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والـنواحي الـتابـعة لـلمـحافـظة  فضالً
عن مــركــز مــديــنــة الـنــاصــريــة  عــبـر
ـــــواكـب والــــهـــــيـــــئـــــات واجملـــــالس ا
احلـسنـييـة). وأجرى الـدخيـلي  جولة
مــــيـــدانــــيــــة في قــــضـــائـي الـــرفــــاعي
والــبـطــحـاء لـلــوقـوف عــلى واقـعــهـمـا
اخلـدمي  وأشـرف علـى حمـلـة خدمـية
ـشــاركـة فـي مـنــاطق خـلـف الـســريع 
عــدد مـن الــدوائــر اخلــدمــيــة  .  وقــال
الــدخـيـلي في بـيــان ثـان اورده مـكـتـبه
االعالمي عقب الزيارة  تلقته (الزمان)
إن (حـملة خدمية موسعة ستنطلق في
قـــضــاء الـــرفــاعـي  نــهـــايــة االســـبــوع
اجلـــاري فــضالً عــلـى تــشــكـــيل جلــنــة

خـدمـية تـضم أهالي الـقضـاء وحتضى
ــتـابـعــة شـخـصــيـة من قـبــله إلنـهـاء
مـعاناة سكان القضاء) . وفي البطحاء
ـديريـة توزيع كـهرباء  أوعـز احملافظ 
ذي قـــار بـــفـك اخـــتـــنـــاقـــات الـــطـــاقـــة
الـكـهربـائـيـة لعـدد من مـناطق الـقـضاء
ـسـتـحـدث أخـيـراً ورفـد مـشـروع مـاء ا
اء ـوظف ومـتابعـة دائرة ا الـهرزة با
لـــلــتــجـــاوزات احلــاصــلـــة عــلى اخلط
دارس الـنـاقل  فيـما أكـد حسم مـلف ا
ـتلكـئة في القـضاء . واطلع الـدخيلي ا
في جـوالته على العديـد من احتياجات
عاجلـات السـريعة ـواطنـ ووضع ا ا

طلوبة) . لها وشمولها باخلدمات ا

شـاركت كافـة الدوائـر اخلدمـية لـتأم
شاركة اإلحـتياجات الالزمة للمواكب ا
ـقـام في اكـثـر في الــعـزاء احلـسـيـني ا
مـن عــــشــــريـن وحــــدة إداريـــــة ضــــمن
تــشــكــيالت احملــافــظــة) . وأضـاف (أن
اخلـطة جنـحت بعـد تطـبيـقهـا حرفـياً 
دون تــسـجــيل أي خــروقـات أمــنـيـة أو
مـــشــاكل خــدمــيـــة في هــذا اجلــانب) 
مـبـيـنـاً أن (اإلجـراءات األمـنـيـة لم تـكن
مـــعـــقـــدة  بـل أتـــســـمت بـــالـــسالســـة
واإلنـسيـابية " . وشـهدت لـيلة الـعاشر
مـن محـرم احلـرام مـشاركـة مـئات االف
من ابـنـاء مـحـافـظـة ذي قـار فـي إحـياء
ــخــتــلف األقــضــيـة ــنــاســبــة  هــذه ا
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ـوصل عـلى بـحـيـرة الـسد بـطـاقـة ايـوائـية ـدينـة الـسـيـاحـية لـسـد ا تـقع ا
تقارب (300) بيت سياحي تهالك معظمه بـسبب عوامل األندثار وغلقها
ألسبـاب امـنيـة بعـض البـيوت مـؤجـرة ايجـارآ طـويآل لـلـظروف الـتي مرت

وصل . دينة ا
توافرة حاليآ وبوجود تسهيالت دينة السياحية وباألمكانـيات ا ان هذه ا
نـشآت الـصاحلـة مثل احملالت ـكن اعادتـها وبـعض ا بسـيطـة واسواق 
ـسـبـح ومـلـعب كـرة الـقــدم ومالعب الـتـنس واألسـواق ودار الـسـيــنـمـا وا
ـديـنـة ومـجـمع الــشـراع الـذي يـتــواجـد فـيه اجلــيش حـالـيـآ  ,عـلـمــآ ان ا
مـفصـولـة امـنـيـآ وبـعـيدة عـن السـد ولـهـا حـدودهـا احملـاطـة بفـواصل من

األسيجة . 
ـدينة نـشأة كـما عـانى غيـرها لـلظـروف األمنـية التـي مرت  عانت هـذه ا
ـوصل فـقـد احـتـلـهـا داعش لـفـتـرة ثم دخـلـهـا قـوات الـبـيـشـمـركة واآلن ا
ا زاد من األندثار والضرر الذي اصابها الضرر يتواجد فيها اجليش 
ـدينـة ومـنهم ادي يـعـني ضررآ لـلـمسـاهـم وحـمـلـة األسهم في هـذه ا ا

ئة) من األسهم . هيئة السياحة التي تملك (49 با
ـكن دخولها من قـبل السائح ألسبـاب امنية دينة  ال شكلـة اآلن ان ا وا
ــديـنــة بــكـتـب رسـمــيــة فـاحتت كـمــا يــدعي اجلــيش وقــد طـالــبت ادارة ا
ستـثمرين ـدينة لـلزائريـن او ا احملافظـة اال انهـا عجزت عن فـتح ابواب ا

شكلة قائمة . والتزال ا
دينة السياحية اذا ما اعادتها الى العمل او األستثمار فأنها ان هذه ا
ــوصل الـذين عــانـوا الـكــثـيـر سـوف تـكــون احـد مــنـاطق الـتــرفـيه ألهل ا

وستكون متنفسآ للمنطقة واهلها .
ـديـنـة الى جـزء من وسـتـسـاهم في تـشــغـيل األيـدي الـعـامـلـة وسـتــعـيـد ا
وضعها الـسابق على األقل علـمآ وقد مضت عـلى غلقهـا اكثر من خمس
وصل التابعة سنوات تراكمت عليـها ديون الكهرباء من قـبل ادارة سد ا

شكلة قائمة ومستمرة . ائية وهي بال تشغيل وا وارد ا لوزارة ا
دينة تقع عـلى عاتق احلكومة وغير هذا مسؤولية ان مسؤولية فتح هذه ا
ـوصل وزارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار وهــيـئـة الـسـيـاحـة ومـحـافـظـة ا
وبأصـدار قـرار من اعلى اجلـهـات وذلك ألستـتـباب األمن اآلن فـي مديـنة
ـكن وضع آلـيـة لـدخـول الـزائـرين وبـالـتـنـسـيق مع ـوصل واطـرافـهـا و ا
ـديــنـة األمن ـنــطـقــة وتـتــولى ادارة ا ــوجـود حــالـيــآ حلــمـايــة ا اجلـيش ا
الـداخـلـي لـلـمــديـنـة بــعـد اخالئــهـا من اجلـيش الــذي يـتــواجـد في بـعض

مرافقها . 
وصل واهـلـها ـديـنـة ا ـديـنة ضـرورة مـلـحة لـلـوفاء  والنـداء ألنـقـاذ هذه ا
ـدينة قـابلـة لألستـثمـار الطويل ودعمـآ للتـنمـية الـسياحـية عـلمـآ ان هذه ا
واعادة تـاهـيـلـهـا ضمن مـراحل مـدروسـة لـتـحقـيق اجلـدوى األقـتـصـادية

وصل . وتوفير احدى مناطق اجلذب السياحي في ا
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تـوشح بالسواد ليلة العاشر من محرم
ســكـان,مــبـاني ومــتـاجــر حي زيـنــبـيـة
بـإسـطـنـبـول الـذي يـعـتـقـد الـشـيـعة أن
ألـــــســــيــــدة نـــــرجس زوجـــــة احلــــسن
الـعـسـكـري اإلمـام احلـادي عـشـر والدة
ـهدي األمـام الثاني عـشر تنـحدر منه ا
حــيث أحــيـا األتــراك في تــلك الــبـقــعـة
ذكـــرى فـــقـــد األمـــة األسالمـــيــة أعـــظم
شــبــابــهــا األمــام احلــســ وآل بــيــته
الطاهرين في مواكب وجتمعات مهيبة
بحضور شخصيات أجتماعية بارزة.
فـقـد جتمع في الـعـاشر من مـحرم آالف
ـشـارك داخل أكـبـر قاعـة في مـيدان ا
عــاشــوراء وأعـداد أخــرى من الــنــسـاء
والـــرجــال خـــارجــهــا والـــذي حــرصت
احلــكـومـة الـتــركـيـة عـلـى غـلق الـطـرق
ــؤديـة له أمـام وسـائط الــنـقل بـكـافـة ا
أنـواعـهـا وتـأمـ احلـمـايـة بالـرغم من
أن الـعـاشـر من مـحـرم هـو الـيوم األول
لــبـدء الـعـام الـدراسـي في تـركـيـا وذلك
ـــرورالـــزائــريـن الــذين لـــيـــكــون فـــقط 
تـوافـدوا من جـمـيـع أحـيـاء اسـطـنـبول
ــتــرامـيــة األطـراف كــونــهـا تــقع بـ ا
قـارتي أسـيـا وأوربـا وحي زيـنـبـية في
اجلـــــانـب األوربي مـــــنـــــهـــــا جـــــائــــوا
يــسـتـذكــروا واقـعـة الـطـف الـتي كـانت
عـــلى مـــســـتـــوى عـــال من الـــتـــنــظـــيم
شاهد واألنـضباط واألعداد واألخراج 
ســـبـي آل بــيـت احلـــســـ وجتـــســـيــد
ـوقف الـبـطـولي من أجـل إعالء كـلـمة ا

احلق ودحض الباطل.
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هـكـذا هم األتـراك مـنـظـمـون بـكل مـناح
حـــيـــاتـــهم حـــتـى قــال الـــعـــرب الـــذين
ــــــذكـــــــورفي تـــــــوافــــــدوا الـى احلـي ا
عـــاشـــوراء لـ ( الـــزمـــان )الـــتي كـــانت
ـشــهـد مـبــهـر أعـجــبـنـا حــاضـرة أن (ا
الـتـنظـيم والـترتـيب والـنظـافـة التي لم
ـرقــد احلـسـ جنــدهـا عـنــد زيـارتــنـا 

عـليه الـسالم في كربالء ونـأسف لذلك.
هـنـا شـعـرنـا بـروحـانـيـة أكـثـر السـيـما

ـــســجــد عــام 2007 وإرســـالــهــا إلى ا
رئـــيـس الــوزراء فـي ذلك الـــوقت رجب
طـيب أردوغان حيث أعرب عن سعادته
بــاألمـر وأكّـد وفـاءه بـتـنــفـيـذ الـوصـيـة
مـادام على قـيد احليـاة وأصبح الوقف
يـــوزع احلـــلــوى عـــلى الـــفــقـــراء قــرب
ضــريح سـنــان في الـعـاشــر من مـحـرم
لـكل عام حيـث تتولى بـلدية إسـطنبول
مـنذ عام  2008بـشكل رسمي تـوزيعها

واطن في الشوارع. على ا
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يــوجــد لــشــيــعــة تــركــيــا في عــصــرنـا
احلــالـي وبــحــسب مــصــادر شــيــعــيــة
ـواقع علميـة ثقافيـة عقائديـة طائفتان
إحــداهــمــا الــشـيــعــة اإلمــامــيـة الــذين
يـلـتزمـون بـواجبـاتـهم الديـنـية شـأنهم
فـي ذلك شـــــأن إخــــوانـــــهم فـي إيــــران
والــــعــــراق وســــائــــر الــــبـالد األخـــرى
والــعــلــويـون الــذين يــتــبـعــون نــهــجـاً
خــاصـاً في الـتـصــوف ويـنـتـمي هـؤالء

ــــــــــذهـب اإلمــــــــــامي إلـى ا
ويــــتــــواجــــدون فـي شـــرق
تـركـيا في مـحـافظـة قارص
ويــــنـــتــــمــــون إلى األتـــراك
اآلذريــ وتــتـمــاثل ثــقــافـة
هــؤالء الـشـيــعـة مع ثــقـافـة
ومـــــنـــــهج اخـــــوانـــــهم في
ـدن الـشـيـعـية إيـران.ومن ا
ــهـمـة في هــذه احملـافـظـة ا
أي قــــــــارص مــــــــديــــــــنـــــــة
ايـفدريـقطـنهـا ثمـانية آالف
نـسـمة يـنتـمي ثُـلثـا عددهم
ـــــذهب الـــــشـــــيـــــعي إلـى ا
اإلمــامي ومـديــنـة تــزلـوجـا
وجــــمــــيع ســــكــــانـــهــــا من
الـشـيعـة.ويـقدر عـدد سـكّان
مــديـنـة قــارص وهي مـركـز
احملــافــظـة  بــسـبــعـ ألف
نـســمـة يـنـتـمي ثـلُـثـهم إلى
ــذهب الـشـيـعي اإلمـامـيـة ا
والـثلث اآلخر من الـعلوي

ويـنـتـمي الـثـلث األخـير إلى

.ويــعــيـش في مــديــنـة ــذهب الــســنيّ ا
تـاشلى ما يـقرب من أربعـة آالف نسمة
من الـشيعـة ويوجد أعـداد كبيـرة منهم
في اســطـنــبـول الــواقـعــة غـرب تــركـيـا
هاجـرين ولهم مساجدهم أغـلبهم من ا
الـتي يـقـرب عددهـا من عـشرة مـسـاجد
أُسّـــست مـــؤخـــراً ولــهـم نــشـــاطـــاتــهم

تميزة.  ا
ويعيش في مدينة أنقرة مايقارب 300
أسـرة شـيعـية لـهم فـيهـا مـسجـدان.أمّا
في إزمـيرالعلمانيـة فهناك ما يقرب من
 1500أســـرة شــيـــعــيّـــة ولـــهم فــيـــهــا
. ويـعـيش في مـديـنـة مـســجـدان أيـضـاً
صـــغــيـــرة تــدعى تـــرگــوتـــلــو تـــقع في
مـحافـظة مـانيـسا مـايقارب 600 أسرة
ـارس أفرادهـا شعـائرهم في شـيعـيّة 
ـــديــنــة مـــســجــد خـــاصّ بــهم وهــذه ا
ـهـاجرون عـمـالـيـة يـقـطـنهـا الـشـيـعـة ا
ـنـاطق األخـرى كـما الـذين قـدمـوا من ا
يـــتـــواجـــد فــيـــهـــا أعـــداد كـــبــيـــرة من

 . العلوي
ويـقطن فـي بورصا  150أسـرة شيـعية
شــرعـوا بــبـنـاء مــسـجــد لـهم يــصـلّـون
ويــقـــيــمــون فــيه شـــعــائــرهم.ويُــصــدر
الــشـيــعـة اإلمــامــيـة في تــركـيــا مـجــلّـة
شــهــريـــة تــدعى عــاشــوراء فــضال" عن
مـجـلّة اسـبوعـيـة اسمـهـا علـمدار. وفي
تـركـيـا مـايـقارب 20 مـلـيـون نـسـمة من
الــعـلـويــ الـذين كــانـوا يـنــتـمـون إلى
ــذهب الــشــيــعي اإلمــامي ثـم تــأثـروا ا
بـشـكل من اشـكـال الـتصـوف فـأضـحوا
يـــقــصــرون فـي الــقــيـــام بــواجـــبــاتــهم
الـشرعـية. وقـد خضع هـؤالء العـلويون
لــضــغــوط شــديــدة خالل فــتـرة احلــكم
الـعـثـمـاني بـعـدهـا فـسـحت لـهم الـدولة
الــعــلـمــانـيــة احلــالـيــة اجملـال لــتــسـنم
ـــنـــاصب احلـــكـــومـــيــة حـــتى احـــتل ا
بـــعــضــهـم مــراكــز مـــهــمـــة في الــدولــة
واجلـيش وقد بدأت خالل العقد األخير
عـودة لـلـعـلويـ إلى أحـضـان الـتـشيع

تكـررت حـاالت قـصف مـخـازن عتـاد في بـعض مـنـاطق الـوطن لم يـظـهر
غـير بـيـان عن اجـتـمـاع خللـيـة االزمـة األمـنـية يـؤكـد طـلب الـسـيـد رئيس
مجـلس الـوزراء الـتـحـقيق فـي واقعـة قـصف مـخـازن العـتـاد جـنـبي غرب
بغـداد خالل اسـبـوع بعـد أيـام مـعدودة واقـعـة قصـف جديـدة الـسؤال:
ـوضـوع مـحـاوالت احـد هل الـقـصف اجلـوي بال مـتـهم ?? ابـرز مـا في ا
" ان يوظف ـدعو "ايـلي كوهـ رموز الـتواصل االجـتـماعي اإلسـرائيـلي ا
ـعـارضـ من جـمـهـور احملـلـل ـؤيـدين وا هـذه الـوقائـع لفـرز صـفـوف ا
السـياسـيـ الذين يـعبـرون عن وجـهات نـظر احـزابـهم فيـبدو ان كـوه
ـتهم فيهـا ليشق صفوف جنح في توظيف هذه الـعمليات الـتي لم يظهر ا
هؤالء احملللـ اما بالرد علـى تغريداته او اسـتخدام مضمـون تغريداته
نـقولـة بالـعربـيـة غيـر ما هي بـاإلنكـليـزيـة او العـبريـة  ناهـيك عن الدور ا
زيـد من الـوقود علـى نيران تـعجل لـبعض الـفضـائيـات العـربية لـرمي ا ا
ـكن ان يـتوقف االعالم اخملطط فـي تنـاول مـثل هـذه  االخبـار. كل ذلك 
عــنـد بــيــان رسـمـي حـكــومي من ســطــرين - تــلك مــهـمــة الــنـاطـق بـاسم
احلكومة بـعد ان توقف السـيد رئيس الوزراء عن عـقد مؤتمـره الصحفي
ـشـار الـيه أعاله بـان حتـقـيـقـيـا األسـبـوعي- لـتـجـديـد مـا ذكـره الـبـيـان ا
عراقيا من عدة أطراف امنية ما زال قائما والسيد رئيس مجلس الوزراء
وقع التفـجير جنوب غرب وضوع ومثـال ذلك زيارته الشخصـية  يتابع ا
بغـداد !!. لكن يـبدو ان احلـكومـة وناطـقهـا الرسـمي الذي لم يـظهـر حتى
ـثـال الرد الـيـوم امام وسـائـل االعالم لـيسـت من واجـبـاته عـلى سـبـيل ا
وضوع الذي يـتعلق بصميم تراكم من تـداول مثل هذا ا على هذا الكم ا
عمل احلكـومة وسـيادتـها. مقـابل ذلك هنـاك من يسـعى لنقل كـرة التـنابز
نـاقشة لتـشمل البرنامج ان فتتطـور رقعة ا اإلعالمي الى داخل قبة البـر
احلـكومـي وموقـف الكـتل مـن شخـص رئيـس مجـلس الـوزراء فـضال عن

وضوع. كن طرحها على هامش ا الكثير من األمور التي 
مكن القول:  في ضوء كلما تقدم  يبدو من ا

كن  اطالقا  ان تبقى عـمليات القـصف اجلوي  دون متهما   أوال : ال 
وسيـان من يـكـون   والبـد  من إجراءات  حـكـومـيـة  يتم  الـكـشف عـنـها
ـعرفـة مـوقف حكـومته  لـعل ابسط مـثال لـها تـلهف  امام الـراي العـام ا
حتريك جلنة مشتركة من  وزارتي الـدفاع  واخلارجية  لرسم خطوط رد
ـكن ان يــسـتـجـد في الـفـعل الــعـراقي وسـيـنــاريـوهـاتـهــا  في ضـوء مـا 
وضوع . شكلة من قبل مجلس االمن الوطني بهذا ا حتقيقات اللجنة ا
ـاذج من ثـانـيــا : قـصـور االعالم احلـكــومي يـقـابـل سـيل الـتـحــلـيالت و
ـتــلـكـون احلــد األدنى من الـتــعـبـيــر عن الـضـرورات احملـلـلــ الـذين ال 
الـدسـتـوريـة  فـي الـتـعـايش الـسـلــمي وهـذا يـحـتـاج مـن نـقـابـات وكـلـيـات
وهيئـات  االعالم ( هيـئة االتـصاالت واالعالم  وشـبكـة االعالم العـراقية)
التعامل اإليجابي لوضع حلول نهائية لفكرة التعايش السلمي السيما ما
بـعـد مـرحـلـة داعـش عـلى ارض اخلـارطـة اإلعالمـيـة الــعـراقـيـة وتـوحـيـد
االعالم احلـكـومي فـي (( نـاطـقـيـه مـوحـدة )) وسـبـق  ان طـرحت أفـكـارا

محددة في هذا العمود الصحفي .
ثالـثـا: يـبقى من الـقـول ان حـوكمـة الـسيـاسـات الـعامـة لـلـدولة تـقـوم على
تفاعل الرئاسات الثالث (تنفيذية  –تشريعية -قضائية) وهناك نوعا من
الـتـحـسن في األداء الـوظـيـفي لـهـذه الـسـيـاسـات من خالل االجـتـمـاعـات
شتـركة التي يـتبنـاها السـيد رئيس اجلـمهوريـة لكن عدم حـصول مثل ا
تـهم بـعـملـيات الـقـصف اجلوي والـرد الـعراقي هذا االجـتـماع لـتـحديـد ا
فتـرض يجـعلـنا مع بقـية الـعراقـي ننـتظـر احللول من ا
ـا  ولـكن االنتـظار  الـطويل اهل العـقد واحلل.... ر
ــلـل  ويـفــتح اجملــال  جلــمــاعــات احملــلــيـ يــولـد ا
ـا لـديه  مـن الـشرق الـسـيـاسيـ كـل منـهـم يـدلو 

الى الغرب  وبالعكس  ولله في  خلقه شؤون !

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM « 

أعــلن مـحـافـظ ذي قـار رئـيس الــلـجـنـة
األمــنـيـة الـعــلـيـا  عـادل الــدخـيـلي عن
جنـاح اخلـطة األمـنيـة واخلـدميـة التي
وضــعـــتــهــا إدارة احملــافــظــة لــتــأمــ
إجنـاح إحياء ذكـرى العاشـر من محرم
احلـرام استشـهاد األمام احلـس عليه
الـــسالم.  وقــال الـــدخــيــلـي في بــيــان
اورده مــــــكــــــتــــــبـه االعالمـي امس (أن
اخلـطــة األمـنـيـة اشـتـرك في تـنـفـيـذهـا
اكـــثــر من عــشـــرين الف مــنـــتــسب من
اجلـــيش والـــشــرطـــة واألمن الـــوطــني
واخملـابـرات واالسـتـخـبـارات واحلـشـد
ـرور  كما دني وا الـشعـبي والدفـاع ا

W¹d UM « ·«dÞ√ w  qLŽ WKLŠ vKŽ ·dA¹ wKOšb «

ـرة األولى الــتي نـحـضــر فـيـهـا أنــهـا ا
مأ أستشهاد سبط الرسول في تركيا
) مــلـحــمــة الـطف قــال عـنــهـا الــرسـول
األعـظم (ص) فـي حـديثـه الشـريف ( أن
لــــقــــتل احلــــســـ حــــرارة في قــــلـــوب
ـسـلـمـ ال تـبـرد أبـدا" ) حـدث عـظـيم ا
ومــصــاب ألــيم نــبه لـه مــحـمــد لــرفض
الـظلم والذهاب الى الـتغيير واألصالح
ــبـاديء والــسالم من خالل الــتــسـلح 

ثورة احلس وأخالقياتها.
عــاشـــوراء لــهــا مــكـــانــة خــاصــة لــدى
األتــراك الــشـــيــعــة هم يــعــمــلــون عــلى
أحـيـائـها بـأسـلـوب حضـاري بـعـيد عن
ـعاني الـطائـفيـة يلـيق بقـيمـة العـبر وا
الــتي جتـســدهـا الــواقـعـة حــيث ذكـرت
مــصـادر مــطـلــعـة قــد أصـبح الــشـيــعـة
األتـراك مـنـذ سـنـوات يـحـتـفـلـون بـهـذه
باركة من نظام الذكرى بشكل علني و
حـزب العدالة والتـنمية والرئيس رجب
طــيـب أردوغــان الــذي تــبــنـى تــقــلــيــدا
جـديـدا حـ قـام بـتـقـد وجـبـة مـحرم
وحـلوى عاشـوراء في القصـر الرئاسي
فــضال"عن اسـتـقـبـال وجــهـاء الـطـائـفـة
الــعــلـويــة لــتــنـاول طــعــام اإلفــطـار في
الـقصر الـرئاسي وعدّ هـذا األمرتطورا"
الفـتا في تركـيا (العـلمانـية ) ولم يفوت
الــنــظــام الــتـــقــالــيــد الــعــثــمــانــيــة في
عـــاشـــوراء فـــأعــاد إحـــيـــاءهـــا وفـــقــا"
لـلــعـادات الـتي يـحـافظ عـلـيـهـا األتـراك
بـتحضيرهم حللوى خاصة جدا تُعرف
بـــاسم حـــلـــوى عـــاشـــوراء حـــيث يـــتم
تــبـادلـهـا بـ اجلـيــران وتـوزيـعـهـا في
األزقــة والـطـرقـات فــضال" عن أنـهـا من
الـوجبات الرئيسية أجملانية في الكثير
ــطــاعم وتــوزيــعــهــا بــالـقــرب من من ا
عمار العثماني الشهير سنان ضـريح ا
بـاشا بإسطنبول تنفيذا لوصيته حيث
كــان يـعـد حــلـوى عـاشــوراء في مـنـزله
الـواقـع قـرب مـسـجـد الـسـلـيـمـانـيـة في
الـيوم العـاشر من محرم ويـوزعها على
الــفــقــراء و الــعـثــور عــلى الــوصــيـة
بــشــكل وثــيــقــة خـطــيــة أثــنــاء تـرمــيم

فــتـشـيـعت ثــلـثـمـائـة أســرة من مـديـنـة
چــوروم الـتي تـقـرب نـســبـة الـعـلـويـ
ـائـة من عدد سـكـانـها فـيـهـا  ستـ بـا

وبُني فيها مسجد أهل البيت (ع).
ويـــقــدر عـــدد الـــعــلـــويــ فـي تــركـــيــا
بـعـشرين مـليـون نسـمـة منـهم مايـقرب
مـن ســــتــــة مـاليــــ فـــــرد من األكــــراد
ومـلـيـون ونـصف من الـنـصـيـريـة التي
يـقطن أفرادها في الغالب قرب احلدود
الــســوريّـة ويــنــتـمي أكــثــر الـعــلــويـ
األتراك إلى الفرق الصوفية البكتاشية
ـعدة بـيـنـمـا تـشيـر بـعض الـدراسـات ا
ـنـشـورة في مكـتـبة فـي عام 1995م وا
الـكونغرس أن نسبة الشيعة تصل الى
ـئـة وأن  مـايتـم تداوله من أن الـ 30بـا
الـشـيعـة االتراك هم من الـعـلويـ فقط
ت الـى الواقع بصـلة بل يـنتـسبون ال
الـى االربـــعـــة طــــوائف. الـــعــــلـــويـــون
الـنـصـيريـة أو اخلـصـيبـيـة ثـناعـشـرية

والبكتاش والدروز.
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واكب احلسينسة في احملافظة W∫ محافظ ذي قار خالل جولته ب ا uł
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نـشـــــــــر بـإعالنـنـا مـنـاقـصـة عـامة
ـــــنــــــــــشـــــور في رقـم ٢٠١٩/٤٢ وا
جــريــدة الـزمــان بــالــعـدد ٦٤٤٧ في
٢٠١٩/٩/٧ سهواً من قـبل اجلريدة
تاريخ الغـلق حيث ذكـر يوم االثن
ـــــــــوافق ٢٠١٩/٩/١٩ خـــــــــطـــــــــأ ا
والـــصـــحـــيح هـــو يـــوم اخلــمـــيس

وافق ٢٠١٩/٩/١٩. ا
لذا اقتضى التنويه
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تعـلن عـمادة الـكلـيـة التـقنـية الـهـندسـية/ بـغداد
الكائـنة في الـزعفرانـية عن اجراء مـزايدة علـنية
السـتـثـمـار (الـتـصـويـر الـفـوتـوغـرافي كـافـتـيـريا
ـكتـبة الصـيفـيـة وكافـتريـا االقسـام الـداخلـية وا
ن تتوفـر لديه الرغبـة مراجعة فـعلى الراغبـ 
الـيـة الستالم الـشروط عـمادة الـكـليـة الـشعـبـة ا
اخلــاصــة بـذلك مــقــابل مــبــلغ وقـدره ((25,000
خمسـة وعشرون الف ديـنار ال غيـرها غيـر قابلة
زايدة بـعد اسبوع من تاريخ للرد وسـتجرى ا
ـزايـدة اجور النـشـر ويـتحـمل من تـرسـو علـيه ا
الــنـشــر واالعالن وسـتــراعي طـبــيـعــة اخلـدمـات

قدمة كأساس للمفاضلة. ا
أ.م.د نبيل جميل ياس
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