطنون اأن 

المبادرة واحدة من ال�شور 
قدمها  "االإيجابية" التي 
اأهالي النجف لم�شاعدة 

النازحين والفقراء.

ب���امل���ن���ط���ق���ة »داع���������������������س«  ي����ف����ر�����ش����ه����ا  ال������ت������ي  احل��������������روب  يف  ي������دخ������ل  امل������������اء 

بقال جنفي يخف�ض اأ�ضعار ب�ضاعته اىل لن�ضف ت�ضامنًا مع النازحني

نقا�ضات حول  تقا�ضم مياه دجلة يف منتدى ال�ضالم االزرقاملجتمعون يف املنتدى


