
d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

ÊU{ÒuI¹ WB U;«Ë wÝUO « Ÿ«dB «

WOÐU d « W uEM*« œuNł

مــجــمــوعـة "مــيــركــوسـور" وبــيــنــهـا
البرازيل.

وعلى صعيد مكافحة احلرائق أعلن
وزيــر الــدفــاع الــبــرازيــلي فــرنــانـدو
أزيفيدو إي سيلفا اإلثن أن حرائق
األمـازون "حتت الـسـيـطـرة" مع نـشر
أكـثــر من 2500 عــســكــري وهــطـول
أمــطـار فـي غـرب األمــازون عــلى مـا

اُفيد.
وقـال الــوزيـر إنه "كـان هــنـاك بـعض
ـبـالـغـة" فـي تـقـيـيم الـوضع مـؤكـدا ا
لصحافـي عند خـروجه من اجتماع
مع بـولـســونـارو أن الـبـرازيل عـرفت
"ذروات حــرائـق أكــثــر خـــطــورة" في

بعض السنوات.
ـعـهــد الـوطــني الـبــرازيـلي ورصــد ا
ألبـــحـــاث الــفـــضـــاء انـــدالع حــوالى
 1113حـــريــــقـــا جـــديـــدا األحـــد في
الــــبــــرازيـل مــــا يـــرفـع إلى حــــوالى
ثــمـانـ ألــفـا عــدد حـرائق الــغـابـات
الــتـي أحــصــيت في الـــبــرازيل مــنــذ
مـطـلـع الـعـام أكـثـر مـن نـصـفـهـا في
األمــازون وهـــو أعــلى عـــدد حــرائق

منذ 2013.
وفي واليـة رونـدونـيـا (شـمـال غـرب)
احملــاذيـة لـبــولـيـفـيــا بـقـيـت مـديـنـة
بــورتــو فــيــلــهـــو اإلثــنــ مــكــســوة
بــالــدخـــان رغم تــعـــبــئــة طـــائــرتــ

عـــســـكـــريــتـــ من طـــراز "سي 130
هيكوليز" منذ األحد.

وفي مستـشفى األطفـال "كوسمي إي
داميـاو" كانت عـائالت عديـدة تنـتظر
ـعـايـنـة طـبـيب. وتـتـراوح األعراض
ـديـنـة البـالغ ـنـتـشـرة بـ سـكـان ا ا
عـددهم نـصف مــلـيـون بـ الـسـعـال

والتهـاب العيـون وصوال إلى قصور
ـكن أن تتـطور في التـنفـس وحمى 

إلى التهاب رئوي.
وإلى الـطـائـرتـ الـتـابـعـت لـسالح
اجلـو البـرازيـلي  إرسـال عـشرات
ـــكـــافـــحـــة تـــوسع رجـــال اإلطــفـــاء 
الـنـيـران. وقـبـلت الـبـرازيل مـسـاعدة
إســـــرائــــيل الــــتـي عــــرضت إرســــال

طائرة.
i Uſ qšbð

وطــــلـــبـت ســـبع واليــــات حـــتى اآلن

ماكـرون هجـمات مـجانـية وفي غـير
مـــحــلـــهــا لـألمــازون وال أن يـــخــفي
نواياه خلف فكرة +حتالف+ من دول
مـجــمـوعـة الـســبع من أجل +إنـقـاذ+

األمازون وكأنّها مستعمرة".
وتـــابع بــعـــد أيــام من ســـجــال حــاد
الـنــبـرة بـ الــرئـيـســ أن "احـتـرام
كن سيـادة أي بلـد كـان هو أقل مـا 

انتظاره في عالم متحضّر".
وتـعـهدت الـدول الـصـنـاعيـة الـكـبرى
الـــســبع اجملــتــمــعـــة في بــيــاريــتس
بــجــنــوب غــرب فــرنــســا بــرصـد 20
مـلــيـون دوالر بـشــكل طـار من أجل
إرســـال طــائـــرات إطــفـــاء إضــافـــيــة

الخماد حرائق األمازون.
وأوضح ماكـرون الحقـا أن مجـموعة
الـسـبع اتـفــقت عـلى خـطـة مـسـاعـدة
بقـيـمـة "ال تقل عن  30ملـيون" دوالر
إلعـــادة تـــشــــجـــيـــر األمــــازون عـــلى
ـتحدة سـيتم وضع مسـتوى اال ا
الــلــمــســات االخــيــرة عــلــيــهــا خالل
اجلـمعـيـة العـامـة للـمـنطـمـة الدولـية

في نهاية أيلول/سبتمبر.
وأسف ماكرون األحـد للكالم "الـقليل
االحترام" الذي صدر عن بولسونارو
بــــحق زوجــــته بــــريـــجــــيت آمال أن
"يــكـون لــلـبـرازيــلـيــ قـريــبـا رئـيس

ستوى الئق". يتصرف 
œöÐ  «bNFð

وكــان مـــاكــرون اتــهم بــولــســونــارو
عشـية قمـة السـبع بأنه "كـذب" بشأن
تـعهـدات بالده عـلى صـعـيد الـبـيـئة
معلنا أن فرنسا باتت تمانع في هذه
ــثـيـر الــظـروف االتـفــاق الـتــجـاري ا
لـلـجـدل بـ االحتـاد األوروبي ودول
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(الـــــزمــــان) امـس ان (مــــا حــــدث
بــصـدور حــكم احملـكــمــة بـأبــعـاد
جياد من الـتيار الـصدري لصالح
خــشــان في نـفس الــكــتـله زاد من
ـــدني وحـــقق مع وزن الـــتــيـــار ا
الـتـيــار الـصـدري في انــتـخـابـات
2018 مــــا عـــجـــز عن حتــــقـــيـــقه
عـنـدمـا تـقدم بـقـائـمـة لـوحـده في
انــتــخــابـات 2010 وانــتــخــابـات

 .(2014)
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الفتا الى ان (هذا االمر زاد ايضا
 الـــذين يـــحــمـــلـــون اجلــنـــســـيــة
ان كما االجنبية بعددهم في البر
 نشره بشأن جنسية خشان). 
وكـانت احملكـمـة قد قـررت اشـعار
مـجــلس الـنــواب بـقــبـول الــطـعن
الذي قدم خشان والصيرورة الى
تطبـيق احكام الـفقرة /4ب/2 من
اخلطـوة الثـالثـة في نظـام توزيع
ــقـــاعــد). في غـــضــون ذلك رأت ا
ــركـــز الــقــانــوني احملـــكــمــة ان ا
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بــيــنـهــا واليــة رونـدونــيــا مـســاعـدة
اجلـيش الــذي يـتــمـركـز 43 ألـفـا من
عــــنــــاصـــره فـي األمـــازون.  لــــكن لم
نـتشرين فعليا يتضح عدد اجلنود ا
على األرض كـما أن كـيـفيـة تدخـلهم

ال تزال غامضة.
وأوضح وزيـر الـدفـاع الـبـرازيـلي أن
عـــنـــاصــر مـن تــشـــيـــلي واإلكــوادور
ســيـــنــضــمـــون قــريـــبــا إلـى جــهــود
مكافحة النيران إضافة إلى طائرات
صـــهــــاريج مـن الــــبـــلــــدين. وقــــالت
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جـاء في بيان صـادر عن وزارة اخلارجـية في بغـداد بتاريخ 24 آب 2019 أن
وزير اخلـارجية العراقي (استدعى) القائم بأعمال السفارة االمريكية في بغداد
واستـعرض معه (سيـر العالقات الـثنائيـة ب بغـداد وواشنطن وسبل تـعزيزها
واضيع ذات األهمية. ا يـخدم مصالح البـلدين). فضالً عن تناوله عـددا من ا
الغـريب في حالة االستدعاء العراقية النادرة هذه في العالقات الدبلوماسية هو
استـدعاء سفـير دولـة اجنـبيـة لتـجاذب أطراف احلـديث حول الـعالقات الـثنـائية
ـضــيـفـة. إن الـثــابت في الـعـرف الـدبــلـومـاسي هـو مع وزيـر خـارجــيـة الـدولـة ا
ضيفـة لسياسات (اسـتدعاء) السـفراء للتعـبير عن استـياء أو سخط احلكومـة ا
دولـة الـسفـير الـضـيف حيث يُـبـلغ السـفـير خالل الـلـقاء بـاستـيـاء احلكـومة من
تصـرفات بالده على ان تـراعى خالل االستـدعاء طقـوس وتقاليـد محددة وفق

دارس الدبلوماسية العريقة وأبرزها:  مفاهيم وتقاليد ا
1- ال بد من الـتـنويه فـي البـداية أن ثـمـة نوعـ من االسـتدعـاء; االول ال يـعلن
عنه في وسـائل االعالم العـتـبارات عـديـدة ويبـقى في إطـار التـداول الـكتـوم ب
ـضـيــفـة والـدولـة الـتي اسـتـدعي ســفـيـرهـا او الـقـائم بـأعـمـال حـكـومـة الـدولـة ا
ســفـارتــهـا. امـا االســتـدعــاء الـذي نـحن بــصـدده فــهـو الـذي تــعـلن عــنه الـدولـة
سـتدعية في وسـائل إعالمها وتكـون الغايـة منه توجيه رسـالة داخليـة للشعب ا
على ان يـوضح فيها الهـدف من االستدعاء عـلى نحو ال يقبل الـلبس لكي يخدم

رجو.  الغرض ا
2- تتـف الدول بـتقـاليد االسـتدعـاء اذ يُعرف عن بـعض الدول الـناطقـة بالـلغة
ـثال استخدام لغة دبـلوماسية اقل مجـاملة مع السفير الفرنـسية على سبيل ا
فرد ولـيس بصـيغة اجلـمع كما ُسـتدعى في احلوار مـعه فيـخاطب بصـيغـة ا ا
تـقـضي أعـراف اخلـطـاب الـدبـلـومـاسي الـرفـيع فـيـقـال لـلـسـفـيـر : (انت) ولـيس
(انتم) ولـكن ذلك ال يحدث إالّ عـندما يكـون سبب االستدعـاء خطيراً كـقيام دولة

ضيف. ُستدعى باالعتداء على البلد ا السفير  ا
3- يـشـتـهـر الروس بـتـقـالـيـد شـديـدة القـسـوة في فن االسـتـدعـاء حـيث يـتـعـمد
الدبلـوماسـيون أحـيانـاً استـدعاء الـسفيـر في غرفـة بظـروف جويـة غيـر منـاسبة
كأن تـكون شديدة البرودة ويكـون االستقبال بوجه عابس وجـب مقطب تعبيراً

عن االستياء الشديد.
4- يـوصي الـدبـلـومـاسـيـون بوجـه عام مـسـؤولـيـهم في حـاالت االسـتـدعـاء عدم
ُسـتدعى او اسـتـقبـال السـفـير في قـاعة االبـتـسام عـند الـتـحدث مع الـسفـيـر ا
متـواضعة األثاث وقراءة موقف الـدولة بورقة مكتوبة –اذا اقـتضت الضرورة–

شاعر االستياء. قترنة  كن من اجلدية ا وذلك إلضفاء أقصى قدر 
ثل الـدولة ـقابـل يُدرب الـسفـيـر على الـرد على مـا يـتوقع سـمـاعه من  5- با
وجهـة الى سياسات سـتدعيـة كتوضيح مـوقف بالده او رفض االنتقـادات ا ا
عـلومـات إلى حكـومة دولته او االعـتذار عـنهـا او االكـتفـاء بأخـذ العـلم ونـقل ا

بالده.
6- حـدث في العام 2009  ان اسـتدعت وزيـرة اخلارجـية االمـريكيـة هيالري
كـلـنـتـون سـفـيـر اسـرائـيل في واشـنـطن ونـقـلت له اسـتـيـاء بالدهـا من سـيـاسة
االسـتـيـطان االسـرائـيـلـيـة في األراضي الـفلـسـطـيـنـية احملـتـلـة اال ان اخلـارجـية
االمريـكـية عـادت وخفـفت من طـبيـعـة االستـيـاء في وقت الحق وقالت ان ذلك لم

يكن استدعاءً بل لقاءً.
ناقشة (سير العالقات الثنائية وسبل في جمـيع االحوال ال يستدعى السفراء 
تـطـويــرهـا) كـمــا حـدث في حـالــة وزيـر خـارجــيـة الـعــراق مع الـقـائـم بـاألعـمـال
االمــريــكي. لــقــد كــان األمل مــنــعــقــداً عــلى ان يــحــافظ الــعــراق عــلـى الــعـرف
الدبـلوماسي في حاالت االسـتدعاء ال سيمـا ان وزارة اخلارجية الـعراقية  التي
عُـ اول وزيـر لـهـا عام  1925عـريـقـة بـتـاريـخـهـا وحـرفـيـتـهـا وال يـفـترض ان
تصـبح مصدر سخرية وتـندر بهذا الشكل. إن مـا زاد من غموض هذه احلادثة
هــو ان بــيــان وزارة اخلـارجــيــة الــعــراقـيــة لم يــتــطــرق الى الــســبب احلــقــيـقي
لالسـتـدعـاء فـضـاع الـهـدف من االسـتـدعـاء وبـقي الـشـعب في حـيـرة مـن أمره
وقف وبـذلك لَم يـسفـر االسـتدعـاء سـوى عن كـشف ضـعف ا
العراقي. اما  األدهى من ذلك كله فهو ان اجلانب االمريكي
ذكـر في وقت الحق ان االجتماع كان مـقررا سلفاً ولَم يكن

! استدعاءً

Wý—Ë∫  جانب من الورشة التي نظمتها دائرة البحوث في هيئة النزاهة
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كــشـــفت هــيــئــة الــنــزاهــة عن اعــداد
ـكـافـحـة لدعم سـتـراتـيـجيـة وطـنـيـة 
جـهـود مـكـافـحـة الـفـسـاد والـتـصدي
لـــتــلك االفـــة من خالل الــتـــعــاون مع
ـدني االعالم ومــنـظـمــات اجملـتــمع ا
ورجــال الــدين مــؤكــدة ان الــصـراع
الـســيـاسي واحملـاصـصــة يـقـوضـان
نظومة الرقابية في العراق. جهود ا
 وقـدمـت مـديـر عــام دائـرة الــبـحـوث
والـدراســات في الـهــيـئـة مــنـال عـبـد
الـــهــــادي خـالل ورشــــة حــــضــــرهـــا
مــجــمــوعــة من االعـالمــيــ بــيــنــهـا
(الـزمــان) امس (شــرحـا مــفـصال عن
ـكـافـحـة الــسـتـراتـيـجــيـة الـوطـنـيــة 
الفساد الـتي تشرع الهيـئة بأعدادها
قـبلة والـتي اقيمت ضمن للمـرحلة ا
ائي حتت تحدة اال برنامج اال ا
عـــنـــوان مـــضـــامـــ دور االعالم في
ــؤشـر الــوطـني الــسـتــراتـيــجــيـة وا
لـلـنـزاهـة ومـكـافـحـة الـفـسـاد في ظل
الــتــهـــديــدات الــتـي تــتــعـــرض لــهــا
ــنــظــومــة الــرقـابــيــة والســيــمـا ان ا
الصـرعـات السـياسـيـة واحملاصـصة

يقوضان جهود مكافحة الفساد),
فـتـش الـعـمومـي  واضافـت ان (ا
ليس بـأمكانـهم كتـابة اي تـقارير عن
الوزراء فـي حال تـشـخيص شـبـهات
فــسـاد بــسـبـب الـقــانـون الــذي جـعل
ثل هذا ارتباطهم بهؤالء وبالتالي 

االمر مشكلة كبيرة).
واوضــحت عــبـد الــهــادي ان (هــنـاك
جهة عليا تدعم ستـراتيجية مكافحة
ثـلـة بالـسـلطـة التـنـفيـذية الـفسـاد 

عــلـمـيــة لـريــاض االطـفــال وصـعـودا
لـلـتــعـلـيم الـعـالـي والـتي من شـأنـهـا
ـكافـحة االفـة فضال عن تضـيف قيم 
تـعريف كـلـيات الـقـانون بـشـتريـعات
ـنظـومـة الرقـابيـة من بـاب الـثقـافة ا
ـــام بـــهــذه وحـــتى يـــكـــون هـــنـــاك ا
). ولــفـتت الـى (عـقـد ورش الـقــوانـ
دنـي الفـاعـلة مع مـنظـات اجملـتـمع ا
ــقـبـلـة ـدة ا لـتــفـعـيل دورهــا خالل ا
ومـراقــبـة اداء مــجـالس احملــافـظـات
وتـشخـيص مـواقع اخلـلل والـضعف
اضــافـــة الى الــعــمل عـــلى تــأســيس
رابطة جتمع جميع فـعاليات القطاع
اخلاص الذي يعاني من مشاكل عدة
وبطء في النشـاط ليكـون حافزا على
تطـوير االداء ودعـم جهـود احلكـومة

في مكافحة االفة).
واكــــدت عـــبـــد الـــهـــادي ان (حـــريـــة
التعبير في العـراق اصبحت مكفولة
دســـتـــوريـــا ولـالعالم دور فـــاعل في
مــســانــدة جــهــود مـــكــافــة الــفــســاد
والســيــمــا ان الــكــثــيـر مـن الـبــرامج
والــتــقــاريــر االســتــقــصــائــيــة بـدأت
تكشف وباالرقام عن عمليات الفساد

وفي قطاعات مختلفة).
 مـــشـــددة عـــلى (ضـــرورة ان يـــكــون
هــنــاك تـعــاونــا فـاعال بــ اجلــهـات
الرقابيـة واالعالمية لتـسليط الضوء
عـلى افـة الـفـسـاد الـتي بـدأت تـتـسع
بـــرغم مـن االجـــراءات الـــعــــقـــابـــيـــة
وتثـقـيف اجملتـمع  عن طـريق برامج
تـــوعـــويــة تـــســاعـــد عــلـى احلــد من
الـظـاهـرة اخلـطـيـرة). وعـلى صـعـيـد
متصل ضبطت الهيئة اوليات تعي
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نتحرين في مختلف احملافظات ر بنا يوم االّ ونحن نسمع فيه أخبار ا يكـاد ال 

العراقية ..
ـوت ن أوصــلــوا أوالدهم الـى ا ونــقــرأ بــاســتــمــرار أخــبــار اآلبـاء واألمــهــات 

بالضرب والتعذيب وإحراق األجساد ..
وارتفعت مناسيب (الطالق) الى احلدّ الذي أصبح فيه ظاهرة مرعبة 

شترك ب كل هذه الوقائع هو اخلواء الروحي واالخالقي.. والقاسم ا
وقد قال الشاعر :

واذا أصيب القومُ في اخالقهم 
فأقمْ عليهم مأتماً وعويال 
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أسباب االنتحار كثيرة أهمها :

ناسب وصعوبة الظروف وشدة الوطأة اخلانقة.. الفشل في ايجاد العمل ا
عقدة التي ترفض االنصياع الى كل احللول ... واالوضاع النفسية ا

قتضيات احلسابات اخلاطئة وهكذا..  واليأس والقنوط واالستسالم الكامل 
وكل هـذه الـعـوامل لــيـست بـقـادرة عـلى إطــفـاء شـعـلـة الــعـقالنـيـة  وسـدّ أبـواب
ـسؤولـيـة أمـام الـله عن اجـتـراح االنـتـحـار ولـكن االنـحـدار الروحي الـشـعـور بـا

غامرات احملمومة . واالخالقي يجعل اجملال مفتوحا لالقدام على تلك ا
ان الـذي يـجـري اآلن هـو محـاولـة بـعض األطـيـاب أحيـانـا الـتـدخل النـقـاذ بعض
ُـقْـدمــ عـلى االنــتـحــار وقـد يــنـجـحــون في عـمــلـيــة االنـقــاذ ولـكن هـذه اولـئـك ا

احملاوالت ال تشمل احلاالت كلها 
طلوب : فا

الـعـمل عـلى اثـراء االرصـدة الـروحـيـة واالخالقـيـة من خالل الـتـوعـيـة والـتـثقـيف
الرسـالي  وايجاد مشاريع العمل القادرة على امـتصاص تلك اجملاميع العاطلة

عن العمل .
وهـذه هي مـسـؤوليـة احلـكـومة من جـانب ومـسـؤوليـة رجـال االعـمال الـعـراقـي

القادرين على توفير مثل هذه الفرص بدالً من اقامة مشاريعهم خارج العراق ..
من جانب آخر 
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وأما اآلبـاء واألمهـات الذين يـتعـاملـون مع ابنـائهم بال قـلوب فهـم أسوأ حاالً من

البهائم ..
والبُـدَّ من فـرض العـقـوبات الـرادعة والـتي جتـعلـهم يـحسـبون لـهـا احلسـاب قبل

إقدامهم على جرائمهم ..
كن فتح الباب لألبناء لالتصال بدائرة معينة وعلى رقم خاص لإلبالغ - وهنا 

عما يتعرضون له من تعذيب وتعفيف قبل ان تقع الواقعة ...
ـوضـوع مـحل تـداول بَـيْنَ الـوعّـاظ في خـطبـهم ـفـيـد جـداً ان يـكـون هـذا ا ومن ا
والكتّـاب في مقـاالتهم فقـد يُسهم في عـمليـة التوعـية الرادعـة الولئك عن غلـظتهم

الشديدة مع أفالذ أكبادهم 
واخيراً :

فان ارتفاع معدالت الطالق لم يكن صدفة عابرة .
هـور عـاليـة  ويـشتـرطون عـلـيهم انـهم يـكبّـلـون الشـبـاب 

قدورهم ان ينفذوه .. ماليس 
ويـتــدخـلـون في كل كـبـيـرة وصـغـيـرة من شـؤونـهم وكل
ـــشــاكـل ويـــؤدي الى نـــشــوب ذلك يُـــثـــيـــر الـــوانـــا من ا

فضية للطالق  . النزاعات ا

اخملـتـصـ في مـجــال الـتـحـقـيق
اجلنائي. 

وقال بـيان جمللس الـقضاء تـلقته
ـــــعــــهــــد (الــــزمـــــان ) امس ان (ا
الــــقــــضــــائـي أقــــام دورة العـــداد
احملـقـق الـقضـائـي لـلـموظـف
احلقوقـي في اجمللس مـن حملة
شهادة البكالوريوس في القانون
فـــمـــا فـــوق شــــارك فـــيـــهـــا 294
مـــوظـــفــا) ,واضـــاف ان (الــدورة

ــدة ثالثــة اشــهــر  اســتــمـــرت 
ــوجــبــهــا الــدراســة الــنــظــريـة
ـــــقــــررة فـــــضالً عن لـــــلــــمــــواد ا
الــتــطــبــيق الــعـمــلي فـي مـحــاكم
الـتـحـقـيق في مـا جنح 236 بـعد
اجتيـازهم االمتحانـ التحريري
الـشـفـهي من قـبل جلـنة قـضـائـية

تشكلت لهذا الغرض).
ــعــهـد اقــام الـدورة مــبـيــنـا ان (ا
استـنـاداً لتـوجيه رئـيس اجمللس
صلحة قتضيات ا فائق زيدان و
الـعـامـة ولرفـد مـحـاكـم التـحـقـيق

في رئـاسـات مـحـاكـم االسـتـئـناف
الكات الكفوءة االحتادية كافة با
ـجـال من احملـقـقـ اخملـتـصـ 

التحقيق اجلنائي).
“U$« WŽdÝ

وتابع ان (اجمللس يسـعى لتأم
ســـرعــة اجنــاز الــقـــضــايــا ودقــة
الـــعــمل الــتــحــقـــيــقي مع تــوافــر
الـضــمـانـات الــقـانـونــيـة الالزمـة

للمتهم في مرحلة التحقيق).
 وكـان اجملـلس قـد اتـخـذ عدد من
الــقــرارات خالل اجلـــلــســة الــتي
عـقــدت بـرئـاسـة زيـدان . واوضح
الــــــبـــــيـــــان ان (اجملــــــلس بـــــارك
العـضــائه الـعــائـدين من مــنـاسك
احلج وكـذلك لـلـذين  تـعـيـيـنهم
ـــنـــصب رئـــيس االســـتـــئـــنــاف
اصـــالــة وتـــعــيـــ نــائـب رئــيس
االدعـاء الــعـام واقـر انـتـداب عـدد
مـن الــقــضــاة وفق مـــقــتــضــيــات
صلـحة العـامة فضال عن اعادة ا
تــشــكــيـل بــعض الــهــيــئــات وفق

للـمرأة مسـاو للرجل في عـضوية
مجلس النواب الفتة إلى أن فوز
امــرأة فـي قــائـــمــة انـــتـــخــابـــيــة
ــنع من وجــود بــأصــواتــهـــا ال 

اخرى عن طريق الكوتا.
تحـدث الرسمي للـمحكمة وقال ا
إيـاس الـسـامـوك في بـيـان تـلـقـته
(الــــزمـــان9 امس ان (احملـــكــــمـــة
مـــســتــمــرة فـي تــأمــ احلــقــوق
الـــســيــاســـيــة لــلـــمــرأة من خالل
االحــكـــام الــصــادرة عـــنــهــا ومن
بـــيـــنـــهـــا حـــكـــمـــهــا بـــالـــرقم /8
احتــــاديــــة/ 2019). مــــؤكــــدا ان
ـركز الـقـانوني لـلمـرأة الـنائـبة (ا
مسـاوٍ بالـكامل لـلمـركز الـقانوني
لـلـنـائب من الـرجـال ولـهـمـا نفس
احلـقــوق وااللـتــزامـات اســتـنـاداً

للمادة  14من الدستور). 
من جـــهــة اخـــرى أعــلن مـــجــلس
الـقـضـاء األعـلى عن تـخـرج دفـعة
جـديدة من احملـقـق الـقـضائـي
لرفـد محـاكم التـحقـيق باحملـقق
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{ بـــرازيــــلـــيـــا) ,أ ف ب) - رفـــضت
الـبـرازيل رفـضـا قـاطـعـا لـيل اإلثـن
ــسـاعــدة الــطــارئــة الـتي الــثالثــاء ا
عــرضــتــهــا دول مــجــمــوعــة الـســبع
إلخـــــمــــــاد احلـــــرائـق في غــــــابـــــات
االمازون مؤكدة رغم اتساع النيران
فـي مـــطـــلع األســــبـــوع أن احلـــرائق

"حتت السيطرة".
وأكـــد أونــيـــكس لــورنـــزوني كـــبــيــر
مــوظـفـي إدارة الـرئــيس الــبــرازيـلي
ـارس جــايــر بــولــســونــارو الــذي 
مــهــامــا مـــوازيـة لــرئــيس حــكــومـة
رفض بــرازيــلـيــا مــسـاعــدة الــسـبع
ــوقع (جي 1) اإلخــبـاري مــوضـحــا 
ـوارد قد "نقـدّر (العـرض) لـكنّ هذه ا
تـكـون مـفــيـدة أكـثـر إلعـادة تـشـجـيـر

أوروبا".
وواصل لورنزوني اخلطاب الرسمي
عادي لـلرئيس الفرنسي البرازيلي ا
ـانـويل "مـاكــرون يـعـجـز فـقــال إن إ
ـكن حــتى عن تــفــادي حــريق كــان 
توقّعه في كنيـسة مدرجة في التراث
ي لــلـبـشـريـة ويـريـد إعـطـاءنـا الـعـا
أمـــثــوالت لـــبالدنــا?" فـي إشــارة إلى
احلـــريق الــــذي طـــال كــــاتـــدرائــــيـــة
15 نــــــــوتـــــــــردام في بـــــــــاريـس في 

نيسان/أبريل.
ودعا مـاكـرون إلى االهـتـمام بـ"بالده
ومـسـتــعـمـراته" في خـط الـهـجـمـات
الــســابـــقــة الـــتي شــنـــهــا الـــرئــيس

بولسونارو على نظيره الفرنسي.
تطرف وكان بولـسونارو الـيميـني ا
ــــــســـــاعـــــدة أول من أعـــــلـن رفض ا
ـــعــروضــة وكـــتب في تـــغــريــدة "ال ا
ندلعة في غابات االمازونــكن أن نــقـــبل بــأن يــوجه رئــيس oz«dŠ∫  مزارع برازيلي يهرب من احلرائق ا

ـقـدم من قـبل رئـاسـات ــقـتـرح ا ا
االســـــتــــــئـــــنـــــاف). واضـــــاف ان
(اجلـلـشـة شـهـدت الـتـأكـيـد  عـلى
اعمـام اجمللس بأن يـتم التـحقيق
فـي اي اخــبـار يــقــدم الى قــاضي
الــتـحــقــيق حـسـب االخـتــصـاص
ــكـاني مـن قـبل احملـكــمـة  فـاذا ا
ـة وجــد ان االخـبــار يـشــكل جـر
من جرائم الـفسـاد االداري يشـعر
هـيـئـة الـنــزاهـة والـتـأكـيـد ايـضـا
عـلى تـسـمـيـة مـحكـمـة اجلـنـايات
واجلـــنح في مــقـــر االســتـــئــنــاف
واخــتـصـاصـهــا في نـظـر دعـاوى
ـــتــعــلــقــة اجلـــنــايــات واجلــنح ا

بقضايا النزاهة).
الفتا الى (توجيه احملاكم بأتخاذ
االجـراءات الـقـانـونـيـة الـسـريـعـة
بـالــتـعـاون مع االجــهـزة االمــنـيـة
اخملـــتــصــة وفــرض الـــعــقــوبــات
ـة ـشــددة بـحـق مـرتــكـبي جــر ا
لـــعب الــقـــمــار وادارة الـــصــاالت

عدة لذلك).  ا اياس الساموك

وهـذا يــعـد عـنــصـر قـوة لــكن بـنـفس
فـتش العـمومي الوقت منـظومة ا
مهددة بااللـغاء والقانـون الذي ينظم
عـمـلــهم فـيه نـقـاط ضــعف كـبـيـرة مـا
ــنـــظــومــة يـــعــني ذلك ان جـــزء من ا
مــــخـــــتل وضـــــعــــيـف). مــــؤكــــدة ان
(التحـليل العـلمي في الدراسـة يشير
الى ان الـوازع الــديـني له دور كــبـيـر
خالل خـــطب اجلـــمــعـــة في الـــعــدوة
ـكـافـحـة الـفـسـاد وتشـخـيص بـعض
الـتـفـاصــيل كـاحلـسـابـات اخلـتـامـيـة
والــــتـــــشــــديـــــد عـــــلى وضع خـــــطط
ســتــراتــيـجــيــة واخـتــيــار الــشـخص
ــنــصب مــعــ وخــطـوات ــنــاسب  ا
دقـيـقـة اخرى جـمـيـعـهـا تـمثـل جانب
ايــجــابـي ونــقــاط قــوة لــلــمــنــظــومـة

الرقابية).
œU H « W× UJ

واشــــارات الـى ان (هــــنــــاك جــــهـــات
اساسية في مـكافحة الـفساد متـمثلة
ــالــيــة ومــكــاتب بــديــوان الــرقــابــة ا
ــفــتـــشــ والــنـــزاهــة الرتـــبــاطــهم ا
بـاتـفـاقــيـات ومـنـظـمـات دولـيـة الـتي
ال تـدعم اجلهـود في احلـفـاظ عـلى ا
الـعام  ,امـا االخـرين فـهم شـركاء في
التعامل مع نتائج ومفردات القضايا
كــمـــجــلس الــقــضـــاء االعــلى االعــلى
واحلـكومـات احملـليـة في احملـافـظات
الـــتـي تـــمـــثل ســــلـــطـــة تــــشـــريـــعـــة

وتنفيذية).
واوضــحت عــبــد الــهــادي ان (دائــرة
معـنـية في الـهـيئـة تعـمل حـاليـا على
ــــدرســـ مـن اجل ادخـــال تــــدريب ا
مـنـاهج ومـبـاد الـنـزاهـة وفق مـواد
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ثـالثــــة االف اجــــيــــر يـــــومي خالفــــا
للقانون في محافظة بابل. 
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وقــالـت الــهــيــئـــة في بــيــان امس ان
(فــــريـق عــــمل مـن مالكــــات مــــكــــتب
حتـقـيق بـابل الـتـابع لـلـهـئـيـة ضـبط
اولـيــات تـعــيـ ثالثــة االف شـخص
بـصــفـة اجـراء يــومـيـ فـي مـديـريـة

زراعة بابل خالفا للقانون) ,مبينا ان
(الـتـحـقــيـقـات االولـيـة الـتي اجـراهـا
الـفــريق قـادت الى الـكــشف عن قـيـام
مديرية الزراعة بـتوجيه كتب رسمية
عـدة لـلـمـحـافـظـة تـوضح عـدم وجود
طـلب احـتـيـاج للـتـعـيـ لـعـدم وجود
امــكـانــيـة الســتـيـعــاب تـلــكك االعـداد
الـكــبـيـرة) ,مـؤكــدا ان (احملـافــظـة لم

تـــســـتـــجـب لـــهـــذا الـــكــــتب وقـــامت
بــتـعــيـيـنــهم وتــوزيـعـهـم بـ دوائـر
ديرية واقسامـها وشعبها) ,وتابع ا
الــبـــيــان انه ( تـــنــظـــيم مـــحــضــر
ضبوطات خالل العملية اصولي  با
وعـرضــهـهـا عــلى قـاضي الـتــحـقـيق
بـقــضـايـا الــنـزاهـة في بــابل التـخـاذ

االجراءات القانونية). 
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عـد خـبـيـر قانـوني قـرار احملـكـمة
االحتـادية الـعلـيا بـأبعـاد النـائبة
ـان رفـاه خـضـيـر جــيـاد من الـبـر
بــعـــد قــبــول طــعـن بــاسم خــزعل
دني خشـان زاد من وزن التـيار ا

داخل كتلة سائرون . 
وقال طـارق حرب في بـيان تـلقته

متحـدثة بـاسم السفـارة اإلسرائيـلية
في بـرازيــلـيـا أن إسـرائــيل سـتـرسل
"مـــئـــة طن مـن مـــعـــدات مـــكـــافـــحـــة

احلريق".
وأمر بـولسونـارو اخلاضع لـضغوط
دولــيــة شــديــدة بـالــتــحــقــيق بــشـأن
ـــزارعــ في واليـــة بــارا (شـــمــال) ا
ـتـهـمـ بـتـنظـيـم "يوم نـار" في 10 ا
آب/أغسـطس دعـما جلـهود الـرئيس
ـتطـرف إلضعـاف الرقـابة اليـميـني ا

على حماية البيئة.


