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ـتـظـاهرين استـخـدام قـوات األمن الـعـراقـية الـرصـاص احلي ضـد ا
عــلى جـســر الـشـهــداء ومـقـتل 4 أربــعـة مـتــظـاهـرين فـي بـغـداد يـوم
ـثل تـطوراً جـديـداً في الـعراق اخلـميس  7تـشـرين الـثاني 2019 
بعد ان كانت عمليات القتل جتري عن طريق القناص والقوات غير
ــلـثـمـ حـسب ادعـاء احلـكـومـة الـعـراقـيـة ـعـروفـة او االشـخـاص ا ا
ســابـقـاً خــاصـة بــعـد صــدور أوامـر من رئــيس الـوزراء عــادل عـبـد
ـــهــدي لــقـــوات األمن بـ"فـــرض الــقــانـــون" واعــتـــقــال من ســـمــاهم ا
" الذيـن يقـطعـون الـطرق ومـا أعـلنه الـنـاطق باسـم القـائد بـ"اخملـربـ
سلـحة العراقيـة وهو منصب جـديد  استحداثه في العام لـلقوات ا
زمن االصالحـات الـعـراقـيـة وكــأن الـعـراق قـد دخل حـربـاً ويـتـطـلب
االمـر لي احلـقائق وتـرديد الـعـبارات الـتي ال يصـدقـها احـد مثل ان
تظاهرين وان القوات االمنيـة غير مزودة باسلحـة ومهمتها حـماية ا

االوامر واضحة وحازمة بعدم اطالق النار على اي متظاهر.
قلوب وأجـساد الضـحايا االربع استـقر بهـا رصاص حي انطلق من
كلون شيئأ قوات او اشخاص معلوم او مجهول وهم شباب ال 
في هـذه الـدنيـا غـيـر حـبهـم الكـبـيـر لـلعـراق والـذي يـدفـعـهم الى بذل
(الـنـفس من أجل الـنـفـيس) روحـهم واجـسـادهم وحـيـاتـهم يـضـحون
ـلـثـم بـهـا وهم مـشـروع قتـل واضح ومـتحـرك امـام الـقـنـاصـ وا
الــذين عــجــزت احلــكــومــة الـعــراقــيــة (حــسب زعــمــهــا) ســابـقــاً من
تـشـخيـصـهم ومعـرفـتهم رغـم ان القـتل ثـابت وان (احلقـيـقة واضـحة

وضوح الشمس في رابعة النهار)  وامام اجلميع.
لـثم والقناص أجورين وا ضمير ميت هـذا الذي يحرك القتـلة وا
ن يــعـتـدون ويـضـربـون بـكل واي قـوات امـنـيــة رسـمـيـة او غـيـرهـا 
قـسـوة ووحـشـيـة عـلـى الـشـبـاب الـذين بـدا عـلـيـهم الـتـعب والـضـعف
والــنـحـول وهـم يـفـقــدون كل يـوم صــديـقـاً أو زمــيال سـواء بــالـقـنص
والـقــتل الـيـومي او عـنـدمـا يــعـود الـبـعض مـنـهم لــيالً الى بـيـته فـيـتم

اختطافهم من قبل جهات مجهولة.
ســوف يــكـتب الــتــاريخ انــتـفــاضــة تــشـرين 2019 في الــعــراق بــلـد
الـرصاص احلي الـذي يتم اطالقـه بضـميـر ميت عـلى صدور وقـلوب
ـتـظـاهـرين من الـشـبـاب والـكـهـول واالطـفـال ومن مـخـتلـف االعـمار ا
ــسـتـويـات والـذيـن تـوحـدوا بـعـد ان هــجـروا وهـاجـروا من ـهن وا وا
ـناطـقيـة واسوار الـقومـية وانـطلـقوا الى اغالل وامـراض الطـائفـية وا
آفاق الوطنيـة العراقية التي جـمعتهم وكانهم عـائلة واحدة في ساحة
الـتـحـريـر وكل امـاكن الـتـظـاهـر واالعـتـصـامـات وأن عـلى احلـكـومـة

الـعـراقـية وكل مـن يتـــــــــحـكم بـالسـلـطـة في هذا
ـنــكـوب ان يـعــــــــــلم انه عـنـدمــا يُـقـتل الـبــلـد ا
متـظاهر واحـد فانه يُـحفر قـبرين في آن واحد
واحــد مــنــهـم لـلــشــهــيــد احلي فـي الــضــمــائـر
ــــــــيت ولـو والـقـلـوب وآخـر لـلـقــاتل الـظـالم ا
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ـا تـنـطـوي عـلـيه من هـنـاك ايـام واحـداث تـاريــخـيـة ال يـنـسـاهـا احـد 

دالالتٍ وحتوالت خطيرة في اجملال السياسي واالجتماعي.
ومـثل هــذه االحـداث والـتـحـوالت الــكـبـرى تـكــون احلـد الـفـاصل بـ

: مرحلت
رحلة السابقة عليها ا
رحلة الالحقة عليها وا

وهـكـذا كـان االول من تـشـرين االول عـام 2019 فـقـد كـان مـنـعـطـفـاً
: خطيراً ب مرحلت

ـطـالـبة الـشـعـبـية بـالـتـغـييـر لـلـواقع الـفاسـد والـهـياج الـشـعـبي عـبر ا
ـطـالـبة بـالـقـضاء عـلى الـفـساد ـظاهـرات واالحـتـجاجـات الـعـارمة ا ا
ـفـارقــات والـشـوائب الــتي اعـتـرت الـعــمـلـيـة ــفـسـدين وعــلى كل ا وا
الــسـيــاســيـة وازديــاد رقـعــة هـذه االحــتـجــاجـات رغم اصــدار (حـزم

. االصالح) التي لم يعد يثق بها معظم الغاضب الهائج
ومـرحـلـة الـفـشل الـسـلـطـوي في اطـفـاء نـيران الـغـضب احملـتـدم رغم

صدور ما سمّى بـ (حزم االصالح)..!!
وهـكذا وجـدنـا خنـدق بـارزين في السـاحـة العـراقيـة خنـدق احلراك
العارم الـذي ال يرضيه االّ اكتسـاح الطبقـة السياسيـة احلاكمة التي
تـمادت في غـيها ولم حتـسب للـجمـاهير احلـساب الـصحـيح وخندق
أصحاب النفوذ من السلـطوي الذين هالهم هذا احلجم الضخم من
ــطـالــبـات ذات الــسـقـوف الــسـخط الــعـارم وهــذا الـكمّ الــهـائل من ا

!!.. العالية والتي ال تُبقى لهم شيئاً
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ـقــبـول بل من الالزم ان تــبـادر اجلـمــاهـيـر لــلـمـطــالـبـة اذا كــان من ا
ـشروعـة في وطن عادل تـتـكافـأ فيه الـفرص بـ مواطـنيه بـحـقوقـها ا
واطـنة) وبـعيـداً عن احملـاصصـات الفـئويـة والطـائفـية ـعيـار (ا طبـقا 

والقومية...
فان من الصـحيح بل من الالزم احلفاظ عـلى سلميـة التظاهرات اوالً
ـمتـلكـات اخلاصـة واالبتـعاد ـؤسسـات احلكـوميـة وا واحلـفـاظ على ا

عن كل ما يضر باالقتصاد العراقي من قريب أو بعيد.
وانئ انّ مـا قـامت به بـعض اجملـاميع الـهـائجـة من تـعـطيل الـعـمل بـا
ــكن ان يـكـون مــقـبـوالً بـكل الــعـراقـيـة وخــاصـة مـيــنـاء ام قـصـر ال 
ـعـايــيـر ومن هـنــا نـرى لـزامــا عـلـيــنـا أن نـتــوجه بـالـنــداء الـشـرعي ا
ــظـاهـرات والــوطـني الـى كلّ ابـنــائـنــا واخـوانــنـا االعـزاء فـي سـوح ا
واالحــتـجـاجــات في بـغــداد وفي كل احملـافــظـات الـعــراقـيـة الــعـزيـزة
تعيّن رافق العامة هدفا من أهدافهم وا االخرى أن ال يكون تعطيل ا
عليهم ان يواصلـوا التظاهر اخلالي من الـعنف والبعيد عن االضرار

صالح الوطن.
صاحله? انها مصاحلهم وهل يسعى العاقل لالضرار 
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وظف والطالب هـو اآلخر مظهر ان قطع الطرقـات العامة وإجبـار ا
من مـظـاهر االنـحـراف عن األهـداف الـوطـنـيـة السـلـمـيـة الـتي يـسعى

تظاهرون من أجل حتقيقها. ا
ـارسـة عـمـلـيـات االجـبـار واالكراه عـلـى االنـصيـاع الـى رغـبات انّ 
فـريق هائـج غلـبت حـمـاسـتُه عـلى عـقله لـيـست االّ عـمالً يـعـاقب عـليه

القانون.
مارسات على االطالق. ولن يُحمَد أحد على مثل تلك ا

ـتــظـاهــرين الــســلـمــيـ انّ مــثل هـذه االعــمــال تـسيء الـى سـمــعــة ا
وتظهرهم وكأنهم عصابات تخريب وعدوان...
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ـتد من دون أنْ يتم طالـبات ال يصح أنْ  ظاهـرات وا ان استـمرار ا
مـثّل لتلك اجلـماهير قدوره أنْ يـكون احملاوِر وا التوافق عـلى مَنْ  
ـثلي لـتـبـدأ علـى بركـة الـله احلـوارات الـتـفـصـيلـيـة بـ هـؤالء وبـ 
نـشودة بعـــيداً عن الـعناد احلكـومة وصـوالً الى حتقيق االهـداف ا

ــشـروعـة ــطـالــبـات) ا والـتــصـلـب واذا سـارت (ا
و(العقالنية) في خط متوازيــــ ومن قـــــبل
الفـريق  –فـاننـا ســــنـصل بـعونه تـعالى الى
ـــرضـــيـــة وســـــوف لن يـــنـــــسى احلـــــــلـــول ا
الــســلــطــــــويــون عــلى االطالق هـــــذا الــدرس

الــــبليغ.
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- بــالـــفــعـل شــرعـــنــا فـى تــفـــعــيل
مشروع ميثاق عالم الفتوى والذي
ـــاضي من  اطالقه فـى الـــعـــام ا
خـالل اطالق مـــــدونـــــة شـــــامـــــلــــة
ألخالقـيــات اإلفــتـاء مــتـرجــمـة الى
عـدة لـفــات نـظـرا حلـالــة الـفـوضى
الــــتي أصـــيــــبت بـــهــــا الـــســـاحـــة
يثاق اإلفتائية وسيتم تقد هذا ا
ـعنـية بـأمر ـنظـمات ا لـلهـيئـات وا
اإلفــتـاء فـى الـعــالم لــيـكــون مــعـ
ومــرشــد لـــلــتـــعــامل الـــرشــيــد مع
ية لالسـتعانة به فى الفتاوي الـعا
وضـع الـــقــــوانـــ الـــتـي حتـــد من
ظــاهـرة فــوضى الــفــتــوى وجتـعل
الـفـتوى أداة لـلـتنـمـية واالسـتـقرار
ي ــؤشـــر الــعــا كــذلك أطـــلــقــنـــا ا
لـلفـتوى وهـو أول مؤشـر من نوعه
تــــــنــــــفــــــذه وحــــــدة الــــــدراســـــات
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عـقب انتـهـاء مؤتـمر إدارة اخلالف
الـفـقـهي صـدرت وثـيـقـة الـتـسـامح
الــفــقـهي والــتي جتــدد سـبل إدارة
اخلالف الفقـهي فماهي اإلجراءات
التي اتخذت لتفعيل تلك الوثيقة ?
ـؤتمـر بدأت األمـانة عـقب إنتـهاء ا
ـعـنـي الـعـامـة فى جـمع كـلـمـات ا
بـــاإلفـــتــاء فـى الـــعـــالم وتـــرشـــيــد
اخلالف الـفــقـهي واســتـثــمـاره عن
طريق تـنفيـذ برامج وبـروتوكوالت
تــعــاون عــبــر رحالت شــوقي عالم
مـفتي اجلـمـهوريـة الى دول الـعالم
ـاذج إفـتـائـية كـمـا سـيـتم تـقـد 
يـتم فــيــهـا االســتـفــادة من مـذاهب
الفـقه جمـيعـا كتـجربـة رائدة يجب
اســـتــــثـــمـــارهـــا واإلفـــادة مـــنـــهـــا
واســـتـــكـــمـــال مـــوســوعـــات إعالم
ــفــتــيي الـذيـن حـقــقــوا مـعــايــيـر ا
ـذاهب الـوسـطــيـة اإلفـتـائــيـة من ا
اخملـــتـــلـــفـــة وإخـــراج مـــوســـوعــة
للقائم بـاإلفتاء تشتمل على أراء
ــعــنـيــ بــاإلفـتــاء ولــو من غــيـر ا
ــســلـمــ وطــرق االســتــفـادة من ا
جـهـدهم كـمـا سـيـتم تـدشـ قـاعدة
ــقـــارن فى ثــوبه أبـــحــاث الــفـــقه ا
اجلــديـد لــتـيــســر عـلى الــبـاحــثـ
وطـالب الـدراسـات الـعـلـيـا إضـافـة
الى تدشـ مرصـد جتارب احلوار
ـــذهــبي لــلــتــيـــســيــر عــلى طالب ا
الـدراســات الـعــلـيـا فـى الـدراسـات
الشرعيـة واالجتماعيـة واالنسانية
ــذهـبي لــتـقــد جتــارب احلــوار ا
وفـيـما يـلي نص احلـوار مع مـفتي

مصر ابراهيم جنم:
 { وهل  تـــــــفـــــــعـــــــيل حـــــــزمـــــــة من
ـشــروعـات اإلفـتــائـيـة االســتـراتـيــجـيـة ا
والتـي أطلقـتهـا األمانـة العـامة فـى العام

اضي ? ا

فيديوهات ترد على دعاة التطرف
{ ومــا مــدى جنــاح مــرصــد الــفــتــاوى
التـكـفـيريـة فى رصـد الـتـــكفـيـريـة والرد

عليها ?
ــرصـد بــجـهــود مـلــمـوسـة - قـام ا
لـرصـد الـفـتـاوى الـتـكفـيـريـة حـيث
رصـد أكـثر من 170 تقـريراً قـدم ا
ودراسة عـلمـية لـلرد عـلى إدعاءات
ـتــطـرفـ وأسـانــيـدهم الــبـاطـلـة ا
سـائل والقـضايا وتوضـيح كافـة ا
الــتي تـوظــفـهــا جـمــاعـات الــعـنف
ـســلــمــ وقـد لــلــنـيـل من وحــدة ا
أصدر مرصـد اإلفتاء مـؤخرا نشره
من ضـــــمن نـــــشـــــراته ودراســـــاته
الــدوريـــة والــتي تــهــتم بــقــضــايــا
اإلرهــاب وخـــطــابـــاته الــعـــنــيـــفــة
تـطرفة وخـرائط انتـشاره ورصد ا
الـعــمـلـيــات اإلرهـابـيــة مع حتـديـد

االســتـــراتــيـــجــيـــة لألمــانـــة لــدور
وهيئـات اإلفتاء فى الـعالم ويهدف
ؤشر لتبي حالة الفتوى فى كل ا
دائـرة جــغـرافــيـة لـلــمـســاهـمـة فى
جتديـد الفـتوى من خالل الـوصول
الى مجموعة من األليات الضابطة
لـلـعـمـلـيـة اإلفـتـائـيـة والـتـرمـومـتـر
نضبطة الذي يعيد الفتـاوي غير ا
الى مـسـارهـا الـصـحيـح وفى إطار
مــشـروع اخلــطــاب الـديــني دشــنـا
أيـضـا مـنـصـة هـدايـا والـتي تـعمل
عــلـى حتــويـل الــردود الـــعـــلــمـــيــة
ـــنــــتـــهــــيـــة الى صــــور وبـــرامج ا
الـكـتـرونـيـة مـتـقـنـة تـناسـب ثـقـافة
الــعــصــر هــذا الى جــانب تــدشــ
ــتــحــركــة الــتي وحــدة الــرســـوم ا
ــسـاهـمــة فى جتـديـد تـهـدف الى ا
اخلـــــــطــــــاب الــــــديـــــــني مـن خالل

خـريـطـة اجلمـاعـات األكـثر تـنـفـيذا
للـعملـيات اإلرهـابية وفى مـواجهة
ــتــطــرفــة أصــدرنــا تــلـك األفــكــار ا
نشـرات لنـشر الـصورة الـصحـيحة
والـوسـطـيـة لإلسالم والـعـمل عـلى
فـاهـيم الـتي شوهـتـها تـصـحيـح ا
ـتـطـرفـة وحـرفـتـهـا الــتـنـظـيـمـات ا
وتــفــكـيـك فـكــر هــذه الـتــنــظـيــمـات
وبـيان حـقـيقـة اجلـهاد فى اإلسالم

وأركانه وشروطه
{ ومــاهى خــطـة دار اإلفــتــاء لـتــجــديـد

اخلطاب الديني ?
- ان قــضـــيــة تـــطـــويــر اخلـــطــاب
الــديــني لــيــست ولــيــدة الـيــوم بل
أشار إلـيهـا رسولـنا الـكر عـندما
قـال أن الـله سـوف يـبـعث كل 100
عام من يجـدد أمر ديننـا والتجديد
واكبـة التـغيرات مأمـور به شرعـا 

مؤكدا انه (وبشكل عام بشكل عام)
ـنـاطق الـنـفــطـيـة الـغـنـيـة تـتـأثــر ا
ــنــابع بـــاخلــام والــتـي تــعــد مـن ا
ـهـمة لـلنـفط والـغاز الـواقـعة  في ا
حـــوض اخلــــلـــيج وبـــحـــر قـــزوين
وشـمــال افـريــقـيـا وبــحـر الــشـمـال
بـتـدهـور االمن واالسـتـقـرار والـذي
ـــســـتـــقـــبل بـــدوره يـــؤثـــر عـــلـى ا
االقــتــصــادي في اي دولــة من تــلك
مـبـيـنــا ان (الـعـراق يـشـهـد الـدول)
حـالــيــا اوضــاعــا غــيــر مــســتــقـرة
بـسـبب الــتـظـاهـرات الــتي تـطـالب
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رأى اخلـبـير الـنـفطي بـيـوار خنس
ان غــيـــاب احلـــلـــول احلــكـــومـــيــة
ـــتــظـــاهــرين ــعـــاجلـــة مــطـــالب ا
واستمـرار التصعـيد الراهن بوادر
ال تـبـشـر بـخـيـر وتـهـدد االقـتـصـاد
الـعــراقي في حـال انــقـطــاع طـار
داعيـا الى ايـجاد لـتـصديـر الـنـفط 
مـخارج عـقالنيـة تـلبي احـتيـاجات
احملـتـجــ حـفـاظــا عـلى االوضـاع
من التدهور وعدم االستقرار الذين
سـيـؤثـران عـلى عمـلـيـات االنـتاج .

وقـــال خــنس لـ (الـــزمــان) امس ان
ـعاجلة (غيـاب احللـول احلكومـية 
ــعــتــصــمــ فـي بــغـداد مــطــالب ا
واحملـــافـــظـــات في ظل اســـتـــمــرار
الـتـصـعـيـد الـراهـن بـوادر ال تـبـشر
بخير وتهدد االقتصاد العراقي في
حال انقـطاع طار لتصـدير النفط
والســـيـــمــا فـي حــال عـــدم ايـــجــاد
مـخارج عـقالنيـة تـلبي احـتيـاجات
الـشـعب حـفـاظـا علـى االوضاع من
الــتــدهـــور واالخالل بــاالســتــقــرار
سـيـؤثــران عـلى عـمـلــيـات االنـتـاج

نـتجة ناجت عن صراع بـ الدول ا
سـتـهـلـكـة ليـدعـوا بـذلك تـبـاطؤ وا
الـنـمــو االقـتـصــادي في الـعـالم اي
ـعـنى زيــادة الـطـلب عــلى الـنـفط
والغاز دون رفع االسعار حتى وان
انـخفـضت معـدالت التـصديـر وهذا
االمـــر الـــذي يــــحـــدث االن شــــبـــيه
ولـفت بـصــراعـات احلـرب الـبـاردة)
خنس الى ان (السعودية التي تعد
القطب الـرئيس في منظـمة البلدان
ـــنـــتــجـــة لـــلـــنـــفط  افـــادت خالل ا
تصـريحـات بأنـها جتـري محاوالت
ـصدرة العـادة الـنـظـر بـالـكـمـيـات ا
ــــنـــشـــات بـــعــــد احـــداث قــــصف ا
ـا سـيؤدي ذلك الـنـفطـية فـيـها ور
الى حتـكم حـقـيـقي بـاالسـعـار التي
تـقع حتت سـيـطـرة ثالث دول وهي
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امريكا وروسيا والسعودية الن كل
بـلــد من تـلـك الـبـلــدان تـصـل طـاقـة
انــــــتـــــــاجه 10 ماليـــــ  بــــرمــــيل
مـحـذرا اوبك من (الـلـجـوء يــومـيـا)
ـصدرة الى زيـادة  كمـيـات النـفط ا
ـيـة النه سـيؤدي الى لـلـسـوق الـعـا
انـــخــفـــاض االســـعـــار وبـــالــتـــالي
اســتـمــرار اعـضــائـهــا عـلى اتــفـاق
الـتــخـفــيض يـســاعـد عــلى ارتـفـاع
سعر الـبرميل الـواحد خالل موسم

الطلب).
WÐuKD   U UB²š«

اعـلــنت وزارة الــنــفط عن الى ذلـك 
تـوفـيـر مـئـة بـعـثـة دراسـيـة حلـمـلة
شـــهــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس خــارج
الـعراق ضـمن برنـامـجهـا الدراسي
ـستـقبل). واشـارت الوزارة (بـناة ا
ـطـلـوبـة الـى ان (االخـتـصـاصــات ا
ــــشـــاريع و هـي هـــنــــدســـة ادارة ا
اقـــتـــصـــاديـــات الـــطـــاقـــة وعـــلـــوم
جيوفيزياء وهندسة كهرباء/ طاقة
متجددة ومـحاسبة قـانونية وكذلك
قـــانـــون جتـــاري ودولي وحتـــكـــيم
اضـافـة الى هــنـدسـة بـيــئـة مـركـبـة
وعـلـوم اقتـصـادية ومـالـية وتـقـييم
اصـــول وهــنـــدســة مـــيــكـــاتــرونس
اخـتصـاص حديث يـدمج الـكهـرباء
ـيــكـانـيك فـضال عن اخـتـصـاص وا
ودعت الــكـــيــمــيــاء مــعــاجلــة غــاز)
الـــراغــــبـــ الـى (ملء اســـتــــمـــارة
ــوعـــد اقــصــاه بــدايــة الـــتــرشــيح 

قبل). الشهر ا

½qI∫ متظاهرون ينقلون مصاباً في تظاهرات بغداد
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تواصل مالكـات مسـتشفى اجلـملة
الـعصـبـيـة الـتـابـعـة لـدائـرة صـحة
الرصافـة اجلهود لتـقد اخلدمات
الــصـــحــيــة ومـــعــاجلـــة اصــابــات
ــتــظــاهــرين وحــاالت االخــتــنــاق ا
ـسـيـــــلـة لـلـدمـوع بـقـنــابل الـغـاز ا
فـــيــمــا جــهــزت دائــرة الــعــيــادات
الـشــعـبــيـة الـطــبـيـة الــنـازحـ في
نيـــــــنوى بدفـعة جـديدة من ادوية

زمنة.  االمراض ا
ونـقل بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس
ــسـتـشـفـى ولـيـد خـالـد عن مـديـر ا
احلــــيـــــالي الـــــقــــول ان (مـالكــــات
ـرضـ ــسـتـشـفى مـن اطـبـاء و ا

وصـيالدلة ومـختـبريـ يواصـلون
ــتـــظــاهــرين ــعـــاجلــة ا اجلــهــود 
ـــصـــابـــ وحــــاالت االخـــتـــنـــاق ا

سيلة للدموع). بالقنابل ا
مشيـرا الى ان (بعض احلاالت يتم
ـــســـتـــشـــفى من عـالجـــهـــا داخل ا
االخـــتــنـــاقــات واصـــابــات الــرأس
واحلــبـل الــشــوكي وان بـــعــضــهــا
االخر تتـطلب تداخل اخـتصاصات
من مـسـتـشـفـيـات اخـرى حيـث يتم
اجـراء االســــــــعـافـات االولـــــــــيـة
لــهم ومن ثم حتــول بــاالســعــافـات
ـــســـتـــشــفـــيـــات اخملـــتـــصــة الى ا

باحلالة).
وتـابع احلـيـالي انه (لـكـثـرة الزخم
ـسـتـشـفى  حتـويل في طـوار ا
االســتــشــاريــة الى صــالــة طـوار
ولفت سـانـدة لـلـطوار الـرئـيـسـة)
الى (تـــزويـــد الــطـــوار بـــاالســرة
ـــنــقــذة واالوكــســـجــ واالدويــة ا
الكات الـطبية للحـياة الى جانب ا
وتــابع ان (هــذه والــتــمـــريــضــيــة)
الـــطــوار تـــســتـــقــبـل االصــابــات
واالخـتـنـاقات عـلى مـدار الـسـاعة).
ونــظـمت شـعـبـة خـدمـات نـقل الـدم
فـي دائــرة صـــحــة بـــغــداد الـــكــرخ
وبالتـعاون مع مركـز الشعلـة حملة

 . تبرع حتسبا الي طار
ـشـرف على وقـال  مـدير الـشـعـبة ا
احلـمـلـة ضـرغـام فهـد ان (الـشـعـبة

قامت وبالتنسيق مع مركز الشعلة
ــسـتـشـفى لـلــتـبـرع بـالــدم الـتـابع 
الشهـيد محـمد باقـر احلكيم اجراء
حـمــلـة لـلـتــبـرع بـالـدم في مــنـطـقـة
رحــمــانــيــة الـشــعــلــة لــغـرض دعم
مــخـزون الــرصـيــد الـســتـراتــيـجي
ـــراكــز الـــتــبــرع ومـــصــارف الــدم

ستشفيات). الفرعية في ا
مــؤكـدا (تـأمــ نـحـو 40 كـيس دم
لــغــرض تـــوفــيــر رصــيــد كــاف من
اصـناف الـدم اخملتـلـفة كـأحتـياطي
حتسبا الي حالة طارئة الى جانب
ـرضى الـثالسيـميا تـوفيـر اكياس 
والـلـوكـيـمـيـا والـعـمـلـيـات الـكـبرى
تظاهرين والوالدة واجلرحى من ا

والقوات االمنية). 
فــيــمــا بــاشــرت مــديــنــة االمــامــ
الـكـاظــمـ بـتـنـصــيب جـهـاز هـود
اخلــــــــاص بـــــــأدويـــــــة االمـــــــراض

السرطانية. 
وقـــال مـــســـؤول وحـــدة االجـــهـــزة
الـطــبـيـة عـلي طـارق انه (بـدعم من
مــديـر عـام الـدائــرة جـاسب لـطـيف
احلـجامي  تـنصـيب جهـاز هود
الـــذي يـــعـــمل عـــلـى مـــزج االدويــة
الــســـرطــانـــيــة وســـحب االبـــخــرة
ـدينـة تشرع مؤدا ان (ا وفلـترتـها)
بـــتـــدريب مـالكـــات لـــلـــعـــمل عـــلى
اجلـــهـــاز وتـــقـــد خـــدمــة افـــضل

للمرضى).  

جـــهـــزت دائـــرة في غــــضـــون ذلك 
الــعـــيــادات الــشــعــبـــيــة الــطــبــيــة
الـنــازحـ في مــخـيم حــسن شـام
ـحـافـظـة نــيـنـوى بـحـصـة أدويـة
ــزمـنــة لـشــهـر تــشـرين االمـراض ا

اضي .  االول ا
وقـال مديـر عام الـدائـرة حازم عـبد
الـرزاق اجلـمـيـلي فـي بـيـان تـلـقـته

(الـزمان) امس ان (الـدائـرة ارسلت
من خالل قـسم الـصيـدلـة واخملازن
دفــعـة جـديــدة من ادويـة االمـراض
ــزمــنــة لــلــنـــازحــ في نــيــنــوى ا

اضي). بحصة الشهر ا
واشـار الـى ان (جتـهـيـز الـنـازحـ
يــكـون شــهــريــا وفق جــدول زمـني
وحــسب عـدد الـبـطـاقـات الـدوائـيـة

ـعــرفــة عـدد الــتي تــقــدم لـلــدائــرة 
صابـ بتلك االمـراض حتى يتم ا

رضى). صرفها لهؤالء ا
 وكــانت الــدائــــــرة قــد اعــلـنت في
وقـت ســابق عن ارســـال دفــعــة من
ــــزمــــنـــــة  الى اقـــــلــــيم االدويـــــة ا
كردسـتان لـتوزيـعهـا ب الـنازح

هناك. 

فـى الـــعـــصـــر واخــــتالف الـــزمـــان
ـــكـــان فى بـــنـــاء األحــكـــام وفى وا
واجـهة فـوضى الفـتاوى مـحاولـة 
أصدرت دار اإلفتاء خالل مؤتمرها
ــاضي أول ـي فى اكــتــوبـر ا الــعـا
مــؤشــر من نـــوعه فى هــذا اجملــال
تــــــنــــــفــــــذه وحــــــدة الــــــدراســـــات
االستراتيجيـة لألمانة العامة لدور
وهـيئـات اإلفتـاء فى الـعالم إضـافة
نـصـة االلـكـتـرونيـة الـتـابـعة الـى ا
لألمانة والتي تتضمن 200 ساعة
ـشـاركة صـوتـيـة ومـرئـيـة بـهـدف ا
الفعالة فى جتديد اخلطاب الديني
اذج واقعية فى وذلك عبر تقـد 
الــتــجــديــد والـتــطــويــر مع تــقـد
ـــشــكالتــنــا الــبــدائل الـــعــصــريــة 
الــديــنــيــة والــثــقــافــــــــــيـة وكــذلك
ـــنـــهج الـــوســـطي كـــونه خـــــــط ا
الـــــــدفــــــــاع األول عـــــــنـــــــد اإلسالم
الــصــحــيح كــمــا دشـنـــــــــت الـدار
تــــــــــحركـة التي وحـدة الرسـوم ا
تــــقـــوم عـــلى عــــــــــــرض األفـــكـــار
ـغلـوطـة التي تـرددهـا اجلمـاعات ا
الـتـكـفيـريـة والـرد عـلـيـهـا بـطـريـقة

ميسرة.
{ فى الــنـــهــايـــة كــيـف تــرى الـــقــانــون

اجلديد اخلاص بتنظيم الفتوى ?
- هـذا الــقــانـون اجلــديــد اخلـاص
بـتنـظـيم الفـتـوى سوف يـسهم الى
حـد كـبـيـر فى تــنـظـيم الـفـتـوى فى
مــصـر كــمـا ســيـكــون رادعـا لــغـيـر
تخصص ومـنظما ألمر الفتوى ا
وحـصــرهــا فى أهل االخــتــصـاص
ولـكـن يـجب أن يـكـون مع الـقـانـون
تـوعيـة مجـتمـعيـة وتثـقيف لـلناس
حـول أهـمـيـة الـفـتـوى وخـطـورتـها
وخـــــطـــــورة أخـــــذهـــــا من غـــــيـــــر
تخصص ألن ذلك سوف يحدث ا

بلبلة فى اجملتمع .

بيوار خنس

تظاهرين %d¹d∫ ساحة التحرير تضج با

احلـــكـــومـــة بــــتـــحـــســـ الـــوضع
اخلـدمي مـنـذ سنـوات ومـا  يـجري
االن من تـطـويق حلـقـول النـفط في
بــعـض احملــافــظـــات ســيــؤدي الى
تـــوقف االنــتـــاج او تــقــلـــيل تــدفق
الـنفط وهـذا الـقلق يـسـهم بأرتـفاع
اسـعـار الــنـفط لـكـن دون اسـتـفـادة
الــعــراق مــنه اذا اســتــمـر الــوضع

القائم  على ما هو عليه).
c UM  lOÝuð

واســتــطــرد قــائـال (لــقــد طــالــبــنــا
احلــكـومــة في اكــثــر من مـنــاســبـة
بتـوسيع منـافذ التصـدير لكن دون
جـدوى اال ان وزارة الــنـفط اعـلـنت
قـــبل يــومــ عــزمـــهــا انــشــاء خط
جـديـد كـركـوك- جــيـهـان لـتـصـديـر
النفط كمـنفذ ثان للـعراق كما اؤكد
ان مـــثل هــــذه اخلـــطــــوات تـــعـــزز
مـسـتـقـبل اي بــلـد وتـسـاعـده عـلى
تــصــديــر الــنــفط بــأســتــمـرار دون
ودعا تـوقف في احلـاالت الطـارئـة)
خـنس احلـكومـة الى (الـتـعاون مع
اقـلـيم كردسـتـان لتـصديـر اكـثر من
مـلـيـون بـرمــيل نـفط اي مـا يـعـادل
نـسبـته من الـتصـدير الـكـلي نسـبة
ـئـة والسـيــمـا ان االقـلـيم له  33بــا
الـقابـليـة على تـصديـر الكـميـة عبر
هــذا اخلط الـذي يــقع فـي مـنــطــقـة
امنة).وتابع ان (بـوادر الطلب على
ـسـتـهـلـكـة الـنـفط من قـبل الــدول ا
تــتـزايـد خالل مـوسـم الـشـتـاء ومـا
يحـدث من تـضخـيم اعالمي حالـيا

ابراهيم جنم
يتحدث الى
(الزمان) في

القاهرة

حازم عبد الرزاق اجلميلي
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