
ال�سامة  ال��غ��ازات  حتولت 
امل�ستخرج  النفط  املنبعثة 
ال��ب�����رة، ثقاًل  اآب���ار  م��ن 
املواطن  كاهل  على  اآخ��ر 
�ستكون  اإذ  ال��ب�����ري، 

مبثابة املوت البطيء له.
طالب  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 
العليا  املفو�سية  مكتب 
حل���ق���وق الإن���������س����ان يف 
ال����ب���������رة، احل���ك���وم���ة 
موقف  باتخاذ  الحتادية 
م��ا يجري  وا���س��ح ح���ول 
اإزاء  ال��ب�����رة،  لأه����ايل 
ا���س��ت��م��رار ان��ب��ع��اث ه��ذه 

الغازات.
للمكتب،  ب���ي���ان  وذك�����ر 
يف  النفطية  احل��ق��ول  اأن 
باأمرا�ض  تت�سبب  الب�رة 
لأه��ايل  وغريها  تنف�سية 
امل��ح��اف��ظ��ة، ف�����س��اًل عن 
املحافظة،  �سماء  تغطيتها 
اإىل اأن تلك الغازات  م�سرياً 
بعد  الأم���ط���ار  �ست�سمم 

امتزاجها يف ال�سماء.
ك��م��ا ت�����س��ب��ب��ت ال���غ���ازات 
منها  الأم��را���ض،  باأخطر 
التي  ال�رطانية،  الأورام 
ك��ب��رياً  ارت��ف��اع��ًا  ت�سجل 
خ��الل الأ���س��ه��ر الأخ���رية، 
بح�سب البيان، الذي طالب 
احلكومة  نف�سه  بالوقت 
الحت������ادي������ة ب���ات���خ���اذ 
على  للحفاظ  خطواتها 

البيئة.
اإىل  احلكومة  دع��ا  كذلك 
اإع���ط���اء ت��ف�����س��ريات ح��ول 
ا�ستمرار  اإزاء  اإج��راءات��ه��ا 
ق�ساء  يف  النفايات  حرق 

�سط العرب ومناطق جنوب 
غرب املحافظة ومركزها.

اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 
�سيبداأ  املفو�سية  مكتب 
للعوائل  الدعاوى  بتحريك 
امل��ت�����ررة، ف�����س��اًل عن 
املتحدة  الأمم  مطالبته 
دعم  اإزاء  وا�سح  مبوقف 
امل��ط��ال��ب��ة ب��اإن��ه��اء ه��ذه 

املعاناة اخلطرية.
وب���ه���ذا ال�������س���دد ط��ال��ب 
"�سائرون"،  حت���ال���ف 
التيار  زعيم  من  املدعوم 
ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري، 
ب��ح��ل جم��ل�����ض حم��اف��ظ��ة 
اإىل  طلبه  عازيًا  الب�رة، 
تقدمي  يف  املجل�ض  ف�سل 
املواطنني،  اإىل  اخلدمات 
الطبيعي  دوره  اأخذ  وعدم 

يف الرقابة والت�ريع.
وقال النائب عن التحالف، 
ل�سفق  ال�سكيني،  رام���ي 
مطالب  م��ع  "اإننا  ن��ي��وز 
اأه��ايل  م��ن  املتظاهرين 
جمل�ض  ب��ح��ل  ال���ب�������رة 
هذا  اأن  مبينًا  املحافظة"، 
الإج�����راء د���س��ت��وري، ول 
احلكومة  عمل  على  يوؤثر 

املحلية يف املحافظة.
وذك����ر ال�����س��ك��ي��ن��ي، ال��ذي 
ميثل حمافظة الب�رة يف 
جمل�ض  اأن  النواب،  جمل�ض 
الرتهل  يعاين من  الب�رة 
وبعد  والت�سويف،  والف�ساد 
اخلدمات  تقدمي  يف  ف�سله 
هو  الأم��ث��ل  احل��ل  �سيكون 
دوره  اأخ����ذ  ل��ع��دم  ح��ل��ه، 
ال��رق��اب��ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
الأع��وام  طيلة  والت�ريع، 

ال�سابقة.
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بغداد - الجورنال

وساطة أميركية تطرح خيار اإلدارة المشتركة لحل أزمة كركوك عبد المهدي يؤكد أهمية تعزيز العالقات بين 
بغداد وواشنطن

الصحة تحذر من تسريب االدوية من الوزارة

العدل: السجن ست سنوات بحق مدير التسجيل 
العقاري السابق في ميسان

بغداد - اجلورنال: اأكد رئي�ض احلكومة العراقية، عادل عبد املھدي، على 
اأهمية تعزيز العالقات بني بغداد ووا�سنطن.

يف  الأمريكي  ال�سفري  ا�ستقبل  الأخري  اإن  املهدي  عبد  ملكتب  بيان  وقال 
"تقديره  عن  واأع��رب  عمله  انتهاء  مبنا�سبة  �سيلمان  دوغال�ض  العراق، 
للجهود التي بذلها خالل مهمته يف العراق واإ�سهامه بتعزيز التعاون بني 

البلدين".
من جانبه اأكد ال�سفري الأمريكي على اعتزازه بفرتة عمله يف العراق، واأ�ساد 
وبالتطورات  وال�ستقرار  الأمن  تر�سيخ  يف  العراقية  احلكومة  بتوجهات 
الدور  "اأهمية  على  موؤكدا  املجالت،  جميع  يف  العراق  ي�سهدها  التي 

املحوري الذي يلعبه العراق يف املنطقة".
اخلا�ض  املبعوث  ح�ره  اللقاء  فاإن  املهدي  عبد  مكتب  بيان  وبح�سب 
للرئي�ض الأمريكي والتحالف الدويل ملحاربة "داع�ض" يف العراق و�سوريا 
العراق  ل�سوؤون  اخلارجية  وزير  م�ساعد  ونائب  جفري،  جيم�ض  ال�سفري، 

واإيران، اندرو بيك، ووزير اخلارجية العراقي حممد علي احلكيم.

ت�ريب  من  والبيئة،  ال�سحة  وزارة  ح��ذرت  اجلورنال:   - بغداد 
الأدوية من الوزارة اىل �سوق ال�سوداء.

واأكد املتحدث با�سم الوزارة �سيف البدر يف ت�ريح �سحفي "عدم 
وجود دليل على ت�ريب الدوية من وزارة ال�سحة ولكن ممكن ان 

يحدث هذا ولكن كظاهرة عامة ل اعتقد ممكن ذلك".
الدوي��ة  لفح�ض  بغداد  يف  رئي�سي  واح��د  مركز  "لدينا  واأ�ساف 
مبينا  النجف"  حمافظة  يف  الأقل  على  مركز  فتح  فكرة  وطرحنا 
ان "الفكرة ان يكون هناك اأكرث من مركز عدا املركز الرئي�سي يف 

العا�سمة".
لكن  احلدودية  املنافذ  على  ال�سيطرة  متلك  ل  "ال�سحة  ان  وبني 
دورياتنا تخرج ب�سكل يومي من دائرة التفتي�ض ملتابعة ال�سكاوى 

او من خالل ما تثريه و�سائل العالم" .

بغداد - اجلورنال: اأعلن املفت�ض العام لوزارة العدل كرمي الغّزي، اأن 
حمكمة جنايات مي�سان اأ�سدرت حكمًا غيابيًا ب�سجن مدير الت�سجيل 

العقاري ال�سابق يف مي�سان مدة �ست �سنوات.
الهارب  املدان  حب�ض  قررت  “املحكمة  اإن   ، بيان  يف  الغزي  وقال 
العقوبات  قانون  من   )340( املادة  اأحكام  اىل  اإ�ستناداً  )ع.ع.ع( 
العراقي، وقد ت�سمن احلكم اإ�سدار اأمر قب�ض وحتري بحقه، واإعطاء 
للمطالبة  املدنية  املحاكم  مبراجعة  املت�ررة  للجهات  احل��ق 

بالتعوي�ض”.
وغري  املنقولة  الأم��وال  حجز  اأيدت  “املحكمة  اأن  الغزي،  واأ�ساف 
يف  العقاري  الت�سجيل  مدير  من�سب  �سغل  ال��ذي  للمدان  املنقولة 

مي�سان”.

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اجلورنال - متابعة
متيزوا  املو�سل  اأه��ايل  ان   ، التقرير  وذكر 
خا�سة  بلهجة  بالتحدث  قرون  مدى  على 
مدينتهم  بتاريخ  غنية  عربية  لغة  من  بهم 
ح�سارة،  طرق  مفرتق  متثل  التي  الطويل 
كثري  يخ�سى  نغمية  لكنة  ذات  لهجة  وهي 
حرب  من  �سنوات  بعد  تغيب  قد  اأنها  من 

وتهجري .
املو�سل  مدينة  اأحياء  اأغلب  اأن  واأ�ساف 
بهذه  الناطقون  فيها  ي�سكن  التي  القدمية، 
�سد  احلرب  خالل  متاما  دمرت  قد  اللهجة 
عرب  ال�سكان  من  الآلف  قتل  كما  داع�ض، 
ع�رات  وغ��ادر  العنيف،  القتال  من  اأ�سهر 
الألوف الآخرين اآخذين معهم لكنة املدينة 

املحلية.
املقيمني  من  الكثريين  اأن  التقرير  واأو�سح 
قد  لهجتهم  اأن  م��ن  يخ�سون  املو�سليني 
نف�سها،  املدينة  مع  احلال  هو  كما  تختفي 
الذين  من   90%" ال�سكان  اأحد  قال  حيث 
متحدثي  من  هم  القدمية  املدينة  غ��ادروا 
ان  مبينا  ال�سيلة"،  املو�سلية  اللهجة 
اللهجة  عنهم  �ستغيب  القادمة  "الجيال 
امل�سالوية و�سيتكلمون بدل منها بلهجات 

اأخرى."
وتابع ال�ساب الذي يتحدث باللهجة املميزة 
املو�سلية  "اللهجة  ان  متنا�سق،  نحو  على 
تركية  لغات  من  م�ستعارة  كلمات  تتخللها 
املو�سل  تاريخ  تعك�ض  وكردية،  وفار�سية 

�سهل  مناطق  من  بها  يحيط  وما  ال�ساخب 
نينوى" .

من جانبه اأ�سار الباحث العراقي من جامعة 
بدرا�سة  واملتخ�س�ض  الربيطانية  نيوكا�سل 
ان  اإىل  اأحمد،  يا�سني  الكرمي  عبد  اللهجات، 
عقود  اىل  يعود  املو�سلية  اللهجة  "تراجع 
عرب نزاعات وحروب انتهت ب�سيطرة تنظيم 
داع�ض على املدينة يف عام 2014 "، مبينا 
كانت  الع�رين  القرن  ب��داي��ات  "منذ  اأن��ه 
موطنا  بها  املحيطة  واملنطقة  املو�سل 
وتركمان  واآ�سوريني  وك��رد  ع��رب  ل�سكان 

ويهود  وم�سيحيني  م�سلمني  مع  واآخ��ري��ن 
جنب  اىل  جنبا  يتعاي�سون  اأخرى  واأقليات 

متحدثني باللهجة امل�سالوية العربية ."
واملناطق  املو�سل  "م�سيحيي  اأن  واأك���د 
�سديد  لتناق�ض  تعر�سوا  بها  املحيطة 
باأعدادهم وذلك ب�سبب احلروب والتهديدات 
اىل  العوائل  مئات  ا�سطرت  حيث  �سدهم 
هجمات  من  هروبا  البلد  خ��ارج  الهجرة 

الرهابيني والبحث عن مالذ اآمن هناك ".
ويف ال�سياق ذاته، دعا النائب عن حمافظة 
نينوى، احمد اجلربا، رئي�ض جمل�ض الوزراء، 

العام  القائد  ب�سفته  املهدي،  عبد  ع��ادل 
اإىل ن�ر قوات من اجلي�ض  للقوات امل�سلحة 

العراقي يف كل ق�ساء ومدينة من نينوى.
"القائد   ،2019 بيان  يف  اجل��رب��ا  وق��ال 
العام للقوات امل�سلحة املحرتمة، اطلب من 
جنابكم اليعاز لقيادة العمليات امل�سرتكة 
يف  اجلي�ض  بن�ر  اجلي�ض،  ارك��ان  ورئا�سة 
اأق�سية حمافظة نينوى ويف  كل ق�ساء من 
نينوى  حمافظة  ن��واح��ي  م��ن  ناحية  ك��ل 

وخ�سو�سا يف مناطق غرب نينوى".
يف  الم��ن  "حلفظ  ياأتي  ذل��ك  اأن  واأو���س��ح، 

تلك املناطق من جهة، ولقطع الطريق على 
بع�ض اجلهات التي تقوم بابتزاز املواطنني 
من جهة ثانية". وكان النائب اأحمد اجلربا، 
قد عزا يف وقت �سابق، التدهور المني يف 
القرار  م�سادر  "تعدد  اىل  نينوى  حمافظة 
بع�ض  عند  امل��وج��ود  والف�ساد  الع�سكري 
اقرتح  فيما  والأمنية"،  الع�سكرية  القيادات 
التدهور ي�سمن عدة نقاط بينها  حال لذلك 

رفد �رطة املحافظة ب� 15 الف �رطي.
نينوى  عن  العراقي  الربملان  ع�سو  وق��ال 
يعانون  املو�سل  اأهايل  اإن  اجلبوري  اأحمد 
من م�ساألة ت�سابه الأ�سماء، م�سريا اإىل وجود 
اأ�سماوؤهم  تت�سابه  �سخ�ض  األف   350 نحو 

مع قوائم ل�60 األف مطلوب بتهم اإرهابية.
واأعلن رئي�ض الوزراء العراقي ال�سابق حيدر 
العبادي، يف دي�سمرب/كانون الأول 2017، 
عن هزمية تنظيم "داع�ض" بعد حترير جميع 
�سيطرته، مبا  العراقية من  املدن واملناطق 
التنظيم  دخلها  التي  املو�سل  مدينة  فيها 

يف يونيو/ حزيران 2014.
جدير بالذكر ان مدينة املو�سل كان يعي�ض 
األف   60 من  اأك��رث   ،2014 عام  قبل  فيها 
على  داع�����ض  �سيطرة  وبعد  لكن  �سخ�ض، 
عمد  حيث  ال�سكان  اأعداد  تناق�ست  املدينة 
م�سلحو داع�ض على قتل الآلف منهم خالل 
حوادث  تخللتها  �سنوات  ثالث  دامت  حرب 
املدنية  ا�ستعادة  وبعد  جماعية،  اإعدامات 
م��ن اأي���دي داع�����ض ف��ان م��ن ب��ني ع�رات 
قليلة  اأعداد  املدينة،  غادروا  الذين  الألوف 

فقط منهم عادت.

تقرير أميركي: سكان الموصل فقدوا لهجتهم بسبب موجات القتل والنزوح
بغداد - الجورنال

خطوات  الأمريكية  املتحدة  الوليات  داأت 
حمافظة  اأزم��ة  لتفكيك  الو�سيط  دور  للعب 
بني  عليها  )املختلف  امل��ع��ق��دة  ك��رك��وك 
مو�سوع  طرحت  بينما  واأرب��ي��ل(،  بغداد 
الإدارة امل�سرتكة للمحافظة كحل للخالف 
ال�سيا�سي، يف وقت ل تزال فيه وجهات نظر 

الأطراف متقاطعة فيما بينها.
بغداد  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�سفارة  وع��ق��دت 
مكونات  م��ن  ل��ق��ادة  م�سرتكًا  اجتماعًا 
والرتكمان،  وال��ك��رد  العرب  من  ك��رك��وك، 
وما  املحافظة،  م�سكالت  طرح  خالله  مّت 
�سيا�سية  واختالفات  اأزم��ات  من  تعانيه 

واقت�سادية واأمنية فيها. 
وقال م�سوؤول �سيا�سي اإّن "الجتماع ناق�ض 

للمحافظة  امل�سرتكة  الإدارة  مو�سوع 
لتقا�سم  و���س��ط  كحل  تطبيقه  واإم��ك��ان��ي��ة 
ال�سلطة فيها، كما طرح تخ�سي�ض جزء من 
امللف  يبقى  واأن  لها،  املحافظة  واردات 
كمحاور  الحتادية،  احلكومة  بيد  الأمني 

اأ�سا�سية بتفكيك اأزمة املحافظة".
واأ�سار امل�سوؤول اإىل اأّن "الكرد لديهم مطلب 
بالتوافق،  الب�سمركة  لقوات  جزئية  بعودة 
والذي قوبل برف�ض عربي تركماين"، مبينًا 
اأّن "احلوار بهذا ال�ساأن اأخذ جمراه، و�ستتبعه 

اجتماعات لحقة تباعا، لأجل التوافق".
العربي  املجل�ض  ع�سو  ق��ال  جهته،  م��ن 
ميكن  "ل  اإنه   ، اجلبوري  حممود  لكركوك، 
كركوك"،  اإىل  الب�سمركة  ب��ع��ودة  القبول 
�سيعقد  الجت��اه  بهذا  "ال�سغط  اأّن  معترباً 
م�سارات احلوار، ويقلل من فر�ض التوافق، 

وعلى الأكراد اإدراك ذلك".
امل�سرتكة  الإدارة  "مو�سوع  اأّن  اإىل  واأ�سار 
يحظى بقبول عربي تركماين، مع اختالف 
الأك���رد  ل��ك��ن  اجل��زئ��ي��ات،  بع�ض  ب�����س��اأن 
وي��رون��ه  امل��ح��اف��ظ  مبن�سب  يتم�سكون 
ا�ستحقاقًا لهم"، معترباً اأّن "الطريق ما زال 

طوياًل اأمام تفكيك اأزمات املحافظة".
تنتظر  اأّن��ه��ا  الب�سمركة  ق���وات  وت��وؤك��د 
كركوك  اإىل  لعودتها  املنا�سبة  الإج��راءات 
الأم��ني  وق��ال  الأخ���رى.  ال��ن��زاع  ومناطق 
يف  ي��اور،  جّبار  الب�سمركة،  ل��وزارة  العام 
الب�سمركة  "وزارتي  اإّن  �سحايف،  بيان 
والدفاع تو�سلتا اإىل قناعة ب�رورة وجود 
عنا�ر  على  للق�ساء  م�سرتكة  عمليات 
داع�ض واإنهاء التحركات الإرهابية مبناطق 
وخممور  وكركوك  الدين  و�سالح  دي��اىل 

واملو�سل".
اجتماعات  بانتظار  "الب�سمركة  اأّن  واأك��د 
الإج��راءات  لتخاذ  اجلانبني،  بني  ر�سمية 
والآليات املنا�سبة"، م�سرياً اإىل "عدم وجود 
املناطق  اإىل  الب�سمركة  بعودة  ر�سمي  قرار 

املتنازع عليها".
ع��ادل  العراقية  احلكومة  رئي�ض  وك���ان 
قوات  ب�سحب  اأخرياً،  وجه  قد  املهدي،  عبد 
كركوك،  حمافظة  من  الإره���اب  مكافحة 
اأك��د  بينما  خا�سة،  ب��ق��وات  وا�ستبدالها 
وفقًا  ج��اء  الإج����راء  ه��ذا  اأّن  م�����س��وؤول��ون 

لتفاهمات للتهدئة يف املحافظة.
وتفاقمت اأزمة كركوك جمدداً، عقب دخول 
قوات عراقية اإليها، اأخرياً، على خلفية رفع 
علم  الكرد�ستاين  الوطني  الحت��اد  ح��زب 

كرد�ستان على مقاره يف املحافظة.

بغداد – الجورنال 

أفاد تقرير لوكالة " اسوشيتد 
برس" األمريكية، ان أهالي 

الموصل بدأوا يفقدون 
لهجتهم المحكية بسبب 

موجات القتل التي تعرضت 
لها المدينة خالل سيطرة 

داعش عام 2014، إضافة إلى 
نزوح السكان عن مناطقهم 

األصلية.
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