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ـعـرض مــشـاركـة واسـعـة وشـهـد ا
لــفــنــانــات من الــعــاصــمــة بــغــداد
واحملافظـات ومن مختـلف االجيال

واالعمار ابدعن في اعمالهن .
…bŽ«Ë W½UM

وقـالت الـفنـانة الـتـشكـيلـيـة فاطـمة
الـعبـيـدي الـتي شاركت بـعـمل فني
الى جـانب ابـنــتـهـا الــواعـدة فـاتن
قــالت (الـيـوم يــسـعـدني ان اشـارك
في مـعـرض تـشـكـيـلـيـات عـراقـيات
بـعـمل فـني عـنـوانه تـنـاثـر مـشـاعر
امراة  وفي اللوحة تـكنيك مختلف
وبــالـوان جــذابـة خــصــيـتــهـا لــيـو
ـراة وبـينـت في اللـوحـة الـشمس ا
الـــتي تــرمــز لــلـــمــراة اضــافــة الى

الـربـيع وااحلـيـاة وااللـوان تـكـتمل
ـرأة الــعــراقـيــة واضــافـة الى مع ا
مـشــاركـتي فــشـاركـت مـعي ابــنـتي
فـــاتـن فـــاروق وشـــاركت بـــلـــوحـــة
جــمــيــلــة جتــريــديــة وفي اســلـوب
غــريب وفــريـد من نــوعه واعــجـبت
الــلـوحــة اعــضـاء الــلـجــنــة وكـذلك
تابـع للمـعرض واشير اجلمـهور ا
الى ان فاتن كانت قد شاركت معي
في مـعـارض عـده وسـتـشـارك معي
ـــعـــرض فـي تـــونس بـــعـــد هــــذا ا
هرجان للتشكيليات يقام كل عام
وسـتارك فـيهـا اعمـال وفنـانات من
عـــدة دول  وهـــذه هي مـــشــاركـــتي
هرجان  الدولي اخلامسه بنـفس ا

ـراة شريـك حقـيـقي في بـناء بـان ا
عاصرة الثقافة الفنية واجلمالي ا
ــــعـــرض في الــــعــــراق) وشـــهــــد ا
حـــضــورا مـن جــمـــهـــور يـــنــتـــمي
خملـتلف الـشرائح اشـادو باالعـمال
الــتي وشـــحت قـــاعــة اجلـــمــعـــيــة
وبـــاركت فـي الـــوقت ذاته جـــهـــود
شاركات اللواتي ابدعن الفنانات ا
في الـرسـم والـنـحت واخلـزف وفي
بـادرة اجلمـعية الوقت مـشيـدين 
الــتـي تـــهــتـم وعـــلى مـــدار الـــعــام
بـابــداعـات الـفــنـانـ كــافـة وتـقـدم
ختلف الوانه عرضها اجلـمال 
بدع الـتي تبرز وتهـتم بجهـود ا

دور الثقافة والفن في العراق .
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الـدخـول الى مـديـنة تـكـريت بـغـية
تفجير نفسه على القوات االمنية.
وذكـــر لــلــمــركــز االعالمي جملــلس
الــقـضـاء األعــلى تـلـقــته (الـزمـان)
امس أن (الـهيـئـة الثـانـية حملـكـمة
جـــنـــايــات صـالح الـــدين نـــظــرت
دعــوى مــدان اعـــتــرف بـــحــيــازته
) مع ــســـدس نــوع كـــلـــوك (كــا
حـزام نـاسف بغـيـة تـفجـيـر نـفسه
عـــــلـى الـــــقـــــوات االمـــــنـــــيـــــة في
ــدان احملـــافـــظــة). وأضـــاف أن (ا
اعـترف بـقـتل احـد االشـخاص في
مـديـنة تـكـريت بـعـد ابالغ الـقوات
االمــنــيــة عن مــكــانه"  الفــتــا إلى
انه"اجـــتــمـع مع مـــايــســـمى والي
صالح الــــدين لــــفــــتح ورشــــة في
ــــواد قـــــضــــاء تــــكــــريت خلــــزن ا
ــتـفــجــرة وجتــهـيــز الــســيـارات ا
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قـضت مــحــكــمـة جــنــايـات صالح
الدين حكمـا ضد إرهابي باإلعدام
ــة ـــوت عن جــر شــنــقـــا حــتى ا
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ـهـرجـان واود ان اذكـر انه لــيس 
فقط بل هو سمبوزيوم).

ــــــــعـــــــرض ( انه واضـــــــافـت عن ا
مــعـرض مــبـهــر ونـتــاجـات رائــعـة
ولــــوحــــات تــــتــــحــــدى الــــظـــروف
واالوضـــاع احلــالــيــة تـــســتــبــشــر
ــــشـــهـــد فــــني رائع الـــلــــوحـــات 
ومـســــــــــتـقـبل لــلـفـنـانـات يـرتـقي
الى الـعـربــــــــــيـة والـدولـيـة واقدم
الــتــهــنـــئــة لــلـــجــمــعــيـــة ولــكــافــة
ــعــرض الــذي ــشـــاركــات عــلـى ا ا
ــثــقــفـ شــهــد اقــبــال كـبــيــر من ا
ــــيـــ والــــفـــنــــــــــانــــ واالكـــاد

وروادنا) .
وتـألـفت الـلـجـنـة من الـفـنـان حسن
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نعم عـبـارة او مرسى الـنجـاة واحليـاة حتـول في صبـيحـة يوم 3/21 الى عـبارة
ـوت في أول أيـام عـيـد الـربـيع والـذي يصـادف عـيـد االم  حـيث يـحـتـفي أبـناء ا
الشـمال بـهذا الـيوم عن طـريق التـنزه واخلـروج الى األمـاكن التـرفيـهيـة للـترويح
ا يـكـون لهـذه األيـام نصـيب من جـمـال الطـبيـعـة السـاحـر في ربوع عن الـنـفس 
ـعروف ـوصل احلدبـاء نـهـر دجلـة ا الـشـمـال احلبـيب  فـقـد كانت حـصـة أهل ا
بـسـرعته وعـمقه وصـعـوبة الـسبـاحـة فيه األ اذا كـان سبـاح متـمـكن مابـالكم ان
كان الـسد قد فـتح والعبـارة حمـلت هذا العـدد أكيد وحـتمـأ ستحل كـارثة وفعال
شرق  في عيد األم تيتم ـصيبة وإسودت سماء احلدباء في هـذا اليوم ا حلت ا
ــئـات من األمـهـات  وأمـهـات عــاصـرن شـعـور فـقـد األبـنـاء ـا ا الـعـشـرات ولـر
ـســؤول وهل ســيــنــال عـقــابه? كــيف ومن وشــبــاب بـعــمــر الــورد بـرأيــكم مـن ا
وصل شينـة ?! قبل يوم بالـضبط كنت مسـافرة مرورا با سيـجازيه على فعلـته ا
وكـنت قد الـتـقيـتهـا بـعد غـياب دام لـسنـوات عـديدة  كـنت فرحـة بـلقـائهـا وبذات
الوقت حـزينة جدا  فرحـة إلني وجدت العالم مـقبل على حياة جـديدة حياة البد
وصليـ يلهثون من إستـمرارها رغم ماحل بـهم من مصائب وأهوال  وجـدت ا
وراء لقـمة العيش كـل منهم يرمي الى عـيشه بالـطريقـة التي تتـسبب في حصوله
ـت كـثــيـرا إلني وجــدت الـدمــار واخلـراب بــهـذه عـلى رزقـه ومن جـانب آخــر تـأ
ا لفت إنـتبـاهي وشدني إليه دينـة األثريـة العريـقة بـحضارتـها وتأريـخهـا  و ا
ـاء كـان قـد أصـبح قـلـيل جدا حـتى إنـي كنت هـو دجـلـة  دجـلـة اخليـر وجـدت ا
أقول في قـرارة جوفي إن دجلـة لبضع سـنوات أخرى سـوف يجف إن بقي على
ـئات من أهـلهـا في نهر هذا احلـال  وأنصدم وأتـفاجـأ في اليـوم التـالي بغرق ا
دجلـة !!!! فاجـعة أخرى تـضاف لـفواجع الـعراق من سبـايكـر ومجـزرة الكرادة
نـكـوب مـرورا بـحـادثة وكل اإلنـفـجـارات التي راح ضـحـيـتـهـا أبنـاء هـذا الـبـلـد ا
الـعـبارة األلـيم  الى متـى تبـقى قلـوبـنا مـجحـفـة جتاه أبـناء شـعـبنـا ?  إلى متى
نخـسر أرواحا كل ذنبهـا حتاول ان تعيش مثل بـاقي البشر في بقـية البلدان ? 
الى متى أفـراحـنا تـتحـول أحـزان  متى نـتـرك السـواد ونـرتدي األلـوان  شعب
ـا زاد األمر بائس مـغلـوب عـلى أمره يـعيش الـقـسوة والـظلم بـشـتى األلوان و
سوءا وجـهة نـظـر البـعض هنـاك من يـقول وبـصـوت شامت يـسـتحـقون ذلك اهل
ـايـتـفــوه به الـبـعض من حــمـاقـات صح إنـهــا تـعـبـر عن ـوصل  أعـجب والــله  ا
ـوا أللم إخوتـكم أيـنمـا كانوا ـثل اجملتـمع  أحبـتي تأ أخالقه كفـرد لكن الـفرد 
عـودوا أنـفـسكم عـلى احلب حب اآلخـر ونـبـذ األحقـاد الـتي تـدربـتم علـيـهـا جراء
اإلحتالل  تـعلمـوا الرحمـة أذكر ح تـألم أهل البـصرة وماتـوا عطشـا كنت أنا
ومن أعـرفـهم نتـألم  وح سـاقوا شـبـاب سبـايكـر للـموت كـنـا قد ذبـحنـا قبـلهم
ـوصل وصالح الـدين في عـهـد داعش كـذلك بـالـنـسـبـة جملـزرة الـكـرادة ونـكـبـة ا
وت بل ان نعـيش كاألموات ; متى سـتعافى العراق لـعون  مايؤلم حقـا ليس ا ا
مـن جـراحه  مــأإن يــنـهض حــتى تــأتـيه ضــربه تــقـصــمه ! كــمـا هــو احلـال في
وصل مـاإن بدأوا بـالتـعافي من جـراحهم الـبلـيغـة  حتى تـأتيـهم فاجـعة تـنهي ا
ماكـانوا قد بـدأوه  األمر اآلخر الـذي يثـير التـسآل هو غـياب فرق اإلنـقاذ وعدم
وصولـها ذات الوقت أين أنتم من مـفهوم احلمـاية وإن حلياة اإلنـسان األولوية ?
هل أصبح الـتعامل مع حـياة الـبشر بـهذه الهـامشـية أين أنتم من رجـال اإلطفاء
في كرواتـيا ح كانـوا يترقبـون ضربة اجلـزاء األخيرة في مبـاراتهم مع روسيا
ـبانـي فهـلـعـوا مسـرعـ وتـركوا وجـاءهم نـداء بـأن حريـق قد حـدث في آحـدى ا

النتيجة  أين أنتم من هؤالء البشر ? 
ـتـفـرج يـنظـر الى أخـيه كـيف يـغـرق والنـسـاء تـتالطم عـلى من فـقدن مـوقـفكـم كا
الـرحـمـة والـغـفران هـاهم في أحـضـان دجـلـة اآلن أصـبـحوا أكـثـر أمـنـا وأمـانـا 
ألرواحكم الـطاهرة وطيب الله ثراكم وألهم ذويكم الصبر  وعلى العراق السالم
إنـسـوا الـفـرح وإنـسـوا احلـيـاة لـعل الـبـاري عـزوجل من الـشـمـال الى اجلـنـوب 

يخلصنا من كل الطغات .
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مـنـذ أن اسـتطـاع كـاوه احلـداد أن يـحطم جـبـروت الـدكـتاتـوريـة واالسـتـبداد في
ـلك الضـحـاك وتصـبح شـعلـته عـنوانـا لـلحـريـة واالنعـتـاق لم ينـتـصر شـخص ا
يا وانسانـيا كما حـصل خالل العام االخـيرين من القرن الكـورد انتصارا عـا
الـواحـد والـعـشــرين حـيث جنـحت قـوات الــبـيـشـمـركـة فـي كـوردسـتـان الـعـراق
ـقـراطـيـة ذات األغـلــبـيـة الـكـرديـة من حتـطـيم هـيـكل ـقـاتـلـون في سـوريـا الـد وا
ـزعومـة مـنذ مـنــــــــظمـة مـا يعـرف بـتنـظـيم الـدولة داعش وأسـقـطت خالفـتهـا ا
2014 حينما أعلنها مغامر عقائدي مهووس بالذبح على الطريقة الـــــــشرعية
ذلـة والعـار إلى يوم يـبعـــــــــثون سـمى أبو بـكر الـبغـدادي وكتـبت عـليـهم ا وا
بعـد أن حاولـوا إعادة عـقارب الـساعـة إلى الوراء مـبـتكـرين كيـانا مـسخ يقـتات
على الـدماء والسحت احلرام ويعتـمد االغتصـــاب والسلب والـنهب غنائم لقيام

دولته السوداء حتت أجنحة الظالم.
ـقـاتـلون األشـداء أبـناء كـوردسـتـان ورجالـهـا الـبواسل في مـرة أخـرى يفـعـلـها ا
سـلحـة العـراقيـة حيـنمـا حطـموا أسـطورة اخلوف قـوات البـيشـمركـة والقـوات ا
دن والـبلدات بسلوكيـاتها الهمجية الهوالكـي الذي اعتمدته داعش في إسقاط ا
ـتـوحشـة في فـنـون الـقـتل والـتمـثـيل بـاجلـثث أو بـبـسالـة أبـطـال قـوات سـوريا ا
ـذلة واالنـكسـار أمام ـقراطـية حـينـما مـرغت أنوفـهم وجـباهـهم في أوحال ا الد
جـحـافل الـضـوء واحلـضـارة فحـيـنـمـا كـانت داعش تـضع األسـرى في أقـفاص
ـقراطـية تـمنح أسراهم احلديـد وحترقهم كـانت قوات الـبيـشمـركة وسوريـا الد
فرصة الـتمـتع بإنـسانـيتـهم وحقوقـهم اآلدميـة معـاجلة جـرحاهم ومـحافـظة على
حـيـاة أسراهم انـه البـعـد الضـوئي بـ حضـارة هـؤالء وهـمجـيـة وبدائـيـة أولئك

ظلمة ودهاليزه السوداء. الوحوش اخلارج من بواطن التاريخ ا
رعب وهيـكله العسكري صحـيح جنح هؤالء األشاوس في حتطيم ذلك الـكيان ا
لـكن قـراءة وإصغـاء لنـسـاء أولئك اجلـبنـاء الـذين سلـمـوا نسـائهم وأطـفـالهم بـيد
ـرء أمام هذا الـكم الهائل من الـفكر ألـظالمي وعملـيات غسل أعدائـهم يتوقف ا
االدمـغـة وإمالئـهـا بتـلك الـعـقـائـد الفـاسـدة حـتى كـأنك وأنت تـصـغي لـهم حتلق
خارج فـضاء هـذا الكـون وحضارتـه إنهـا فعال مـأساة أكـثر تعـقيـدا من كيـانهم

سخ. ا
نـحرف لـكن خرافـتهـا ما تـزال تعشـش في أدمغة لقـد سقـطت دولة إسالمـهم ا
مئات اآلالف من الـنساء واألطـفال والتالميـذ الذين تتم تربـيتهم وتلـقينهم بـعقائد
ذهـب إلى درجة تبـيح قتل اخملـتلف والـتف فاسـدة وفهم مـتطرف لـلديـانة أو ا
في إبادته واالسـتحواذ عـلى أمواله وبنيه وبـناته في واحدة من أبـشع مسوغات
ـعتـقـد واألكـثر خـشـية إن رد الـعـقائـد لـتـبريـر اجلـرائم حتت مـظالت الديـانـة وا
ن يشابههم في السلوك حتى من الضحايا. الفعل سيكون أبشع لدى الكثير 
وقد شـهدنـا جمـيعـا عمـليـات االنتـقـام من عنـاصر داعش الـذين وقعـوا في اسر
بعض الـفصائل سـواء في العراق أو سـوريا ولذلك نـحن أمام دوامـة أو حلقات
من الـفعـل وردود الفـعل في مجـتمـعـات متـخلـفـة وبيـئات تـتحـكم فـيهـا قيم بـدوية
وقـبلـية مـغـمسـة بعـقائـد ساذجـة من أشبـاه األميـ الذين نـصبـو أنفـسهم وكالء

للرب أو األنبياء ومزيد من الضحايا ذبحا أو حرقا أو استعبادا.
إن اخطر مـا يواجه حكومات الدول العربية واإلسالمية هي كيفية تطهير العقول
ـوهـا وانــتـشـارهـا خـاصـة وان مـعـظم من بـذور تـلك األفـكـار وانــتـزاعـهـا قـبل 
ــنـاهج الــديــنـيــة الـتـي تـدرس من االبــتـدائــيــات وحـتى اجلــامــعـات اإلسالمــيـة ا
ـتخـصصـة مـا تزال تـلقن طـلـبتـها تـعـاليم مـتشـددة ومـتطـرفة فـي تكـفيـر اآلخر ا
اخملـتـلف وإباحـة قـتله إن لم يـنـضو حتت مـظـلتـها أو اعـتـباره مـنـتقص اآلدمـية
ا يجعـلها قاعـدة لالنطالق إلى الذروة في إقامـة دولة على نسق ما واطـنة  وا
وصل قـدمـته لـنـا داعش مـنذ 2014 وحلـد إسـقـاطـها فـي ا

وباغوس.
لــقــد اطـــفــأت شــعــلــة نــوروز هــذا الــعــام نــيــران داعش
الــسـوداء فــهل ســيـنــجح االخــرون في جتـفــيف مــنـابع

خرافتها وافكارها الظالمية!?

  

اضـــافـــة لـــوظـــيــفـــتـه).  واضــاف
ـــدعي طــلب من الـــســامــوك أن "ا
ادة 2/أوالً من احملـكمـة تـفسـيـر ا
ــــفـــــصــــولــــ قــــانـــــون اعــــادة ا
الـــســيـــاســيــ رقم (24) لـــســـنــة
ــادة (6) من 2005 وتـــفـــســـيـــر ا
تــعـلــيــمـات تــســهـيـل تـنــفــيـذ ذلك

القانون). 
Êu½U  dO Hð

وأشار إلى ان (احملكمة االحتادية
الــعــلـيــا أكــدت أن طــلب تــفــســيـر
الـقـانـون أو الـتعـلـيـمـات اخلـاصة
بتسهيل تنـفيذ القانون يخرج عن
ـنصـوص علـيها اختـصاصـاتها ا
ـادة  4من قــانــون احملــكــمـة في ا
االحتاديـة الـعلـيا رقم (30) لسـنة
2005). وبـ أن (احملكـمـة أكدت
ان اخـتــصــاصـهــا في الــتــفـســيـر

يـتـعـلق بـتـفسـيـر مـواد الـدسـتور
وذلك وفــقــاً لــلــمـادة (93/ثــانــيـاً)
مـنـه وهي ال تــخـتـص بـتــفــســيـر
والـقــوانـ والــتـعـلــيـمــات حـيث
تـتـواله اجلـهـة اخملـتـصـة قـانـوناً
وبناء عـليه تقرر رد الـدعوى لعدم
استنادها إلى سند من الدستور).
وأعلنت احملكمة االحتـادية العليا
عن انتـخاب الـعراق مقـرراً للـجنة
الــــعـــلـــمــــيـــة في احتــــاد احملـــاكم
واجملـالـس الـدسـتـوريـة الـعـربـيـة
الفـــتـــة إلى أن الـــتـــصـــويـت جــاء

باإلجماع.  
ـتحدث الـرسمي لـلمحـكمة وقال ا
إيــاس الـسـامـوك في بــيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس إن (الـعـراق شـارك
ــكـتب الــتــنـفــيـذي في اجــتـمــاع ا
الحتـــــــــاد احملــــــــاكـم واجملــــــــالس

ـفـخـخـة). وأشار إلـى أن (احلكم ا
ـوت بحق بـاإلعـدام شـنـقـا حـتى ا
ــــادة ـــــدان وفــــقـــــا ألحـــــكـــــام ا ا
الـرابــعـة/1 من قــانــون مـكــافــحـة

اإلرهاب رقم  13لسنة 2005).
وأكدت احملـكـمة االحتـادية الـعلـيا
أن اختصاصها التـفسيري يتعلق
بـنصـوص الـدسـتور مـشـيرة إلى
أن ذلك ال يـــــــشــــــمـل نــــــصــــــوص
الــقــوانــ والــتــعــلــيــمــات. وقـال
تحدث الـرسمي للمـحكمة إياس ا
الـســامـوك فـي بـيــان ثـان تــلــقـته
(الــــزمـــــان) امس إن (احملــــكــــمــــة
االحتاديـة العـليـا عقـدت جلـستـها
برئـاسـة القـاضي مدحت احملـمود
وحـضور الـقضـاة األعـضاء كـافة
ـــدعي ونــظـــرت دعـــوى خـــاصم ا
فــيــهــا رئــيس مــجــلس الــنــواب/
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اعــــلـــنت جــــمـــعــــيـــة الــــفـــنــــانـــ
التـشكـيليـ العـراقي عن افـتتاح
مـعرض الـتـشـكـيـلـيـات الـعـراقـيات

.2019
ــــعــــرض وقف وقــــبل افــــتــــتـــاح ا
احلـاضــرون دقـيـقـة صـمت وقـراءة
سورة الفاحتة على ارواح ضحايا
ــوصل واوقــدت فــاجـــعه عــبـــارة ا
مــســتــشــارة رئــيس اجلــمــهــوريــة
العراقيـة للثقافـة واالعمار ميسون
الـــدمــلـــوجـي ومـــديـــر عـــام دائــرة
الفنون العامـة علي عويد والسفير
الـفـرنـسي بـالـعـراق بـرونـو أوبـيـر
عرض الشموع ليعلن عن افتتاح ا
اضي على قاعة اجلمعية السبت ا
ـشـاركـة اكـثر من  100فـنـانة في
حـقــول الــرسم والــنــحت واخلـزف
وبـــحـــضـــور جـــمـع من الـــفـــنـــانن

. ي ثقف واالكاد وا
…√d*« œUOŽ«

واكـدت الـهـيـئــة االداريـة جلـمـعـيـة
الـفنـانـ الـتـشـكـيلـيـ الـعـراقـي
اكــدت بــكــلــمــتــهــا ان (اجلــمــعــيـة
حتــتــفي في كل عــام وتــزامــنــا مع
ي بـــاجنـــاز ـــراة الـــعــــا اعـــيــــاد ا
وجتـارب الـفـنـانـات الـتـشـكـيـلـيـات
الـعراقـيات عـلى مـختـلف اجيـالهن
واسـالــيـبــهن في الــرسم والــنـحت
واخلـــــــزف ويـــــــقــــــدمـن خـالصــــــة
جتـاربــهن اجلــمـالــيـة الــتي اطـرت
جـانب مـهم من احلـراك التـشـكـيلي
الـعـراقي وعـلى مـدى عـقـود مـضت
ويـقـدمن هــذه الـتـظـاهــرة الـفـنـيـة)
واضــــافت (ان اجلــــمــــعـــيــــة اوفت
بــــوعــــدهــــا في ان يــــضــــعــــوا من
اولـويـات سـتـراتـيـجـيـتـهـا في دعم
انها ورعاية معارض الـفنانات ال
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عرض dF÷∫ ميسون الدملوجي وعدد من الضيوف يطلعون على صور ا

الـــدســـتــوريـــة الـــذي انـــعــقـــد في
ــــكــــتب عــــمـــــان). وأضــــاف أن (ا
ـثالً الـتـنـفـيـذي انـتـخب الـعراق 
بالسـيد رئيس احملكـمة االحتادية
الـعـلـيـا الـقـاضي مـدحت احملـمـود
عـضــواً مـقــرراً لـلـجــنـة الــعـلــمـيـة
الحتـــــــــاد احملــــــــاكـم واجملــــــــالس
الدسـتوريـة العـربيـة) منـوهاً إلى
ـــكـــتب أن (تـــصـــويـت أعـــضـــاء ا

التنفيذي حصل باإلجماع). 
ــثالً بــاحملــكــمـة وكــان الــعــراق 
االحتـاديـة الـعلـيـا قـد  انـتـخابه
عـضـواً من بـ ثالثـة اعـضـاء في
ـكتب الـتـنـفيـذي الحتـاد احملاكم ا
واجملــالس الـدســتـوريـة الــعـربـيـة
كون من 15 عضواً وذلك خالل ا
االجتماع العاشر للجمعية العامة

اضي. لالحتاد في نيسان ا اياس الساموك
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ــــائـــــيــــة ـــــوارد ا حــــذرت وزارة ا
ـتـجاوزين عـلى حـوض دجـلة من ا
مــوجــات فــيــضــانـيــة خـالل األيـام
اجلارية وتستمـر حتى بداية شهر

قبل. حزيران ا
 وقـــالـت الـــوزارة في بــــيـــان امس
ــتــجــاوزين عــلى حـوض (نــحـذر ا
نـهـر دجـلـة باخـذ احلـيـطـة واحلذر
واالبــتــعــاد عن مــحــرمــات الــنــهــر
الحتمالـية ورود موجات فـيضانية
خالل االيام احلـاليـة ولغـاية بـداية

قبل).  شهر حزيران ا
W¹ULŠ 5 Qð

فـــيــمـــا وجـــهت قـــيــادة الـــشـــرطــة
ـنع التـنـزه في بحـيرة االحتـادية 
الـــــــــــــــــــــــرزازة دون ارتـــــــــــــــــــــــداء
النـجادات.وقـالت القـيادة فـي بيان
امس ان (قــوة من الـفـرقـة الـرابـعـة
الـــلـــواء الــســـادس عـــشـــر شــرعت
لــــغـــرض تــــأمـــ احلــــمــــايـــة إلى
ـوجـودين في بـحـيـرة ــواطـنـ ا ا
الــرزازة حــيث  تـــوجــيه جــمــيع
اصــــــحــــــاب الـــــزوارق بــــــارتـــــداء
الـنجـادات حـفاظـا عـلى ارواحهم),
وأضــاف أنه ( مــنع الــتــنــزه في
البحـيرة من دون ارتداء الـنجادات
وااليعاز بضرورة وجود مفرزة من

تـشـكـيالت قـيـادة الـشـرطـة االخرى
هي عيون سـاهرة على راحة وأمن
ـواطـن ولن نـتـهـاون مطـلـقاً مع ا
األشخاص الـذين يحاولـون زعزعة
االمـن والــنـــظــام وعـــدم االمــتـــثــال
) ,واضـــاف ان (هـــنـــاك لـــلــقــوانــ
تــعــاونــا مـــســتــمـــرا مع اجلــهــات
نع حاالت الغرق او الرقابية كافة 
أي حالة من شانها اإلخالل باالمن

اجملتمعي في احملافظة).
من جـــهـــة اخــرى اصـــدر مـــجــلس
مـحـافـظـة ديـالى تـوجـيـهـا شـامال
حـــول نـــشـــاط الـــزوارق في انـــهــر
وسدود احملافظة فيما ب أن تلك
ـــنع احلـــوادث الـــضــــوابط تـــمـت 
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وقـال رئيس اجملـلس عـلي الـدايني
لـ (الـــــزمــــان) امس إن  (مـــــجــــلس
ديـالى اصـدر تعـمـيـما حـول نـشاط
الـــزوارق فـي االنـــهـــر وبـــحـــيــرات
الـسـدود تـضـمن تـطـبـيـقـا مـشـددا
إلجـراءات الـسالمة الـعـامـة ودعوة
ـسـؤولــة عـلى مـتــابـعـة اجلـهــات ا

لف بشكل مباشر).  ا
وأضاف  الدايني  أن  (اية زوارق
ال تـــلـــتـــزم بــــإجـــراءات الـــسالمـــة
الـــعـــامـــة وبـــاألخص إمـــتالكـــهـــا

سـتـرات االنـقـاذ فـان نـشـاطـهـا في
االنهر وبحيـرات السدود سيمنع).
واكد رئـيس مجـلس ديالى إلى أن

ــنع اي حــوادث (الــتـــعــمــيم جـــاء 
مــؤسـفــة خــاصــة وأن الـكــثــيـر من
االنـهـر وبحـيـرات السـدود  شـهدت

الـــغــواصــ مـن مــديــريـــة شــرطــة
كــربالء وتــوفــيـر زوارق إنــقــاذ من
قــبل الــشــرطــة الــنــهــريــة فـي حـال

 .( حصول حداث مع
وشددت القـيادة االمنـية في كربالء
عـــــلـى ضـــــرورة اقـــــتـــــنـــــاء أدوات
الـسالمـة عـند الـسـبـاحـة والتي من
شــــأنـــــهــــا احلــــفـــــاظ عــــلى ارواح
.وقــال قــائــد عــمــلــيــات ــواطــنــ ا
الــفـرات االوسـط قـيس احملــمـداوي
خالل جولة ميدانية في الرزازة مع
قائـد شرطـة احملافظـة اللـواء احمد
عـــــلـي زويـــــنـي (عـــــلى الـــــســـــواح
ـائـيـة ـسـطـحـات ا الــوافـدين الى ا
ضــرورة اقــتـــنــاء أدوات الــسالمــة
والــتي مـن شــأنــهــا احلــفــاظ عــلى
ارواحهم من الـغرق مع قـرب حلول
فــصـل الــصــيف) ,مـــشــيــرا الى ان
(واجبنـا هو تأمـ احلمايـة التامة
ـــواطــنـــ وفِي جـــمــيع جلـــمـــيع ا
مـنـاطق كـربـالء ومن بـيـنـهـا األنـهر
والـبــحـيــرات واجلـداول وتـطــبـيق
الـــقـــانــون حـــفـــاظـــاً عـــلى سـالمــة
األهـالي) ,داعــيــا االســر الـى (أخـذ
احليـطة واحلـذر اثنـاء ذهابهم الى
ــائـيــة والــسـبــاحـة ــســطـحــات ا ا
فـيــهــا).  من جـانــبه اشــار زويـني
الى ان (الـشـرطـة الـنـهـريـة وجـميع

مـؤخـرا نـشـاطــا غـيـر مـسـبـوق في
اطـار الـســيـاحـة مع اعــيـاد نـوروز

والربيع).
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ابــراهــيـم مــشــرفـــا عــامـــا وجلــنــة
اخـــتـــيــار االعـــمـــال حلــقـل الــرسم
تـالــفت من حـســام عـبــد احملـسن 
ستار لقمان  مـحمدشوقي وفاخر
مـحـمـد  جلنـة الـنـحـجت تـالفت من
سعد الربـيعي  طه وهيب  علوان
الــعـلــوان وجلــنــة اخلـزف الــفــنـان
ـنــضـمــون جـمـعه قـاسم حــمـزة وا
شـمــران  مـراد ابــراهـيم  حــسـ
ــــلــــيــــجـي وحــــســــ مــــطــــشــــر ا
والـتــصـويــر والـتـصــمـيم لـســمـيـر
مــــرزة وشـــــــــارك اكــــثــــر من 125
فـنـانــة في مـجـال الــرسم والـنـحت
واخلـزف ينـتمـون خملـتلف االعـمار

دارس. وا

وصل عرض يقدون الشموع على ارواح شهداء عبّارة ا ŸuLý∫ فنانون وضيوف ا


