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محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

َ
جتاوز ال�ست َ
ني بخم�س
مباهجُ م َْن
ق ��د يتمك ��ن الأب ،املوظ ��ف ،املتقاع ��د ،مثل ��ي ،م ��ن �ش ��راء الب�سي ��ط
م ��ن حاجياته (زجاج ��ة عطر� ،شف ��رة حالقة ،معطرج�س ��م ،مالب�س
داخلي ��ة )...لكنَّ اال�شياء ه ��ذه� ،ستكون �أجم ��ل وذات �أهمية كربى
�إن اهدي ��ت ل ��ه من �أحد �أبنائ ��ه� .أعلم �أنَّ هدايا كه ��ذه ال ت�شكل معنى
يف يقني البع�ض ،لكنني اعرتف بان زجاجة العطر ومعطر اجل�سم
الت ��ي وجدتها عل ��ى من�ضدتي م�س ��اء البارحة ،مقدم ��ة يل من ابني
(علي) كانت ذات وقع �أخ�ضر وعميق يف روحي.
�س�أذه ��ب بعي ��د ًا ،يف �أوهامي التي ال يدركه ��ا �إال من جتاوز ال�ستني
بخم�س ،وال يتح�س�سها �إال من كان له � ٌأب مقعدٌ� ،ساعدين يف العودة
اىل االي ��ام التي كنت فيها ممر�ض ًا لأبي ،قب ��ل �أكرث من �أربعني عام ًا
فه ��ا �أن ��ا عن ��د و�سادت ��ه القطن ،وه ��و ممدد عل ��ى فرا�ش ��ه ،يف بيتنا
الطين ��ي الق ��دمي ،حيث مل تكن رائح ��ة فرا�شه طيب ��ة ،وحيث النور
�ضئيل ،ي�أتي من ال�سق ��ف ذي االعمدة ال�صندل والق�صب ،و�أقول":
ه ��ل �ساءته رائح ��ة قمي�صي حني مررت ب ��ه" ؟ ال ،م�ستحي ��ل� ،أبد ًا،
ف�أن ��ا ما زلت ملا �أبلغ املرتبة تلك� ،أنا ق ��ويٌّ بذراعني يرهقان النخل،
ّ
يعظمان م ��ن �شان اجلداول النائية والظالل ،ل ��ذا� ،س�أظل انفي عن
نف�س ��ي تهمة النوم الطوي ��ل يف ال�سرير ،فما زل ��ت ا�ستبق ال�شم�س
فج ��ر كل ي ��وم� ،أعي ��د ترتيب الزه ��ر عل ��ى النافذة ،ا�سق ��ي عطا�شى
الف�سائل و�أدفع بنف�سي قوي ًا�ُ ،صلب ًا جتاه �أبعد قيع ٍة يف الأر�ض� ،أنا
م�شبع ح َّد احلياة بروائح الزهر وال�شم�س وال�صباحات.
ل ��ن �أمن ��ح ج�س ��دي العظمة كلها ،فهذا مم ��ا ال ي�صدقه �أح� � ٌد بي ،لكنَّ
قوت ��ي �ستت�ضاعف يف الغ ��د� ،س�أذهب للم ��ر�آة واثق� � ًا ،عندي �شفرة
حالق ��ة جديدة ،و�س�أ�ستمتع برائحة م ��اء القولونيا بعدها ،ومعطر
اجل�س ��م بع ��د احلمام� ،أح ��ب �شعر ر�أ�س ��ي ،رمادي� � ًا ،م ��ا زال كثيف ًا،
�سا�ستعم ��ل جمف ��ف ال�شعر كيما ال �أ�صاب بال ��زكام ،هذا يوم �شتوي
جمي ��ل� ،ساختار بذلتي النيلية ،كان (جاك�س ��ون بروان) قد او�صى
ابن ��ه ب�شراء بذلة زرقاء� ،ضمن جملة الو�صايا الـ  1500التي كتبها
له ،ومثله �س�أطلب من ابني �أن يلتقط يل �صورة جديدة� ،شريطة �أن
تك ��ون بكامريا هاتفي اجلديد( �آيفون �سك� ��س بال�س) الذي لوال �أن
ت�ضاف ��رت نق ��ود �أبنائي ملا ا�ستطعت اليه �سبي�ل ً�ا -يو�صي (براون)
�أبن ��ه بان يلتق ��ط له �ص ��ورة �أو �صورتني يف العام .هن ��اك �شيء ما
يتحرك يف الروح.
من ��ذ �أع ��وام لي�ست بعي ��دة و�أن ��ا �أحر�ص عل ��ى االحتف ��ال بالأعياد،
ر�أ� ��س ال�سن ��ة امليالدي ��ة ،مي�ل�اد اوالدي الثمانية ،ومن ث ��م الأحفاد
واال�سباط ،النوروز ،عيدي الفطر واال�ضحى ،و�أحر�ص على جعل
م�ؤ�ش ��ر التلفزيون على املحطات الغنائي ��ة ،و�إذا ما �أهداين احدهم
�أغني ��ة ن ��ادرة ف�أنا �أ�شيعه ��ا يف البيت ،انا على خ�ل�اف مع املاغوط،
ال ��ذي يقول :الف ��رح لي�ست مهنت ��ي� .أبد ًا ،ف�أنا خمل ��وق يقارع الأمل
بحق ��ل فرا�شاتُّ ،
يحط من �ش� ��أن ال�ضجر بابت�سامة هازئة ،وال يريد
له ��ذا الع ��امل النكو� ��ص ،فقد كان اجله ��د االن�ساين باه ��را وعظيماً،
كان ��ت الق ��وة االيجابية الت ��ي �أطلقه ��ا العراق ��ي الأول يف ال�سهول
الرافيدين ��ة ،وداخل �أ�سوار �أوروك خالقة� .أن ��ا انتمي لذبالة النور
تل ��ك .للأ�ضلع التي ا�صطكت على املباهج .كان لزجاجة عطرك التي
اهديتنيها يا (علي) معنى ال يدركه �إال من جتاوز ال�ستني بخم�س.
لن �أمنح ج�سدي العظمة كلها ،فهذا مما ال
ي�صدقه �أحدٌ ب��يَّ ،
لكن قوتي �ستت�ضاعف
يف الغ��د� ،س�أذه��ب للم��ر�آة واثق�� ًا ،عن��دي
�شف��رة حالق��ة جدي��دة ،و�س�أ�ستمت��ع
برائحة ماء القولونيا بعدها
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برامج �سيا�سية وجمتمعية لتمكني وتطوير مهارات ن�ساء
االحزاب فـي ذي قار
 ذي قار  /ح�سني العامل
�أعلن مركز متكني للم�شاركة وامل�ساواة اليوم
االح ��د ع ��ن انط�ل�اق برام ��ج لتمك�ي�ن وتنمية
ق ��درات ومهارات امل ��ر�أة احلزبي ��ة املن�ضوية
يف االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة يف حمافظة ذي قار
 ،وفيم ��ا �أ�ش ��ار لإقام ��ة عدد من ور� ��ش العمل
ح ��ول دور االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة يف البن ��اء
الدميقراط ��ي وقان ��ون االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة
 ،و�أك ��د ت�أ�سي� ��س ملتق ��ى دميقراط ��ي لن�س ��اء
االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة وا�ستح ��داث �صف ��وف
حزبية يف مق ��رات االحزاب ال�سيا�سية �ضمن
برام ��ج متك�ي�ن امل ��ر�أة .وقال ��ت مدي ��ر مرك ��ز
متكني للم�شاركة وامل�س ��اواة علياء ال�شويلي
للمدى �إن "مركز متكني للم�شاركة وامل�ساواة
يتبنى حالي� � ًا برناجم ًا �سنوي ًا لتمكني وتنمية
قدرات املر�أة احلزبية املن�ضوية يف االحزاب
ال�سيا�سي ��ة يف حمافظ ��ة ذي ق ��ار وقد انطلق
الربنام ��ج هذا العام م ��ع بداية ال�شهر احلايل
م ��ن خ�ل�ال توجي ��ه دع ��وات ل� �ـ � 10أح ��زاب
�سيا�سي ��ة لغر�ض التن�سي ��ق والعمل امل�شرتك
واقام ��ة دورات تدريبي ��ة لتطوي ��ر امله ��ارات
وبن ��اء الق ��درات يف جمال املع ��ارف احلزبية
وال�سيا�سي ��ة واالع�ل�ام املجتمع ��ي و�إدارة
احلمالت االنتخابية" ،م�شرية اىل �أن حداثة
التجرب ��ة احلزبي ��ة للم ��ر�أة ا�ستدع ��ت تبن ��ي
هك ��ذا برام ��ج لتفعي ��ل دور امل ��ر�أة يف احلياة
ال�سيا�سية والعمل احلزبي واملجتمعي.
و�أكدت ال�شويلي �إقامة �أربع ور�ش عمل حتى
الآن �ضم ��ن ( برنام ��ج متكني امل ��ر�أة احلزبية
�ضمان ��ة لبناء �أحزاب �سيا�سية فاعلة ) �شملت
ن�ساء حزب الف�ضيلة اال�سالمي وتيار احلكمة
الوطني واحلزب ال�شيوعي العراقي وحركة

ندوة لن�ساء
االحزاب
اقامتها منظمة
متكني
�إرادة ،تناولت �أهمية االحزاب ال�سيا�سية يف
البن ��اء الدميقراطي وق ��راءة حتليلية لقانون
االح ��زاب ال�سيا�سي ��ة العراق ��ي الناف ��ذ لع ��ام
 ٢٠١٥وتعاري ��ف احل ��زب ال�سيا�سي و�أنواع
االحزاب ال�سيا�سية وتاريخ و�أ�سباب تكوين
االح ��زاب ال�سيا�سية" .وا�ضاف ��ت مدير مركز
متك�ي�ن للم�شارك ��ة وامل�س ��اواة و�سي�شه ��د
اال�سب ��وع املقب ��ل ور�ش ��ات عمل لن�س ��اء تيار
اال�ص�ل�اح واالح ��رار وح ��زب الل ��ه وبعده ��ا
لبقي ��ة االحزاب .منوه ��ة اىل �أن مركز متكني
عم ��ل خ�ل�ال االع ��وام اخلم�س ��ة املا�ضية على
ت�أ�سي�س ملتق ��ى دميقراطي لن�س ��اء االحزاب
ال�سيا�سي ��ة وا�ستح ��داث �صف ��وف حزبية يف

مق ��رات االح ��زاب ال�سيا�سية �ضم ��ن برنامج
متكني املر�أة " ،مبين ��ة �أن ال�صفوف احلزبية
تعمل على تقدمي ور�ش عمل �شهرية للتدريب
والتوعي ��ة يف املج ��االت الت ��ي حتتاجه ��ا
االح ��زاب يف تطوير ق ��درات ن�سائها ،وقد مت
تفعي ��ل ه ��ذه ال�صفوف يف عدد م ��ن الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة م ��ن بينه ��ا احل ��زب ال�شيوع ��ي
العراق ��ي وتي ��ار احلكمة الوطن ��ي واملجل�س
الأعلى وحركة �إرادة وتيار اال�صالح الوطني
ومنظمة بدر.
م�ؤك ��دة �إن برام ��ج تنمي ��ة وتطوي ��ر ق ��درات
ن�س ��اء االح ��زاب ت�أت ��ي بن ��اء عل ��ى متطلبات
تل ��ك االحزاب وحاجته ��ا الفعلية من الربامج

التدريبي ��ة والتوعوية .وكان جمل�س النواب
�صوّ ت بجل�ست ��ه املنعقدة يوم اخلمي�س ( 27
�آب  ) 2015وباغلبي ��ة الأ�ص ��وات باملوافق ��ة
على م�ش ��روع قان ��ون االح ��زاب ال�سيا�سية ،
وال ��ذي ت�ضم ��ن يف بع�ض م ��واده �إن احلزب
او التنظي ��م ال�سيا�س ��ي :ه ��و جمموع ��ة م ��ن
املواطن�ي�ن منظم ��ة حت ��ت �أي م�سم ��ى عل ��ى
ا�سا� ��س مب ��ادئ و�أه ��داف ور�ؤى م�شرتك ��ة
ت�سع ��ى للو�ص ��ول اىل ال�سلط ��ة لتحقي ��ق
�أهدافه ��ا بط ��رق دميقراطية مب ��ا ال يتعار�ض
م ��ع �أح ��كام الد�ست ��ور والقوان�ي�ن الناف ��ذة .
وللمواطن�ي�ن رج ��ا ًال ون�س ��ا ًء ح ��ق امل�شاركة
يف ت�أ�سي� ��س ح ��زب �أو تنظي ��م �سيا�س ��ي �أو

االنتماء �إلي ��ه �أو االن�سحاب من ��ه .وال يجوز
�إجب ��ار اي مواط ��ن عل ��ى االن�ضم ��ام �إىل �أي
ح ��زب او تنظي ��م �سيا�س ��ي �أو �إجب ��اره عل ��ى
اال�ستمرار فيه .وكان مكتب املفو�ضية العليا
امل�ستقل ��ة لالنتخاب ��ات يف ذي ق ��ار �أعلن يوم
(  11كان ��ون االول  ) 2017توا�ص ��ل عملي ��ة
الت�سجي ��ل البايوم�ت�ري لبيان ��ات الناخبني،
م�ؤكدة املبا�شرة بتوزيع البطاقة الإلكرتونية
على الناخبني امل�سجل ��ة بياناتهم بايومرتي ًا،
وك�شف ��ت املفو�ضي ��ة ع ��ن طباع ��ة � 700أل ��ف
بطاق ��ة ناخب يجري توزيعه ��ا حالي ًا عرب 44
مرك ��ز ت�سجي ��ل انتخابي ج ��رى افتتاحها يف
عموم املحافظ ��ة ،و�أ�شارت اىل ت�سجيل %58
م ��ن �أع ��داد الناخب�ي�ن البال ��غ عدده ��م مليون ًا
و� 280أل ��ف ناخ ��ب .وكان ��ت ادارة مرك ��ز
متك�ي�ن للم�شارك ��ة وامل�س ��اواة يف ذي ق ��ار،
اعلن ��ت ي ��وم اجلمع ��ة (  22ايل ��ول ) 2017
تبن ��ي حملة مدافعة ميداني ��ة ملواجهة ظاهرة
ارتف ��اع ت�س ��رب الطلبة من املدار� ��س  ،وفيما
�أ�ش ��ارت اىل درا�س ��ة تداعيات ه ��ذه الظاهرة
يف  10مدار�س باملحافظة� ،أكدت عقد ندوات
للمخت�ص�ي�ن بهذا ال�شان ورفع تو�صياتها اىل
�إدارة املحافظة وجمل� ��س املحافظة ومديرية
الرتبية و�إدارات املدار�س.
و�أعلنت اللجن ��ة التح�ضريية لتحالف القوى
الدميقراطي ��ة واملدني ��ة (تق ��دم) يف ذي ق ��ار،
ي ��وم ال�سب ��ت (  25ت�شري ��ن الث ��اين ) 2017
انبثاق حتالف القوى الدميقراطية وانطالق
�أعماله يف املحافظة ،وفيما �أكدت �أن التحالف
ي�ضم � 6أح ��زاب �سيا�سية تعم ��ل يف حمافظة
ذي قار ،توقعت �أن يحقق التحالف زيادة يف
ع ��دد مقاعده الق ��وى املدني ��ة يف االنتحابات
الربملانية وجمال�س املحافظات

�إنتهاء عمليات طمر الدجاج امل�صاب مبر�ض انفلونزا الطيور ..وبابل نظيفة وخالية من هذا املر�ض
 بابل  /اقبال حممد
بيئ ��ة الف ��رات االو�س ��ط وامل�ست�شف ��ى البيط ��ري يف بابل
يعلن ��ان �إنته ��اء عمليات طمر الهالكات م ��ن طيور الدجاج
التي ا�صيبت مبر�ض انفلونزا الطيور يف منطقة الإ�صابة
يف �شركة الفيح ��اء النتاج بي�ض املائ ��دة الواقعة مبنطقة
عنان ��ة و�ضم ��ن املح ��ددات البيئي ��ة املعتم ��دة عاملي� � ًا وان
املحافظة نظيفة وخالية من هذا املر�ض .
و�أكد مدير عام بيئة الفرات االو�سط املهند�س كرمي حميد
ع�سك ��ر جلريدة امل ��دى �أنتهاء عمليات طم ��ر الهالكات من
طيور الدجاج الت ��ي ا�صيبت مبر�ض انفلونزا الطيور يف
منطق ��ة اال�صابة يف �شرك ��ة الفيحاء النت ��اج بي�ض املائدة
الواقعة مبنطقة عنانة و�ضمن املحددات البيئية املعتمدة

عاملي ًا .
وبني مت حف ��ر  4مواقع للطمر ومت فيها طمركل الهالكات
وبا�ش ��راف امل�ست�شف ��ى البيطري يف بابل ودائ ��رة البيئه
وم�شارك ��ة ال�صح ��ه والزراع ��ه واالم ��ن الوطن ��ي وادارة
ال�شرك ��ه وعملو كفري ��ق واحد للت�ص ��دي للمر�ض وبوقت
قيا�سي
و�أ�شار نطمئن �أهايل بابل �إن الفايرو�س املكت�شف م�سبب
املر� ��ض الينتقل لالن�سان وتقت�ص ��ر اال�صابات يف الطيور
فق ��ط مطالب ��ا لع ��دم اال�ستم ��اع لل�شائع ��ات املغر�ض ��ة وان
املر�ض الذي انت�شر م�ؤخر ًا يف مكان معني واحد يف بابل
مت معاجلته ب�صوره كاملة والق�ضاء عليه واملحافظة الآن
خالية ونظيفة من هذا املر�ض
الفت� � ًا لقد واكبن ��ا عمليات الت�صدي للوب ��اء وبتوجيه من

جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ مديرية ال�صدر الثانية

�إىل � /صحيفة املدى

لطفا ً عن االعالن الصادر في صحيفتكم بالعدد  4105ليوم االثنني املوافق
 /8كانون الثاني 2018/نودا اعالمكم بان االعالن اعاله ذكر فيه رقم العقار
 2111/9م 16سبع ابكار م  346ز  46د  36في حيث ان الصحيح هو ( م346
ز 46د ) 28لذا اقتضى التنويه ....مع التقدير
املنفذ العدل
حممد جليل خلف

�إعـــــالن

تعلن الش��ركة العام��ة لتس��ويق األدوية
واملس��تلزمات الطبي��ة ع��ن إع�لان ملحق
رق��م ( )4للمناقص��ة ()MED – 1 – 2018
والذي يتضمن اضافة مواد وردت بها كلفة
تخمينية والذي مت اإلعالن عنها على موقعنا:
www.kimadia.iq

اللجن ��ة العليا ملر�ض انفلون ��زا الطي ��ور امل�شكلة يف بابل
 ،وقام ��ت بيئة باب ��ل بحمالت اعالمي ��ة مكثفة يف املناطق
املحيطة بب� ��ؤرة الوباء وكذلك من خالل الربامج االذاعية
لتوعي ��ة املواطن�ي�ن وطم�أنته ��م وقام ��ت جل ��ان ميداني ��ة
بزي ��ارات �إىل ع ��دد م ��ن حم�ل�ات بي ��ع الطي ��ور الكائن ��ة
باملحافظ ��ة ملتابع ��ة م ��دى الت ��زام �أ�صحابه ��ا باملتطلب ��ات
البيئية الالزمة لتفادي اال�صابة مبر�ض انفلونزا الطيور
م ��ن جانب ��ه �ص ��رح مدي ��ر امل�ست�شف ��ى البيط ��ري الدكتور
يحي ��ى مرعي جلريدة امل ��دى عند الت�أكد م ��ن الت�شخي�ص
بوجود مر�ض انفلونزا الطيور �شكل امل�ست�شفى البيطري
التعليم ��ي يف باب ��ل ف ��رق عم ��ل م ��ن االطب ��اء البيطري�ي�ن
وقام ��ت ب�إعدام جمي ��ع الدج ��اج امل�ص ��اب بالأنفلونزا يف
�شركة الفيحاء والتخل�ص منه بالطرق العلمية ال�صحيحة

وال�سيطرة على املر�ض يف املنطقة وقد انهت فرقنا عملها
بنجاح كامل .
و�أ�ش ��ار�أن ك ��وادر طبية م ��ن امل�ست�شف ��ى البيطري قامت
ب�إجراء زيارات ميدانية �إىل حقول الدواجن املنت�شرة يف
باملحافظ ��ة وبالتعاون مع دوائ ��ر الزراعة والبيئة ملتابعة
م ��دى الت ��زام �أ�صحاب تل ��ك احلق ��ول باملح ��ددات البيئية
وع ��دم وجود ب�ؤر مر�ضية وتقدمي �شرح مف�صل لأ�صحاب
حقول الدواجن عن طرق الوقاية وطبيعة مر�ض �أنفلونزا
الطي ��ور وح ��ث العاملني عل ��ى ارتداء الب ��دالت والكفوف
والكمام ��ات واالحذية البال�ستيكي ��ة وو�ضع املادة املعقمة
عند مدخ ��ل القاعات وكذل ��ك اكمال امل�ستلزم ��ات اخلا�صة
باملح ��ارق وا�ستخدامه ��ا يف ح ��رق اله�ل�اكات وان�ش ��اء
�أحوا�ض تعفني

تعـــزيـــة
تتقدم م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
أحر التعازي للزميل
ب� ّ

حيدر رعد عبد العزيز
لوفـــاة جده

احلاج فليح ح�سن ح�سني
البلداوي الغريري
الذكر الطيِّب للفقيد وال�صرب وال�سلوان لعائلته وحمبّيه
�سيقام جمل�س الفاحتة على روحه الطاهرة يف الكاظمية املقد�سة
ح�سينية ال�صدر اعتباراً من اليوم الأحد 2018/ 1/21
وملدة يومني من ال�ساعة ( )5 - 2م�ساءً

