
اجلن�سية  على  احلا�سلني  الأ�سخا�ص  اأع��داد  ارتفعت   
واحتل  املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  خالل  ال�سويدية 

ال�سوريون �سدارة الرتتيب هذا العام 2018.
لها على  بيان  ال�سويدية يف  الهجرة  وقالت م�سلحة   
احتفلت  التي  املجموعات  اأكرب  اإن  الر�سمي،  موقعها 
لل�سويد،  الوطني  العيد  يوم  اجلن�سية  على  بح�سولها 
والأ�سخا�ص  ال�سوريون  هم  اجل��اري،  الأ�سبوع  خالل 

الذين ل يحملون جن�سية، وال�سوماليون.
يف  م�ستمرة  زي��ادة  هناك  اأن  امل�سلحة،  واأو�سحت   
عدد املواطنني اجلدد خالل ال�سنوات الثالث املا�سية. 
ومنحت امل�سلحة 35867 �سخ�سا اجلن�سية ال�سويدية 
 55420 اإىل  ال��ع��دد  و�سل  فيما   ،2015 ع��ام  يف 

�سخ�سا يف عام 2017.
عدد  ت�ساعف   ،2016-2017 ع��ام��ي  وخ���الل   
على  ح�سلوا  ال��ذي��ن  اجلن�سية  وع��دمي��ي  ال�سوريني 
الكبرية  الزيادة  اإىل  ذلك  ويعود  ال�سويدية،  اجلن�سية 
التي �سهدتها ال�سويد يف عدد طالبي اللجوء من �سوريا 

قبل ب�سع �سنوات.
بني  جمموعة  اأك���رب  ث��ال��ث  ال�سوماليون  وي�سكل   
وو�سل  ال�سويدية.  اجلن�سية  على  اجل��دد  احلا�سلني 
الذي تال  العام   ،2007 ال�سويد عام  اإىل  العديد منهم 
ح�سولهم  لكن  ال�سومال،  على  احلرب  اإثيوبيا  اإعالن 

على املواطنة ال�سويدية تاأخر حتى عام 2015.
على  مواطنوها  ح�سل  بلدان  ع�رشة  اأك��ر  ان   كما   
العام  يف  �سنوات   3 اآخ��ر  خ��الل  ال�سويدية  اجلن�سية 
اجلاري هي �سوريا: 4136 مواطنا، و3158  مواطنا 
من ل يحملون جن�سية، وال�سومال:   2851 مواطنا، 
 ،757 واأفغان�ستان:  مواطنا،   967 العراق:  و  كما 
 693 695 و تايالند:  709 ، وكذلك بولندا:  واإيران: 

و اإريرتيا: 647، واململكة املتحدة: 583
مواطنا،   8031 ب�  �سوريا  جائت   2017 عام  ويف   
وال�سومال: 6948، و 6012 من ل يحملون جن�سية، 
تايالند:   ،2169 واأفغان�ستان:   ،2690 العراق:  ثم 
اإريرتيا:   ،  1550 اإي��ران:   ،1598 بولندا:   ،2064

1221 1301، تركيا: 
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بغداد_الجورنال

مذكرات اعتقال مرتقبة تطال اعضاء في مجالس المحافظات محكمة أسترالية تقضي بسجن شخص حاول 
تهريب عائلة عراقية ألراضيها

مجلس واسط: مخزونات سدة الكوت توفر مياه 
الشرب فقط

المفوضية تقر بوضع 800 الف ورقة اقتراع بشكل 
غير شرعي في صناديق االنتخابات

لأ�سرتايل  اأع��وام  �ستة  بال�سجن  اأ�سرتالية،  حمكمة  ق�ست  بغداد_اجلورنال 
من اأ�سل عراقي بعد اإدانته بال�سلوع يف حماولة تهريب عائلة عراقية اإىل 
اأ�سرتاليا عن طريق القوارب، وهو الأمر الذي طاملا ت�سدد ال�سلطات الأ�سرتالية 

على منعه ب�ستى الو�سائل.
 و�سدر اأمر �سد اأ�سرتايل يبلغ من العمر )40 عاما( مولود يف العراق بق�ساء 
ثالثة اأعوام على الأقل وثالثة اأ�سهر يف ال�سجن بعد اأن اأدانته هيئة حملفني 
اأ�سرتاليا  دخول  على  عائلة  مل�ساعدة  فا�سلة  حماولة  يف  اأ�سخا�ص  بتهريب 
بطريقة غري �رشعية عام 2013، بح�سب و�سائل اإعالم اأ�سرتالية. ويف احلكم، 
كان  “املدان  اإن  موري�ص،  جانيت  فكتوريا،  مقاطعة  حمكمة  قا�سية  قالت 
على ات�سال مبا�رش مع طالبي اللجوء وم�سوؤول عن اتخاذ الرتتيبات الالزمة 
ل�سفرهم من اأماكن اإقامتهم يف اإندوني�سيا اإىل قارب لرحلتهم اإىل اأ�سرتاليا”. 
م�سددة  �سيا�سة  انتهاج  على  اإ�رشارها  توؤكد  ال�سرتالية  ال�سلطات  اأن  يذكر 
�رشورية  ال�سيا�سة  “هذه  اإن  بالقول،  موقفها  تربر  اللجوء،  طالبي  ترف�ص 

ملكافحة ع�سابات التهريب وردع املهاجرين. 

لل�رشب  الكايف  املاء  توفر  وا�سط،  اأكد جمل�ص حمافظة  بغداد_اجلورنال  
البالد  عموم  يف  املياه  �سح  ان  مبينًا  الكوت،  �سدة  خمزونات  طريق  عن 
من  الكثري  وخ�رشت  بذلك  وا�سط  تاأثرت  حيث  الزراعة،  تراجع  اىل  ادى 
املجل�ص  ع�سو  وقال  م�سبقًا.  خطة  لها  اعدت  التي  الزراعية  حما�سيلها 
�ساحب اجلليباوي يف ت�رشيح �سحايف ان “جمل�ص املحافظة وبالتعاون 
مع وزارة املوارد املائية عمل على توفري املاء ال�سالح لل�رشب اىل عموم 
املحافظة، حيث مل تتعر�ص وا�سط اىل ازمة يف مياه ال�رشب”. وا�ساف ان 
“�سدة الكوت وفرت املياه وتعمل ب�سورة منتظمة، حيث ا�ستفادت وا�سط 
ال�سدة، ال ان ذلك ليكفي  واملحافظات اجلنوبية الخرى من خمزونات 
لرواء الب�ساتني، على الرغم من تاأمني املاء ال�سالح لل�رشب”.  واو�سح 
الزراعية  اخلطة  يف  طموحها  حتقيق  ت�ستطع  مل  وا�سط  “حمافظة  ان 
للمو�سم اجلاري، حيث اثرت ازمة املياه ب�سكل كبري على الزراعة، ما دفع 

املزارعني اىل البحث عن طرق بديلة لري الب�ساتني”.

العليا  املفو�سية  يف  النتخابية  الدارة  رئي�ص  ك�سف  بغداد_اجلورنال 
ح�سو  ورقة  الف   300 وجود  عن  البدران،  ريا�ص  لالنتخابات،  امل�ستقلة 

ونحو 500 الف ورقة باطلة و�سعت ب�سناديق القرتاع.
 وقال البدران ، اإن “على القائمني على الية العد والفرز اليدوي، اللتفات 
م�سيفا  باطلة”،  ورقة  الف   500 وقرابة  ح�سو  ورقة   300 هناك  ان  اىل 
“وهناك ما يقارب ال�170 الف ورقة ح�سو فقط يف بغداد، "م�سريا اىل ان"  

ق�سية العد والفرز اليدوي ل تخلوا من ح�سا�سية وخطورة”.
جممل  على  املا�سي،  الأربعاء  �سوت،  قد  العراقي  النواب  جمل�ص  وكان   

فقرات قانونالالتعديل الثالث لقانون انتخابات جمل�ص النواب.
ملجمل  اليدوي  والفرز  العد  اع��ادة  الثالث،  التعديل  فقرات  وت�سمنت   
يف  املكاتب  ومدراء  املفو�سني  جمل�ص  عمل  وايقاف  النتخابات،  نتائج 

املحافظات املفو�سية وا�ستبدالهم بت�سعة ق�ساة.

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بينما ين�شغل النا�س بتوديع 
رم�شان والتجهيز لعيد 

الفطر، يحاول الكاتب 
وال�شاعر عبد الواحد 

ا�شماعيل الذي يف�شل باأن 
ينادى باحلكواتي، اىل 

جانب فريق روح مو�شلية 
التطوعي، اي�شال ر�شالة 

االمل وتغري النف�شية 
املو�شلية نحو البناء 

وعي�س احلياة.

ج��اءت  "ر�سالته  ان  ا�سماعيل   وق���ال 
متاأخرة يف رم�سان، ب�سبب عدم اجلهوزية 
ميكن  ق�سيت  التي  الي��ام  لكن  الكاملة، 
ايجابية  ر�سالة  او�سلت  ق��د  تكون  ان 
لل�سباب  ونظرة مفعمة باحلياة خ�سو�سا 
م�سل�سالت  على  ت��ع��ود  ال���ذي  املو�سلي 

هناك  ك��ان��ت  اغلبها  وع��ل��ى  التلفزيون 
املتطوع  وذكر  احلقيقة".  يف  الت�سوهات 
ان  عمر  علي  مو�سلية  روح  ف��ري��ق  يف 
تخرج  ر�سائل  عن  نبحث  ان  هو  "الهدف 
من املو�سل، اول لبناءها باأن باأمكانهم 
طبيعي  ب�سكل  حياتهم  وممار�سة  العي�ص 
ون�سيان ما جرى عليهم، والثانية هي ان 
تعتز برتاثها وت�سعى لن  املو�سل مدينة 
وبينما  متطرفة".  مدينة  ولي�ست  تعي�ص 

ابو  ا�سار  احلكواتي،  حول  النا�ص  يجتمع 
املنطقة  من  نازح  م�سالوي  وهو  يو�سف 
اجلانب  اىل  المي��ن  اجلانب  يف  القدمية 
انه  بر�ص"،  ل�"الغد  املو�سل  من  الي�رش 
ال�سنني  ع�رشات  منذ  للحكواتي  "يفتقد 
فيها  ي�ساهد  التي  الوىل  امل��رة  وان��ه��ا 
احلكواتي يق�ص ق�س�سا من الواقع وحتكي 
فيها  العي�ص  وكيفية  املو�سل،  حا�رش 
عهدها".  �سابق  اىل  واعادتها  واعمارها 

يف  يكون  ان  ف�سل  احلكواتي  ان  ويبدو 
من  ت�رشرا  اقل  يعد  الذي  الي�رش  اجلانب 
اجلانب المين، لكن ذلك مل مينع ان ياأتي 
النا�ص خ�سي�سا اليه، حيث يقوم جمموعة 
متوز   17 حي  من  قادمني  ال�سباب  من 
والرفاعي يف امين املو�سل بقطع م�سافة 
�سابقة بزحامات اجل�سور الليلة وال�سواق 
قبيل العيد مل�ساهدة احلكواتي وهو ي�رشد 
الق�س�ص. واغلب �سكان املو�سل، من كبار 
يعرفه  ل  بينما  احلكواتي  يفتقدون  ال�سن 

اغلب ال�سباب.
 وقال ا�ستاذ التاريخ يف جامعة املو�سل 
غابوا  احلكواتيني  "اخر  ان  الطائي  يزن 
القليل  الثمانينيات، لكن  عن املو�سل يف 
ان  قبل  الت�سعينيات  يف  ظ��ه��روا  منهم 
2000 ومن ثم مل  يختفوا كليا يف بداية 
اي �سخ�ص منهم يف املو�سل فيما  يظهر 

بعد".
�سنني  خ��الل  ويف  "بع�سهم  ان  وب��ني   
وال�سبعنيات  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 
لق�ص  �سوريا  يف  حلب  من  ياأتون  كانوا 
لت�سارع  ولكن  املو�سل،  يف  الق�س�ص 
وزيادة  الت�سال  و�سائل  وتطور  ال�سنني 
التلفزيون  يف  امل�سل�سالت  م�����س��اه��دة 
برتاجع  ت�سبب  ال�سينما،  دور  وافتتاح 
يرون  النفي�سون،  الط��ب��اء  احلكواتي".  
ون�رشها  القدمية  ال�سخ�سيات  ع��ودة  ان 
تغري  يف  ت�ساهم  الي��ج��اب��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
النا�ص، وتنمي لهم  النمطية لدى  ال�سورة 
ال�سعور باأن باأمكانهم ال�ستمرار باحلياة 

وممار�سة احلقوق الطبيعية من دون عنف 
او اجرام.

العلوي  حممد  النف�سي  الطبيب  واو�سح   
لها  قدمية  �سخ�سيات  وج��ود  "فكرة  ان 
توؤثر  قد  املو�سلي  ال�سارع  يف  مقبولية 
ب�سكل ايجابي على بع�ص ال�سباب وبع�ص 
العنف  ب��اأن  ي�سعرون  الذين  ال�سخا�ص 
اىل  �سيتحولون  فاأنهم  وبذلك  احل��ل،  هو 
امكانية التفكري باأيجابية وان احلوار هو 
احلل لكل امل�ساكل من خالل تلك الق�س�ص 

التي تطرح والفكار التي ت�ستنتج".
واخرى  الق�ص  بحمع  يقوم  واحلكواتي    
كل  يلقيها  به،  خا�ص  كتاب  يف  يدونها 
يرتقي  وهو  الع�رشات،  م�سامع  على  يوم، 
من�سة خ�سبية يف و�سط �سارع املجموعة 

الثقافية املكت�ص بالنا�ص، ليال.
على  الرابعة  ال��ذك��رى  اليوم  وي�سادف   
ع�سابات  بيد  املو�سل  مدينة  �سقوط 
املا�سي،   2014 يف  الإرهابية  داع�ص 
القطعات  انهيار  املدينة  �سهدت  عندما 
اىل  امل��و���س��ل  تعد  ومل  ه��ن��اك،  الأم��ن��ي��ة 
 2017 نهاية  يف  حتى  الوطني  اأح�سان 
امل�سرتكة  القوات  متكنت  عندما  املا�سي 
ل�ساحل  ال�سكنية  الحياء  اخر  حترير  من 
املو�سل  مدينة  وتنعم  الأمي��ن.   املدينة 
اغلب  ع��ودة  مع  امني،  با�ستقرار  حاليا 
تنظيم  �سيطرة  اأبان  نزحوا  الذين  �سكانها 
وكذلك  مدينتهم،  عل  الإره��اب��ي  داع�ص 
من  وتنظيفها  املدينة  اعمار  حمالت  بدء 

املخلفات احلربية.

الحكواتي .. شخصيات تعود للموصل وقصص لبناء نفسية جديدة بالمدينة
بغداد_الجورنال

اعتقال  م��ذك��رات  وج��ود  عن  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
املحافظات  جمال�ص  واع�ساء  روؤ�ساء  من  عدد  �ستطال 
العام.  امل��ال  وه��در  بالف�ساد  تتعلق  خمتلفة  بتهم 
"اوامر  ان   ، ل���»اجل��ورن��ال«  امل�سادر  تلك  وا�سافت 
نينوى  جمال�ص  يف  اع�ساء  بحق  �ست�سدر  القب�ص 
والنبار  الدين  و�سالح  ومي�سان  والديوانية  والب�رشة 
ان  اىل  لفتا  واملايل"،  الداري  بالف�ساد  تتعلق  بتهم 
"اوامر القب�ص �سيتم تنفيذها بعد عيد الفطر املبارك". 
ال�سيا�سية  العملية  ت�سهد  الذي  الوقت  يف  ذلك  وياتي 
النتخابات  رافقت  التي  اخلروقات  نتيجة  ت�سنجات 
قانون  تعديل  على  ال��ربمل��ان  �سوت  اذ   ، الربملانية 
النتخابات  مفو�سية  اع�ساء  وجتميد  النتخابات 
9 ق�ساة يقوموا بال�رشاف على  ل�  وانتداب املفو�سية 

العد والفرز اليدوي يف عموم العراق. ويرى مراقبون ان 
مذكرات العتقال التي �ست�سدر بحق اع�ساء املجال�ص 
يف  ال�سيا�سية  الج��واء  تعكر  ان  املتوقع  من  املحلية 
يف  اكرب  حتالف  ت�سكيل  اىل  الكتل  ت�سعى  الذي  الوقت 
الربملان املقبل لت�سكيل احلكومة اجلديدة، لكون روؤ�ساء 
�سيا�سية.  لكتل  تابعني  املحلية  املجال�ص  واع�ساء 
واأ�سدرت حمكمة ا�ستئناف كركوك مذكرة اعتقال بحق 
رئي�ص جمل�ص املحافظة بالوكالة ريبوار فائق طالباين. 
واأ�سدرت املحكمة مذكرة العتقال وفق �سكوى مقامة 
 331 للمادة  وفقا  كركوك  يف  النزاهة  هيئة  يف  �سده 
احلب�ص  على  ين�ص  الذي  العراقي  العقوبات  قانون  من 
اأو  موظف  لكل  العقوبتني  هاتني  اإحدى  اأو  الغرامة  اأو 
مكلف بخدمة عامة امتنع عن اأداء عمله بق�سد الإ�رشار 
مب�سلحة الأفراد اأو الدولة. وكان رئي�ص جمل�ص حمافظة 
املحافظة  غ��ادر  قد  فائق  ري��ب��وار  بالوكالة  كركوك 

موؤخراً بعد اإجراء ا�ستفتاء النف�سال يف اإقليم كرد�ستان 
2017. وارجع  اأيلول/�سبتمرب املا�سي  25 من  يف ال� 
�سدور  �سديق   بابكر  كركوك  حمافظة  جمل�ص  ع�سو 
“ا�سباب  اىل  املجل�ص  رئي�ص  بحق  قب�ص  القاء  مذكرة 
�سيا�سية”. وبح�سب ما جاء يف املذكرة الإذن لأع�ساء 
ال�سبط الق�سائي وافراد ال�رشطة، بالقب�ص على ريبوار 
للمثول  طالباين  اح�سار  اىل  املذكرة،  ودعت  طالباين. 
امامها، حيث انه مطلوب يف ال�سكوى املقامة �سده يف 
هيئة النزاهة، مكتب حتقيق كركوك. ووفق املذكرة فان 
قانون  من   331 املادة  اىل  ا�ستنادا  مطلوب  طالباين 
العقوبات العراقي التي تن�ص “على انه يعاقب باحلب�ص 
او  موظف  كل   : العقوبتني  هاتني  احدى  او  وبالغرامة 
واجبات  يخالف  ما  عمداً  ارتكب  عامة  بخدمة  مكلف 
بق�سد  اعمالها  من  عمل  اداء  عن  امتنع  او  وظيفته 
ال�رشار مب�سلحة احد الفراد او بق�سد منفعة �سخ�ص 

على ح�ساب اخر او على ح�ساب الدولة”. اىل ذلك ك�سف 
م�سدر مطلع عن �سدور حكم على رئي�ص جمل�ص الب�رشة 
�سباح البزوين باحلب�ص ال�سديد ملدة ثالثة اأعوام. وقال 
امل�سدر اإن حمكمة النزاهة يف الر�سافة اأ�سدرت حكمًا 
ح�سوريًا باحلب�ص ال�سديد ملدة ثالثة اأعوام بحق رئي�ص 
الذي  واأ�ساف امل�سدر  البزوين.  الب�رشة �سباح  جمل�ص 
ب�سبب  �سدر  احلكم  اأن  ا�سمه،  عن  الك�سف  ع��دم  طلب 
ق�سايا ف�ساد. كما واأ�سدر جمل�ص الق�ساء الأعلى وثيقة 
ت�سري اإىل �سدور مذكرة القاء قب�ص بحق رئي�ص جمل�ص 
حمافظة دياىل علي الدايني بتهمة الف�ساد. بينما ك�سفت 
مذكرة  �سدور  عن  نينوى  حمافظة  يف  حملية  م�سادر 
حمافظة  جمل�ص  اع�ساء  من  ع��دد  بحق  قب�ص  القاء 
نينوى. واأكد ع�سو جمل�ص حمافظة نينوى ح�سام الدين 
من  عدد  �سد  القب�ص  القاء  مذكرات  �سدور  ان  العبار، 

اع�ساء املجل�ص، هدفها "�سيا�سي".

بغداد – حسين فالح


