
 بغداد/ ا ف ب 

العا�صم���ة  ف���ي  افتت���ح 
اأم����س  العراقي���ة، 
ال�صبت، اأكبر معر�س للأعمال الفنية 
في البل���د داأبت جمعية الت�ص���كيليين 
العراقيين عل���ى اإقامته في مطلع كل 
ع���ام، بم�ص���اركة اأكث���ر من مئ���ة فنان 
وفنان���ة. وانت�ص���رت عل���ى م�ص���احة 
المعر�س ال���ذي لقي اإقب���اال وتفاعل 

كبيري���ن م���ن ال���زوار، اأعم���ال فني���ة 
ت�ص���كيلية توزع���ت م���ا بي���ن لوحات 
وخزفي���ة.  نحتي���ة  واأعم���ال  ر�ص���م 
واعتب���ر رئي�س جمعية الت�ص���كيليين 
العراقيين قا�صم �ص���بتي اأن الفنانين 
"ع�ص���يرة من�ص���ية"، في  العراقيي���ن 
اإ�صارة اإلى غياب االهتمام بتجاربهم، 
وخ�صو�ص���ا ال�ص���باب منه���م. وق���ال 
محم���د  فاخ���ر  الت�ص���كيلي  الفن���ان 
الم�ص���ارك باأعمال���ه ف���ي المعر����س، 

لوكالة فران�س بر����س اإن "المعر�س 
)...( ي�صكل فر�ص���ة حيوية للفنانين 
العراقيين لتقدي���م اأعمالهم في وقت 
غاب���ت في���ه قاع���ات العر����س هنا في 
ظ���روف �ص���عبة تح���ول دون اإقام���ة 
معار����س لهم ف���ي الخ���ارج". وقاعة 
التابع���ة لجمعية  الفني���ة  العرو����س 
الت�صكيليين العراقيين هي الوحيدة 
التي ت�ص���تقبل المعار����س الفنية في 
بغ���داد، اإل���ى جان���ب قاعة "ح���وار"، 

بعدم���ا كانت العا�ص���مة تعج بقاعات 
عدة بداأت باالنح�صار منذ ت�صعينيات 
القرن الما�ص���ي. ودفع ذلك الفنانين 
العراقيي���ن اإل���ى اال�ص���تعانة بقاعات 
عر�س في عمان وبيروت وعوا�ص���م 
عربي���ة واأوروبي���ة اأخ���رى. وتمي���ز 
اأي�ص���ا  الحال���ي  الع���ام  معر����س 
بم�ص���اركة فناني���ن �ص���باب، و�ص���ف 
محم���د تجاربه���م على اأنه���ا "واعدة 

وتمتلك مقومات التطوير".

واأع���رب �ص���بتي من جهته اأي�ص���ا عن 
فخره بتجارب الفنان���ات العراقيات 
الم�ص���اركات في المعر����س، متحدثًا 
عن "حركة فنية ن�ص���ائية بم�ص���توى 
ع���اٍل جدًا". و�ص���اركت اأكث���ر من 15 
فنانة ت�ص���كيلية من بين اأكثر من 80 
م�صاركًا باأعمال الر�ص���م، اإ�صافة اإلى 
خم����س فنان���ات �ص���اركن ف���ي اأعمال 
النح���ت من بين �ص���تين فنانًا وثلث 

اأخريات قدمَن اأعماال خزفّية.

 بابل/ املدى

اأك����د مدي����ر ع����ام بيئة 
االو�ص����ط،  الف����رات 
اأم�س، انتهاء عمليات طمر الهلكات 
م����ن الدج����اج التي اأ�ص����يبت مبر�س 
انفلونزا الطيور. واأ�صاف املهند�س 
كرمي حميد ع�صكر، ل�)املدى(، انه "مت 
حف����ر 4 مواقع للطمر ومت فيها طمر 
كل اله����لكات باإ�ص����راف امل�صت�ص����فى 
البيط����ري يف باب����ل ودائ����رة البيئة 
مب�صاركة دوائر ال�ص����حة والزراعة 

واالأم����ن الوطن����ي". واأ�ص����ار مدي����ر 
ع����ام بيئة الفرات االو�ص����ط اىل اأننا 
الفايرو�س  اأن  بابل  اأهايل  "نطمئن 
املكت�ص����ف امل�ص����بب املر�س ال ينتقل 
للإن�ص����ان وتقت�ص����ر االإ�ص����ابات يف 
الطي����ور فق����ط"، مبين����ًا اأن "املر�س 
انت�ص����ر موؤخرًا يف م����كان واحد يف 
بابل ومتت معاجلته ب�صورة كاملة 
والق�ص����اء علي����ه.. واالآن املحافظ����ة 
خالي����ة ونظيفة م����ن ه����ذا املر�س". 
ولفت املهند�س، "لقد واكبنا عمليات 
الت�صدي للوباء بتوجيه من اللجنة 

الطي����ور  انفلون����زا  ملر�����س  العلي����ا 
امل�ص����كلة يف بابل، وقامت بيئة بابل 
بحملت اإعلمية مكثفة يف املناطق 
املحيطة بب����وؤرة الوب����اء وكذلك من 
خ����لل الربام����ج االإذاعي����ة لتوعي����ة 
املواطنني وطماأنتهم .وقامت جلان 
ميدانية بزيارات اإىل عدد من حمال 
بيع الطي����ور الكائن����ة  يف املحافظة 
اأ�ص����حابها  الت����زام  م����دى  ملتابع����ة 
باملتطلبات البيئي����ة اللزمة لتفادي 

االإ�صابة بهذا املر�س".
 التفا�صيل �ص4

 بغداد/ اأ ف ب

يق����ول داود �ص����لمان، وهو اأح����د املواطنني 
ال�ص����اكنني يف حمافظ����ة الب�ص����رة، اإن "لغة 
الر�صا�س هي ال�صائدة" يف املحافظة حيث 
راقب ب�صمت خلل �صنوات نزاعات بني ع�صائر قريته اإىل 
اأن اأ�ص����يب اأحد اأبنائه بر�صا�ص����ة طائ�صة، فقرر الرحيل. 
وتن�صب يف هذه املحافظة اجلنوبية نزاعات م�صلحة بني 
الع�صائر ال�صت اأو ال�صبع يف املنطقة، غالبًا ما تتطور اإىل 
مع����ارك �ص����ارية. وبفعل ه����ذا العنف الذي ي����وؤدي اأحيانا 
اإىل �صقوط اأبرياء وما يرتتب عليه من عمليات ثاأر، تقف 
الق����وات االأمنية عل����ى احلياد خوفًا م����ن االنتقام. واأدمت 
تلك النزاعات وعمليات ف�ص����ها منذ �ص����نوات، تلك املنطقة 

الواقع����ة عل����ى احلدود م����ع الكويت، ولكن م����ا زاد الطني 
بلة، هو تعبئة القوات االأمنية للحرب �ص����د تنظيم داع�س 
ف�ص����عرت العائ����لت العالقة ب����ني نارين باإهم����ال متزايد. 
ويق����ول �ص����لمان )41 عام����ًا( اإن "العائلت امل�ص����املة التي 
ال متتلك ال�ص����لح ال ت�ص����تطيع العي�����س" يف كل تلك املدن 
ل املعارك باالأ�ص����لحة االأوتوماتيكية  واالأحياء حيث حتوِّ
والر�صا�صة "املناطق ال�صكنية اإىل ما ي�صبه �صاحة حرب". 
وخ����لل اأح����د النزاع����ات، اأ�ص����يب عل����ي )15 عام����ا( جنل 
�ص����لمان بر�صا�ص����ة طائ�ص����ة يف كتف����ه اأثناء وقوف����ه اأمام 
منزل العائلة. ومنذ ذلك احلني، انتقلت العائلة من مدينة 
الب�صرة اىل املناطق الريفية يف �صمال املحافظة، بح�صب 

ما يو�صح الوالد لوكالة فران�س بر�س.
 التفا�صيل �ص2

 بغداد/ وائل نعمة

غام�ص����ة  ظ����روف  يف 
احت����لل  ف����رتة  خ����لل 
"داع�����س" وماتلت����ه من 
نح����و  اختف����ى  ع�ص����كرية،  عملي����ات 
15 األ����ف �ص����خ�س، اأكرث من ن�ص����فهم 
يف نين����وى. ويتح����دث بع�����س ذوي 
وحمافظ����ات  باملو�ص����ل  املفقودي����ن 
االأنبار و�ص����لح الدين، ع����ن تواجد 
اأبنائه����م يف معتق����لت حكومي����ة اأو 

لدى ف�صائل احل�صد ال�صعبي.

كذلك ُيعتقد اأّن بع�س االأرقام امل�صجلة 
كمفقودي����ن، ه����م جث����ث "جمهول����ة" 
�ص����من مقاب����ر "داع�����س" اجلماعية، 

املكت�صفة وال�صرية.
و�صاق التنظيم املتطرف اأثناء وقبيل 
خ�ص����ارته امل����دن الت����ي كان يحتله����ا، 
املئ����ات م����ن املدني����ني اإىل املعتق����لت 
واإىل حملت االإعدام امليدانية بتهمة 

مبايعته. رف�س  "التج�ص�س" اأو 
ويقول خلف احلديدي، ع�صو جمل�س 
حمافظ����ة نينوى، اإن هناك "اأكرث من 
5 اآالف مفق����ود يف نين����وى، اختفوا 

 ."2017 ونهاي����ة   2014 ع����ام  ب����ني 
حي����در  ال����وزراء  رئي�����س  واأعل����ن 
العبادي، نهاية اآب املا�صي، ا�صتعادة 
نين����وى بالكامل بعد 3 �ص����نوات من 
حكم "داع�س"، يف معارك ا�ص����تمرت 
لنحو 9 اأ�ص����هر. ويوؤكد احلديدي يف 
ات�ص����ال مع )املدى(، اأم�س، اأنه خلل 
فرتة �صيطرة "داع�س" على املحافظة 
"اعتقل عدد كبري من �صباط اجلي�س 
وال�صرطة، والبعثيني، وموظفني يف 
ومر�ص����حني  االنتخاب����ات  مفو�ص����ية 
جمال�����س  يف  �ص����ابقني  واأع�ص����اء 
املحافظات والربملان، باال�صافة اىل 
رجال دين من ال�صوفية واالإخوانية 
وال�ص����لفية، وال نعرف م�صريهم بعد 

ذلك". 
 التفا�صيل �ص2

 بغداد / حممد �صباح

ت����ق����ود ال�������ص���ف���ارة 
االأمريكية يف بغداد 
حوارات مكثفة منذ 
ال��ق��وى  م��ع  امل��ا���ص��ي  اخلمي�س 
لتقريب  وال�����ص��ي��ع��ّي��ة  ال�����ص��ّن��ي��ة 
امل�صادقة  ب�صاأن  النظر  وجهات 
ع��ل��ى امل���وع���د ال�����ذي اق��رتح��ت��ه 
االنتخابات  الإج���راء  احلكومة 
اأي��ار   12 يف  واملحلية  النيابية 
املقبل وح�صمها يف اأقرب جل�صة 

برملانية.
و�ص���ملت االت�ص���االت املو�ص���عة 
املحررة  املحافظ���ات  حمافظ���ي 
الذي���ن اأف���ادت معلوم���ات باأنهم 

االأمريك���ي  للجان���ب  اأب���دوا 
ا�ص���تعداد حمافظاته���م الإج���راء 
االنتخابات الربملانية يف املوعد 
املقرتح ما يوؤك���د وجود انفراج 
مرتقب للأزمة التي اأخرت اإقرار 

قانون االنتخابات.
ويتح���دث قيادي بارز يف احتاد 
ل�)امل���دى(  العراقي���ة  الق���وى 
قائ���ل اإّن "ال�ص���فارة االأمريكي���ة 
خ���ط  عل���ى  دخل���ت  بغ���داد  يف 
ب���ني احت���اد  االأزم���ة احلا�ص���لة 
والتحال���ف  العراقي���ة  الق���وى 
الوطن���ي ب�ص���اأن امل�ص���ادقة على 
مبين���ًا  االنتخاب���ات"،  موع���د 
قادته���ا  الت���ي  "االت�ص���االت  اأن 
ال�صفارة  لتقريب وجهات النظر 

م�ص���اء  انطلق���ت  الفرق���اء  ب���ني 
اخلمي�س املا�صي".

الرفي���ع  القي���ادي  وي�ص���يف 
���ل ع���دم ذك���ر ا�ص���مه  ال���ذي ف�صّ
"املفاو�ص���ات ب���ني اجلان���ب  اإن 
االأمريكي والكتل ال�صنية مازالت 
يف اأطواره���ا االأوىل ومل ت�ص���ل 
اإىل م�ص���توى االتف���اق النهائ���ي 
وحّل كل اخللف���ات التي اأثارت 
حتّفظ احتاد القوى العراقية"، 
م�ص���ددًا على اأن "العمل جاٍر مع 
االأمريكان حللحلة كل النزاعات 

واملخاوف".
"ال�ص���فارة  اأّن  اإىل  ويلف���ت 
يف  ح���راكًا  جت���ري  االأمريكي���ة 
الوقت احلايل م���ع كل االأطراف 

والكت���ل واملكون���ات يف جمل�س 
الن���واب، وطلب���ت منه���م ح�ص���م 
امل�صادقة على موعد االنتخابات 
واإجراءه���ا يف توقيتها املقرتح 

من قبل احلكومة".
ويتابع ع�ص���و الهيئ���ة القيادية 
الحتاد الق���وى العراقية حديثه 
قائ���ل اإن "احلراك ال���ذي تقوده 
الإنه���اء  االأمريكي���ة  ال�ص���فارة 

اجل���دل ب�ص���اأن امل�ص���ادقة عل���ى 
موعد االنتخابات �ص���مل اأي�ص���ا 
احلوار مع حمافظي املدن التي 
ُح���ّررت من تنظيم���ات داع�س"، 
موؤك���دًا اأّن "ه���وؤالء املحافظ���ني 
خلو����س  ا�ص���تعدادهم  اأب���دوا 
مدنهم االنتخاب���ات يف 12 اأيار 

املقبل". 
 التفا�صيل �ص3

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

جريدة سياسية يومية 

3

5

الف�صيلة: حتديد موعد االنتخابات لي�ص من مهاّم الربملان

الزراعة متنع �صيد االأ�صماك وت�صويقها يف 6 حمافظات

20 �صفحة مع امللحق  )500( دينار
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الهاي عبد الح�صين 
تكتب: التحالف ال�صدري- 

ال�صيوعي... !

يا�صين طه حافظ 
يكتب: اللغة حين 

الح�صارة تتقدم

رة تتكّلل باملوافقة على م�صاركتها باالقرتاع ات�صاالت مو�ّصعة مع املحافظات املحرَّ

نّية  ال�سفارة الأمريكّية تتو�ّسط بني القوى ال�سُّ
وال�سيعّية لالتفاق على موعد النتخابات

مقاطع فيديو تظهر بع�ص املفقودين يف معتقالت حكومّية ببغداد

رة جتهل م�سري 15 األف  املدن املحرَّ
�سخ�ص اختفوا يف ظروف غام�سة

8
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ما الذي 
يجعل هوؤالء 

خمتلفني 
عّنا؟!

دوري الكرة 
يخ�صر �صبعة 

مدربني ب�صغط 
املال والنتائج

اأردوغان يعلن 
انطالق الهجوم 

 البري عمليًا
في عفرين

جلنة حّل النزاعات اأنهت 176 م�صكلة خالل 2017
جمل�ص الب�سرة: ال�سرطة عاجزة عن 

فر�ص الأمن ووقف النزاعات الع�سائرّية

 بغداد / املدى 

حاف����ظ فري����ق ال����زوراء لك����رة الق����دم على 
�صدارة ترتيب دوري الكرة املمتاز بر�صيد 
28 نقطة بعد تعادله مع و�ص����يفه ال�صرطة 
)1-1( يف املب����اراة التي جمعتهما على ملعب ال�ص����عب 
الدويل بالعا�صمة بغداد �صمن مناف�صات الدور العا�صر 

من جولة الذهاب للمو�صم الكروي احلايل.
و�صيطر التعادل ال�صلبي على اأجواء ال�صوط االأول بني 
الفريقني الذي كان دون امل�صتوى املطلوب باعتبارهما 
م����ن الفرق اجلماهريية التي تتناف�س بقوة على خطف 
لق����ب الن�ص����خة احلالية م����ن دوري الكرة املمت����از، فيما 
�ص����هد بداية ال�صوط الثاين �ص����يطرة �صبه مطلقة لفريق 
ال�ص����رطة قابل����ه تكتل دفاعي م����ن فريق ال����زوراء حتى 

الدقيقة 65 من املباراة التي جنح فيها مهاجم ال�صرطة 
مهند علي كاظم يف ت�ص����جيل هدف التقدم ومتكن اأجمد 
كلف العب الزوراء من ت�ص����جيل ه����دف التعادل لفريقه 
يف الدقيق����ة 86  من زمن املباراة التي ت�ص����تمر الدقائق 
املتبقية من الوقت االأ�ص����لي واالإ�ص����ايف بعدم ت�صجيل 
اأي ه����دف م����ن قب����ل الفريقني منهي����ًا املب����اراة بالتعادل 

االإيجابي بينهما.
وجنح فري����ق نفط اجلنوب يف اإحل����اق هزمية جديدة 
بفري����ق القوة اجلوي����ة بهدف نظيف يف املب����اراة التي 
اأقيمت بينهما على ملعب الزبري يف حمافظة الب�ص����رة 
فيما متكن فريق اأمانة بغداد من العودة اىل العا�ص����مة 
بغداد بنقطة ثمينة م����ن فريق الديوانية بعد اأن انتهت 
املب����اراة بينهم����ا بالتع����ادل �ص����لبًا عل����ى ملع����ب عفك يف 

حمافظة الديوانية.

 بغداد/ زهراء الجا�صم

م���ن المتوق���ع اأن يترتب على 
توقيع عقد جباية الر�صوم عن 
الطائ���رات العابرة للأجواء العراقية بين 
وزارة النق���ل ومنظم���ة الطي���ران المدني 
الدولي���ة "اآيات���ا" اإي���رادات مالي���ة بقيمة 

تزيد على 80 مليون دوالر �صنويًا.
ي���وم  اأعلن���ت  ق���د  النق���ل  وزارة  وكان���ت 
الجمعة، عن توقيع عقد الجباية العراقية 
م���ع منظم���ة "اآيات���ا"، م�ص���يرة ال���ى اأن���ه 
�ص���يكون عامًل اقت�ص���اديًا مهمًا ي�صهم في 

انتعا�س اقت�صاد البلد. 
وقال مدير العلقات واالإعلم في �ص���لطة 

الطي���ران المدن���ي عبا����س الخفاجي، في 
حدي���ث ل�)الم���دى( اأم����س، انه "يم���ّر عبر 
االأج���واء العراقية يوميًا م���ا يقارب 500 
بم���ا  العال���م،  دول  مختل���ف  م���ن  طائ���رة 
فيه���ا دول االإقلي���م كال�ص���عودية والكويت 
واالأردن ولبن���ان وم�ص���ر وقط���ر واإيران 
وتركي���ا والبحري���ن واالإم���ارات، ونح���ن 

ف���ي �ص���لطة الطي���ران ن�ص���توفي م���ن كل 
طائرة تعب���ر االأجواء العراقية مبلغ 375 
دوالرا".  وتاب���ع "لكن التعاقد االأخير مع 
اآياتا �ص���يجعلنا ن�ص���توفي م���ن كل طائرة 
500 دوالر، وه���و ما �ص���يطّبق بعد مرور 

اأربعة اأ�صهر على هذا التعاقد. 
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بغداد تفتتح اأكرب معر�ص لالأعمال الفنّية يف العراق

بابل تعلن "تنظيف" املحافظة من "انفلونزا الطيور"

بيوت تراثية يف حي الف�سل و�سط بغداد... عد�سة: حممود روؤوف


