
 اأف��اد م�سدر امني، بقيام 4 من عنا�رص داع�ش بت�سليم 
اأنف�سه��م اإىل ق��وات البي�سمرك��ة جن��وب كرك��وك خالل 
ال���24 �ساع��ة  املا�سية.وقال امل�س��در، اإن “اثنني من 
عنا���رص تنظيم داع�ش قاموا، اأم�ش، بت�سليم اأنف�سهم اإىل 
قوات البي�سمركة يف حمور تل الورد جنوبي كركوك”.

وبني امل�سدر، ان “اثن��ني اآخرين قاما قبلهما 
بت�سلي��م اأنف�سهما اىل عنا�رص قوات البي�سمركة 
يف تل��ك املناطق”.وي�سيط��ر عنا���رص داع���ش 
على مناطق جن��وب غرب كركوك منذ حزيران 
ق��وات  متكن��ت  فيم��ا  االن،  وحت��ى   2014
البي�سمركة من حتري��ر مناطق كبرية من اأيدي 

تنظيم داع�ش.

 عرثت قوة اأمنية يف وقت مبكر من �سباح اأم�ش على 
جثة رجل، ق�سى رميًا بالر�سا�ش، جنوبي العا�سمة.
واأف��اد م�س��در اأمن��ي ان "قوة اأمنية ع��رثت على جثة 
للنفاي��ات يف منطق��ة املحمودي��ة  رج��ل يف مك��ب 
جنوبي بغداد، وعليه اأثر اطالق نار يف الراأ�ش، ومقيد 
االأي��دي". واأو�س��ح امل�س��در الذي ف�سل ع��دم الك�سف 
عن ا�سم��ه، اأن "القوة االأمني��ة، فتحت حتقيقا ملعرفة 
مالب�س��ات احل��ادث فيما نقلت جث��ة القتيل اىل دائرة 

الطب العديل".

 اأعلنت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�سد الزلزايل، اأم�ش، 
توقعاته��ا باأن يكون طق�ش االأيام االأربع املقبلة �سحواً مع 
ارتف��اع درجات احل��رارة اىل 47ْم.وذكر تقري��ر للهيئة، ان 
“طق���ش يوم االربع��اء �سيكون يف املناط��ق كافة �سحواً، 
ودرج��ة احلرارة العظمى املتوقع��ة يف مدينة بغداد 47ْم”.
واأ�س��اف ان “طق���ش يوم غد اخلمي���ش �سيكون يف املناطق 
كاف��ة �سح��واً، ودرجات احل��رارة مقاربة للي��وم ال�سابق”، 
مبين��ا ان��ه “ال يتوق��ع حدوث تغي��ري يف حال��ة الطق�ش يف 

املناطق كافة ليوم اجلمعة املقبل عن اليوم ال�سابق”
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  واحليوان��ات ال�سائب��ة وج��دت له��ا مكان��ا للطع��ام 
م��ن املخلف��ات املرمي��ة بالق��رب م��ن تل��ك االأماك��ن، 
تل��ك ه��ي حم��الت ق�سابة اللح��وم التي تق��وم باجلزر 
الع�سوائ��ي املنت�رصة على االر�سف��ة ويف ال�ساحات، ان 
ه��ذه الظاهرة بات��ت حتتاج اىل درا�س��ة خ�سو�سا بعد 
االرتف��اع امللحوظ يف ا�سعار اللح��وم العراقية وغياب 

الرقيب ال�سحي.
الذب��ح  ق��ال املواط��ن )عب��داهلل �سال��ح(: ان ظاه��رة 
الع�سوائ��ي يف العا�سم��ة بغداد ظاهرة غ��ري ح�سارية 
وال ت��دل عل��ى الرق��ي ومت��ت مناق�سته��ا يف الن��دوات 
م��ن قب��ل امل�سوؤول��ني يف وزارة ال�سح��ة وطرحت على 
طاول��ة املناق�س��ات عدة مقرتحات حلل ه��ذه امل�سكلة. 
وا�س��اف ان احل��ل االأمث��ل لعالجها هو اإن�س��اء جمازر 
�سحي��ة وف��ق نظ��ام حديث وتخ�س��ع لرقاب��ة �سحية، 
طبع��ا ه��ذه املجازر حتت��اج اإىل موافقات م��ن اأطراف 
عدي��دة الإجنازه��ا لكن البد من حماربة ه��ذه الظاهرة 
والق�ساء عليه��ا الأنها توؤدي اإىل زي��ادة االأمرا�ش الن 
انت�س��ار الذب��ح الع�سوائ��ي يف ال�س��وارع وع��دم مراعاة 
ال�رصوط ال�سحية م��ن اأماكن الذبح والتنظيف وغريها 
ي��وؤدي اىل نتائج غري �سحية. وي�سيف املواطن )احمد 
ح�س��ن(: ان ظاهرة ج��زر املوا�س��ي يف االماكن العامة 
والطرق��ات توؤثر على �سح��ة املواطن��ني وت�سوه منظر 
املدين��ة، فف��ي الف��رتة ال�سابقة كانت امان��ة بغداد هي 
م��ن يح��دد االماكن الت��ي ترب��ى وتباع فيه��ا االغنام 
واملوا�س��ي حي��ث كان��ت له��ا اماك��ن خم�س�س��ة له��ذا 
الغر�ش وباالأخ���ش يف االعياد واملنا�سب��ات الدينية. 
وغالب��ا ما تكون هذه االماكن خارج املناطق ال�سكنية 
وكان��ت خا�سع��ة للرقاب��ة وال�سيطرة من قب��ل الدوائر 
املعني��ة مثل البلدية وال�سحة والبيئة وغريها، وكانت 
هن��اك غرام��ات تفر�ش عل��ى بائعي املوا�س��ي وت�سمل 
غرام��ات مالي��ة يف حالة املخالف��ة وتنظيف االماكن 

واالهتمام بها اما االن فال توجد رقابة من اي جهة.
 ام��ا الدكت��ور البيطري حمم��د ابراهيم ف��ريى: اإن هذه 

الظاه��رة الت��ي غ��زت �سوارعنا هذه االي��ام خطرة جدا 
فاملواط��ن ق��د ال يعل��م انه م��ن املفرو���ش ان يعر�ش 
احلي��وان قبل الذب��ح على الطبيب البيط��ري لكي يتاأكد 
م��ن �سحته و�سالمته.  م�س��ريا اىل ان هوؤالء الق�سابني 
يقوم��ون بالذب��ح م��ن دون اج��ازة فق��د تك��ون هنالك 
امرا���ش خطرية يحمله��ا احليوان لكن��ه يذبح ومن ثم 
يوؤكل وبذلك يكون قد نقل امرا�سا خطرية لكل �سخ�ش 
قام بتناول هذا اللحم، مطالبا اجهزة الرقابة ال�سحية 
بتخ�سي���ش جل��ان تق��وم مبراقب��ة كل م��ا يعر�ش يف 

اال�سواق املحلية م��ن اللحوم وطريقة ذبحها وااللتزام 
بال���رصوط والتعليم��ات ال�سحي��ة حي��ث ب��داأت تنت�رص 
العدي��د م��ن االمرا���ش داخ��ل االحي��اء ال�سكني��ة التي 
يتواجد فيها هوؤالء اجلزارون.  وختم ت�رصيحه بالقول 
ان غي��اب هيبة الدولة و�سعف الرقابة �سبب رئي�ش يف 
انت�سار الكثري م��ن الظواهر ال�سلبية ومنها هذه احلالة،  
م�س��رياً اىل ان بع���ش دوائر البلديات حت��اول ال�سيطرة 
عل��ى هذه الظاهرة لكنها مل تنجح يف احلد منها ب�سكل 

كامل.

تنور الطين.. ما تبقى من الذاكرة األصيلة ورائحة األهل 

ال يف��رق بالن�سب��ة، للحاج ف��الح اإن كان اجلو 
ب��اردا اأو حارا، �سيف��ا اأو �ستاًء، فقد اعتاد منذ 
�سن��وات طوال من  اأمه وقبله��ا جدته، ان على 
امل��راأة ان ت�ستيق��ظ قبل طل��وع الفجر، وتعجن 
ث��م تخبز بالتنور الط��ني راف�سا كل حماوالت 
اإقناع��ه م��ن ل��دن اأوالده وبنات��ه، اأن ي�ستعني 
عل��ى اقل تقدير ب� "تنور الغاز" اأو ما يعرف ب� 

"التنور ال�ستيل".
ويع��زو �سبب اإ���رصاره على خبز تن��ور الطني، 
باأن��ه لي���ش هناك "نكه��ة يف الع��امل ت�ساهي 

نكه��ة اخلب��ز العراق��ي املخبوز بتن��ور الطني، 
وحتدي��دا م��ن ي��د "ام االأوالد"، الت��ي اعت��دت 

عليها منذ زواجنا قبل 35 عاما".
وي��زداد االإقب��ال عل��ى اخلب��ز بالتن��ور الطني 
خا�س��ة يف االأي��ام الت��ي ي�سه��د فيه��ا الريف 
العراق��ي �سحة يف الغاز، يف حني يلجاأ �ساكنو 
املدين��ة اىل �رصاء اخلبز اجلاهز من املخابز او 

ال�سمون.
فيم��ا تعتقد املزارعة ام عائ��د/ 50 عاما، ان 
للتن��ور الط��ني يف بيته��ا مكان��ة خا�سة، فهو 
يعني الربك��ة واالأ�سالة وما تبقى من "رائحة 
االأه��ل" التي توارثتها ع��رب االأجيال جيال بعد 

جيل.

وت�سي��ف: اإن اأغلبي��ة الن�س��اء يتربك��ن بوجود 
تن��ور الط��ني يف بيوته��ن، وهن��اك م��ن تنظر 
ل��ه باح��رتام وقد�سي��ة وت�سميه تن��ور الزهراء 
لكون��ه طاهراً ومعطاًء دائم��ًا، وتخ�سى الن�ساء 
م��ن هدم التن��ور عندما ي�سبح قدمي��ًا اأو حني 
ترحت��ل العائلة من مكان الآخ��ر بل تبقيه كما 

هو ليظل مبثابة اأثر يف املكان.
ومييل املواطن فا�سل عبد الر�سا/ 55 عاما/ 
موظ��ف حكومي، اىل خبز زوجته بتنور الطني 
عل��ى تنور الغاز داخل بيته، لعدة اأ�سباب منها 
نكهت��ه اخلا�س��ة الت��ي ال تتوفر بتن��ور الغاز، 
وكذل��ك كون��ه اأك��رث اأمان��ا كونه يعتم��د على 
احلطب ومن ال�سهل ال�سيطرة عليه، يف حني ان 

تن��ور الغاز يتعامل م��ع الغاز الذي قد يت�رصب 
وق��د ي��وؤدي اىل حريق م��ن ال�سع��ب ال�سيطرة 
عليه، بحيث ت�سل خطورته اأحيانا اىل انفجار 
اأنبوبة الغاز وهي م�سدر خطر على املمتلكات 

واالأرواح يف الوقت نف�سه.
وبح�س��ب الباح��ث يف جم��ال اللغ��ة وال��رتاث 
ال�سعبي عادل عبا�ش عطية اخلالدي، ان اخلبز 
وتنور الطني ارتبطا بعدد من االأمثال ال�سعبية 
وم��ا �سابه، تداول اآباوؤن��ا واأجدادنا عددا منها 
مث��ل )"م��ا ينف��ع اجلوع��ان �سج��ر التنانري"، 
و"وطل��ع النور م��ن التنور"، و"تن��ورك مورثة 
نارة وخطارك جايب ب�سارة"، و"اخلبز الفطري 
ما ينه�سم"، و"خب��زك خمبوز وَميَّك بالكوز"، 

ه"(. "انطي اخلبز خلبازته، ولو تاأكل ن�سّ
وي�سن��ع تن��ور الط��ني ع��ادة من م��ادة الطني 
احل��ري النظي��ف، بع��د خلط��ه م��ع قلي��ل م��ن 
الت��ن اأو اأحيانا �سع��ر احليوانات لزيادة قوته 
ومتا�سك��ه، حي��ث يو�س��ع الط��ني عل��ى ار�ش 
منب�سط��ة ونظيف��ة، ويكون االأ�سا���ش بارتفاع 
�س��رب "20 �س��م" تقريب��ًا، ويرتك للي��وم التايل 
ك��ي يجف ويتما�سك، وتت��م عملية بناء التنور 
ب�س��كل اأ�سطواين، عري�ش من االأ�سفل ثم ي�سيق 
م��ن االأعلى، وتو�سع يف جانب��ه االأ�سفل فتحة 
�سغرية لغر�ش اإ�سعال النار ت�سمى "اخلنارة"، 
للتهوي��ة، وي��رتاوح �سعر تن��ور الطني بني 20 

25- الف دينار تقريبا.

الجورنال - متابعة 

 ال يحلو للحاج فالح عبا�س 
جراد/ 66 عاما، والذي 

ي�شكن ريف ناحية ال�شافعية 
يف مدينة الديوانية، اأن 

يتناول وجبة فطوره 
ال�شباحية مع اأول بزوغ 
ل�شوء الفجر، اإال بقر�س 

خبز حار خبزته له "اأم 
االأوالد" على حد تعبريه، 

يف التنور الطيني.

ب�شبب غياب الدور 
الرقابي ال�شحي للدولة 

انت�شرت ظاهرة الذبح 
الع�شوائي يف ال�شوارع 

اأو ما يطلق عليها 
الر�شمية  "املجازر" غري 
حيث اللحوم معلقة يف 

ال�شوارع واحلدائق 
ويعلوها الذباب،

اعتقال عصابة نصب واحتيال في كمين شمالي بابل

شنكالي : قانون حقوق المحافظات سيؤمن 
التخصيصات المالية والتعيينات  بشكل عادل

تدمير معمل لتفخيخ العجالت ومستودعين لألسلحة شرقي الرمادي

الجزر العشوائي.. الخطر يداهم الناس والجهات الرقابية في سبات
ظاهرة غير حضارية..

 اعل��ن مدير مكافحة اجلرائم الكربى يف بابل العقيد ادهم ال�ساحلي، اأم�ش، 
ع��ن اعتق��ال ع�سابة ن�سب واحتي��ال بكمني امني �سمايل باب��ل، موؤكدا ان 
اف��راد الع�ساب��ة م��ن �سكن��ة العا�سم��ة بغداد.وق��ال ال�ساحل��ي يف حدي��ث 
�سحف��ي، ان "مف��ارز مديرية اجلرائ��م الكربى يف املحافظ��ة متكنت اليوم، 
من اعتقال ع�سابة من �سكنة العا�سمة بغداد متتهن عملية ن�سب واحتيال 
وابتزاز يف ناحية اال�سكندرية )50 كم �سمايل املحافظة(، تتاألف من اربعة 
عنا�رص"، مبينا ان "عمليات الن�سب التي تقوم بها تلك الع�سابة هي رمي 
احدهم نف�سه امام �سيارة ما الإيهام �سائقها بده�سه، فيما يقوم باقي افراد 
الع�سابة بابتزازه بطريقة متثيلي��ة درامية".وا�ساف ال�ساحلي ان "مفارز 
املديري��ة متكن��ت م��ن و�سع كم��ني للع�سابة اثن��اء تنفيذ اح��دى جرائمها 
واعتق��ال افراده��ا فورا"، م�س��ريا اىل ان "ذلك جاء بعد متابع��ة الع�سابة".
وتاب��ع ال�ساحلي ان "اف��راد الع�سابة اعرتفوا بتنفي��ذ عمليات م�سابهة يف 
بغ��داد"، داعي��ا املواطنني الذين تعر�سوا ملثل ه��ذه احلوادث اإىل "احل�سور 
ملبنى املديرية والتعرف على املعتقلني".يذكر ان االجهزة االمنية يف بابل 
اعلنت يف الفرتة املا�سية عن تفكيك واعتقال العديد من ع�سابات ال�رصقة 

والن�سب واالحتيال.

 اأك��د النائ��ب ع��ن التحال��ف الكرد�ست��اين ماجد �سن��كايل، اأم���ش، ان قانون 
الهيئ��ة العامة ل�سمان حق��وق االقاليم واملحافظات غ��ري املنتظمة باإقليم 
ال��ذي م��ن املوؤم��ل الت�سوي��ت عليه يف جمل���ش الن��واب خالل جل�ست��ه لهذا 
الي��وم �سي�سمن حقوق املحافظ��ات واالقاليم امل�سكلة اعتم��ادا على الن�سب 
ال�سكاني��ة للمحافظات.وق��ال �سن��كايل يف ت�رصيح ل���ه: ان “قانون �سمان 
حق��وق املحافظ��ات �سي�سم��ن ن�س��ب التخ�سي�س��ات املالي��ة يف املوازن��ة 
والتعيين��ات والبعثات الدرا�سية والذي �سيحقق التوازن يف جميع املجاالت 
ب��ني املحافظ��ات العراقية”.واأ�س��اف ان “هن��اك حمافظ��ات تاأخ��ذ اك��رث 
م��ن ا�ستحقاقه��ا على ح�س��اب امل��دن واملحافظات االأخرى خ��الل املرحلة 
املا�سي��ة”. وذكر النائب، انه “يف حالة الت�سوي��ت على قانون الهيئة فمن 
امل�ستبع��د ت�سكيلها خالل الفرتة القريبة ب�سبب ���رصورة تخ�سي�ش عدد من 
الدرجات الوظيفية يف هيكلة هذه الهيئة بالتزامن مع ال�سائقة املالية التي 

متر بالبالد”.

 اأعلن��ت خلي��ة االإع��الم احلرب��ي، اأم���ش، ع��ن تدمري معم��ل لتفخي��خ العجالت 
وم�ستودع��ني لالأ�سلحة بق�سف جوي �رصق��ي الرمادي.وقالت اخللية يف بيان، 
اإن "طائ��رات مقاتلة تابعة لطريان القوة اجلوية العراقية وجهت �رصبة جوية 
يف منطق��ة اخلالي��ة )�رصق��ي الرمادي(، م��ا اأ�سفرت عن تدم��ري معمل لتفخيخ 
العج��الت وم�ستودع��ني لالأ�سلحة، ف�سال عن مقتل ت�سع��ة من عنا�رص داع�ش".
واأ�س��اف البيان، اأن "الق�سف مت بناء على معلومات جهاز املخابرات الوطني 

العراق".
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تحقيق- محمد هشام

 ك�سف��ت وزارة النف��ط ، ي��وم االثن��ني، اأن 
"العراق �سدر نفطه اإىل 31 �رصكة عاملية 
خ��الل حزيران املا�س��ي"، م�سريًة اإىل اأن 
"االإي��رادات املالي��ة املتحققة جراء ذلك 
�سه��دت ارتفاعًا طفيف��ًا مقارنة مع �سهر 
اأي��ار املا�سي"، فيما بينت اأن "العراق مل 

ي�سدر النفط عرب املنف��ذ ال�سمايل، ب�سبب 
ع��دم الت��زام اإقلي��م كرد�ست��ان باالتفاق 
االحتادي��ة". احلكوم��ة  م��ع  النفط��ي 
وق��ال املتح��دث الر�سمي با�س��م الوزارة، 
عا�س��م جه��اد، يف ت�رصي��ح �سحفي اإن 
"الكمي��ات امل�سدرة م��ن النفط اخلام مت 
حتميله��ا من قب��ل 31 �رصكة عاملية من 
خمتل��ف اجلن�سي��ات من موان��ئ الب�رصة 

وخ��ور العمية والعوام��ات االحادية على 
اخللي��ج العربي"، م�س��رياً اإىل اأن "من بني 
ال�رصكات التي قام��ت بتحميله، �رصكات 

اأمريكية وبريطانية وهندية و�سينية".
واأ�س��ار جه��اد اإىل اأن "جمم��وع الكميات 
امل�سدرة ل�سه��ر حزيران املا�سي بح�سب 
االح�سائي��ة النهائي��ة الر�سمية ال�سادرة 
العراقي��ة  النف��ط  ت�سوي��ق  �رصك��ة  ع��ن 

)�سومو(، واملنتجة م��ن احلقول الو�سطى 
واجلنوبي��ة، بلغت 95 مليون و300 األف 
برميل".م�سيف��ًا اأن "االإي��رادات املالي��ة 
املتحقق��ة �سه��دت ارتفاع��ًا طفيف��ًا لهذا 
ال�سهر مقارن��ة ب�سهر اأيار املا�سي، حيث 
بلغت 3 ملي��ارات و829 مليون دوالر"، 
مبينًا اأن "معدل الربميل بلغ )40،178( 

دوالر".

النفط : الحقول الوسطى والجنوبية أنتجت 95 مليون و300 ألف برميل في حزيران الماضي
بغداد- متابعة

عناصر داعش يسلمون أنفسهم 
إلى البيشمركة جنوب كركوك

العثور على جثة رجل في 
مكب للنفايات جنوبي بغداد

ارتفاع درجات الحرارة إلى 
47ْم خالل األيام المقبلة


