
الب�رصة،  يف  متوا�صاًل  ح�صوراً  الب�صاتني  جتريف  �صجل 
فجر  ما  لكبحه،  الداعية  الأ�صوات  تعايل  من  بالرغم 
يجري  ما  و�صفت  لدرجة  عارمة  �صعبي  غ�صب  موجة 
ر�صمي  بقرار  عالقة  لهذا  يكون  وقد  "موؤامرة"،  باأنه 
وهمي"  "اإعالن  جم��رد  اعترب  لكنه  التجريف  اأوق���ف 
لإ�صكات من يعرت�صون على ما يجري.  بع�ض املزارعني 
باأنها  و�صفها  مبا  الأمر  و�صبه  ذلك  من  اأبعد  اىل  ذهب 
العراقيني، كما يقول جميل  "اأب�صع جرائم �صدام" بحق 
اجلنوب  نفط  �رصكة  تربيرات  لقت  حني  يف  اهلل،  عبد 
النفط  وزير  بنعت  حتى  ترتدد  مل  اللهجة  حادة  ردوداً 
يف  – م(  )ع  وي�صيف  "كاذب".     باأنه  اللعيبي  جبار 

نف�صه،  يعيد  "التاريخ  اإن  نيوز«،  ل�»اجلورنال  حديث 
وزارة  ترتكبها  التي  احلماقة  نف�ض  ارتكب  البائد  �صدام 
النفط الآن بذريعة النفط، ويف النهاية مل يح�صد اإل الذل 
والهوان"، يف اإ�صارة اىل اأحداث الدجيل عام 1982 التي 
من  الهكتارات  اآلف  ال�صابق  النظام  رئي�ض  فيها  جرف 
مهاجمة  نتيجة  اأ�صحابها  وعاقب  املعمرة  الب�صاتني 
الأطفال   يقنع حتى  "بائ�ض" ل  اآنذاك.  تعوي�ض  موكبه 
ويقول را�صي عزيز رئي�ض اجلمعيات الفالحية يف ق�صاء 
اجل��اري  ح��زي��ران   23 "بتاريخ  الب�رصة،  يف  املدينة 
قامت �رصكة نفط اجلنوب يف حمافظة الب�رصة بتجريف 
ب�صاتني النخيل"، مطالبا مدير زراعة املحافظة ورئي�ض 
حيدر  ال��وزراء  ورئي�ض  العراق  يف  الفالحية  اجلمعيات 
اأن  را�صي،  وي�صيف  امل�صكلة".    هذه  ب�"حل  العبادي 

60 �صنفا من النخيل، مبينا  "هذه الب�صاتني فيها نحو 
اأن التجريف كان يفرت�ض تاأجيله �صهرا على الأقل حلني 
النخلة  "تعوي�ض  اأن  اىل  لفتا  النخيل"،  حمل  ن�صوج 
والحدة هو 70 الف دينار، وهذه جرمية يف وقت نريد 
"العراق  اأن  العراق". ويوؤكد را�صي،  الزراعة يف  حت�صني 
كان لديه نحو 30 مليون نخلة، اما الآن تراجع العدد اىل 
10 ماليني نخلة، وهذه م�صكلة".  مزارع اآخر، اأكد بالقول، 
"هذه ثروة العراق التي ل ت�صاهيها ثروة، وفيها �صنوفا 
نادرة من النخيل، وهي يف مدينة تقد�ض احلياة والبيئة، 
انا�صد كل م�صوؤول ومن لديه غرية ب�رصورة اأيقاف هذه 
اجلرمية"، م�صريا اىل اأنهم "ميتلكون كتبا ر�صمية تق�صي 
بايقاف التجريف". وي�صيف، اأن "ال�رصكات الحتكارية 
ا�صتغلت وزير النفط ومدير �رصكة نفط اجلنوب"، مت�صائال 

"هل تكون جزاة الب�رصة امل�صحية واأهاليها هي جتريف 
اأرا�صيهم؟".    واأردف قائال بع�صبية، "ح�صبنا اهلل ونعمة 
الوكيل، تعوي�ض النخلة الواحة يبلغ 70 األف، ل يقتنع 
اىل  �صارعت  الب�رصة،  نفط  �رصكة  الطفل".   حتى  بها 
اإ�صدار تو�صيح ب�صاأن جتريف الرا�صي �صمن حقل غرب 
خطة  �صمن  تقع  املعنية  الرا�صي  اأن  معتربة  القرنة، 
)3(، م�صرية اىل  الآبار رقم  م�صغل احلقل لإن�صاء جممع 
اأن �صاغليها وقعوا تعهداً خطيًا ملزمًا باإزالة املغرو�صات 
وامل�صيدات واإخالء الأر�ض خالل مدة اأق�صاها ١٥ يومًا 
من تاريخ ت�صلم مبلغ التعوي�ض التي جاءت وفق �صوابط 
الزراعة، ح�صب تعبريها، لكن ذلك مل يكن مقنعا  وزارة 
رئي�ض  "ادعاءات".    جمرد  ع��دوه  الذين  للمت�رصرين 
على  رد  املن�صوري،  حممد  الب�رصة  يف  النزاهة  جلنة 

�رصكة  بت�رصيح  "فوجئنا  بالقول،  اجلنوب  نفط  �رصكة 
بتجريف  الحقية  متلك  باأنها  اأف��اد  الذي  اجلنوب  نفط 
مببالغ  ا�صحابها  تعوي�ض  مقابل  الزراعية  الرا�صي 
مادية"، موؤكدا اأن "املحافظة حتتاج اىل ت�صجري ب�صبب 
ارتفاع درجات احلرارة، وا�صتثمارا اكرث للمزارع خالفا 

للتجريف".
غ�صب يف مواقع التوا�صل الجتماعي 

ملقاطع  ا�صتعلت  بدورها  الجتماعي  التوا�صل  مواقع 
جرافات  تظهر  كونها  وا�صعا  امتعا�صا  اأث��ارت  فيديو 
تقتلع وت�صحق ب�صاتني النخيل يف الب�رصة، حيث اإنهالت 
ال�صتياء  عن  املعربة  الكلمات  انواع  ب�صتى  التعليقات 
ALA HASHIM A L"  ملا يجري.   حيث كتب
BADRAN"، يف �صفحته على في�صبوك مت�صائال، اأن 

"حملة املليون نخلة التي تتبناها وزارة النفط، هل هي 
لقلع مليون نخلة وجتريف الب�صاتني القائمة اأم لزراعة 
مليون نخلة جديدة ؟!".  وي�صيف، "عجيب امر هذا البلد"، 
يف  الزراعيني  املهند�صني  كافة  "با�صم  بالقول،  مردفا 
اأعلن رف�صنا لهذا الإجراء مهما كان، ونطالب  الب�رصة، 
مبحا�صبة كل من ي�صيء للنخلة والزراعة عموما، وكفى 
البلد  �صد  جرمية  وامل��زارع  الب�صاتني  جتريف  �صكوتا، 
والبيئة".  اأما اأبو فاطمة الفرطو�صي، "هذه جرمية كربى 
وموؤامرة على العراق، الظاهر يريدون العراق ار�صا بال 
زراعة اأو بالأحرى يريدونه ار�صا بال �صعب وي�صاعدهم 
يف ذلك اخلونة والعمالء وال�رصاق، لعنة اهلل على الكذاب 
جبار لعيبي قبل النتخابات رفع �صعارات رنانة وجمرد 

اأن انتهت النتخابات انك�صف الكذب". 
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لنتائج  وال��ف��رز  ال��ع��د  ب��اع��ادة  الحت��ادي��ة  املحكمة  ق���رار  رغ��م 
النتخابات الربملانية يدويا التي جرت يف ايار املا�صي ، ال ان 
حوارات  تخو�ض  اللكرتوين  العد  نتائج  بح�صب  املت�صدرة  الكتل 
مكثفة لبلورة ت�صكيل الكتلة الكرب التي تتكفل بت�صكيل احلكومة،يف 
الثالثي  احللف  ان�صقاق يف  بوادر  احلديث عن  الذي يجري  الوقت 

)�صائرون – الفتح – الن�رص( الذي ت�صكل موؤخرا.
وكان رئي�ض الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار ال�صدري مقتدى 
“الن�رص  قائمتي  بني  حتالف  ت�صكيل  ال�صبت،  اأعلنا  قد  ال�صدر 
و�صائرون”.وت�صمن التفاق ثمان نقاط ابرزها ح�رص ال�صالح بيد 
واأعلنت جلنة من ق�صاة منتدبني لإدارة  الف�صاد.  الدولة وحماربة 
الأ�صوات  فرز  اعادة  اأن  لالنتخابات   امل�صتقلة  العليا  املفو�صية 
اأيار املا�صي فقط يف  اأجريت يف  يف النتخابات الربملانية التي 
اأو يف �صكاوى  التي وردت يف تقارير ر�صمية عن تزوير  املناطق 
عقد  لنفراط  بوادر  وجود  عن  �صيا�صية  م�صادر  وك�صفت  ر�صمية. 
التحالف الثالثي عقب اإعالن حتالف ال�صدر مع العبادي من دون 
اإىل  العامري  دفع  التحرك  "هذا  اأن  واأو�صحت  الفتح.  مع  الت�صاور 
التهيئة لأعالن ان�صحابه من حتالف ائتالف �صائرون والإعالن عن 
املالكي"،  نوري  بزعامة  القانون  دولة  ائتالف  مع  حتالف جديد 
مبينا اأن "هناك م�صاورات تدور حاليا بني الطرفني ومن املمكن 
�صنية وكردية لأعالن حتالف جديد  بالت�صاور مع قوى  توؤدي  اأن 
مع  م�صاورات  "هناك  ان  وا�صاف  الأقل".  على  نائب   100 ي�صم 
اأع�صاء يف ائتالف الن�رص لالن�صمام اإىل التحالف املزمع العالن 
يخ�رص  يجعله  قد  الن�رص  ائتالف  ان�صقاق  ح�صول  مرجحا   ،" عنه 
ن�صف مقاعده. ويقول اخلبري واملحلل ال�صيا�صي وائل الركابي ان 
"رئي�ض قائمة بيارق اخلبري )املن�صوية مع ائتالف الن�رص ( خالد 
رغبته  عدم  ب�صبب  الن�رص  ائتالف  من  الن�صحاب  ينوي  العبيدي 
حديث  يف  الركابي  وي�صيف   ." فقط  �صيعية  قوائم  مع  بالتحالف 
لل�صغط  ا�صلوب  هو  التحالفات  اعالن  "ت�صارع  ان  ل�»اجلورنال« 
النتائج اللكرتونية ف�صال  على املحكمة الحتادية بالبقاء على 
النتائج بع�ض  ال�صارع يف حال تغريت  عن حماولة منهم لثارة 
ال�صيئ وخ�صارة بع�صهم ملقعدين او اكرث". ويو�صح ان "كتلة ن�رص 
هي من اكرث الكتل ه�صا�صة و�صعفا لنها ت�صكلت على ا�صا�ض غري 

اي  ويف  قائمة  اي  منها  تختزل  ان  املمكن  ومن  اب��دا  متجان�ض 
ائتالف  رئي�ض  على   ال�صدر �رصوط �صعبة  مقتدى  وو�صع  وقت". 
الن�رص حيدر العبادي قبل للتحالف معه لدعم توليه رئا�صة الوزراء 
الوزراء  "رئي�ض  ان  قولها،  عراقية  م�صادر  ونقلت  ثانية.  لولية 
وافق على بع�ض ال�رصوط التي حددها ال�صدر مقابل منحه ولية 
ثانية ومن بينها الن�صحاب من حزب الدعوة". وا�صافت امل�صادر 

ان "هذه ال�رصوط و�صعت العبادي بني �صغطني الول 
الول من امريكا فر�صت على العبادي خالل زيارته اىل وا�صنطن 
نزع �صالح املقاومة حتى يكون رئي�ض وزراء لولية ثانية و�صغط 
من ال�صدر ل يريد ان يرى مناف�ض له يف ال�صاحه اجلهادية اقوى 
من �رصايا ال�صالم خا�صة وانه يعتقد ان كل قيادات تلك الف�صائل 
)الثالثاء  اأعلن  قد  ال�صدر  وكان  والده".  واتباع  مقلدي  من  كانوا 
كتلة  مع  حتالف  يف  �صائرون  كتلة  دخول   )2018 حزيران   12
2018( حتالفا  23حزيران  )ال�صبت  العبادي  مع  اعلن  ثم  الفتح، 
مبادئ  ثمانية  وفق  و"�صائرون"  "الن�رص"  قائمتي  بني  �صيا�صيا 
ك�صف  ع��دم  طلبت  مطلعة   م�صادر  قالت  جانبه  من  �صيا�صية. 
اأيام بني  “اجتماع عقد قبل  اإن   ،21 هويتها بح�صب موقع عربي 
اخلليج  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  مع   وال�صدر  العبادي  عن  ممثلني 
التحالف  اإمتام  اإىل  يهدف  ال�صبهان،  ثامر  ال�صعودية  يف  العربي 
رئي�ض  من�صب  على  الأول  ح�صول  ل�صمان  وال�صدر  العبادي  بني 
اأن  على  التفاق  الجتماع  خالل  وجرى  ثانية”.  لولية  ال��وزراء 
برئا�صة  العبادي  لحتفاظ  الالزم  ال�صعبي  الدعم  ال�صدر  “يح�صد 
العبادي  ا�صتبعاد  بعدم  اإيران  “اإقناع”  يحاول  فيما  احلكومة”، 
اأو�صح  التفا�صيل،  ويف  للم�صدر.  وفقا  احلكومة،  لرئا�صة  كخيار 
امل�صدر اأن “الهدف ال�صعودي من دعم العبادي لالحتفاظ مبن�صبه 
هو تنفيذ التفاقات ال�صعودية الأمريكية التي ت�صعى لإبعاد طهران 
ب�صكل تدريجي عن الهيمنة على ال�صيا�صة العراقية”. وذكر امل�صدر 
ن�صبيا من خالل  والعبادي حققوا جناحا  وال�صدر  “ال�صعودية  اأن 
العبادي  بني  حتالف  اإقامة  عن  الجتماع  بعد  مت  الذي  الإع��الن 
وال�صدر”، ولكنه توقع اأن “اإيران لن تر�صى با�صتبعاد حلفائها من 
بغداد ب�صهولة”. يف ذات ال�صياق لوح حتالف الفتح بزعامة هادي 
العامري باتخاذ موقف ان ثبت �صحة الجتماع الذي حتدثت عنه 
يف  وال�صدر  العبادي  عن  وممثلني  ال�صبهان  بني  مطلعة  م�صادر 

العا�صمة الردنية عمان.

اقرب  ان  فلكية  اأكدت م�صادر  . حيث  املقبل  �صهر متوز  اواخر  فلكية  العراق ظاهرة  �صماء  اجلورنال:ت�صهد   L بغداد 
8:14 ليال  ال�صاعة  العراق يبداأ  . و�صي�صاهد خ�صوف كلي يف  27 متوز  العام �صيكون يوم اجلمعة  خ�صوف للقمر هذا 
وينتهي ال�صاعة 2:28 فجر ال�صبت .  و�صيكون �صكان خمتلف مناطق الر�ض على موعد مع �صل�صلة من ظواهر خ�صوف 
القمر خالل العام اجلاري، مبا فيها اأطول خ�صوف كلي خالل 100 عام م�صت، اإ�صافة اإىل مرور 3 مذنبات مبحاذاة 
نيقولي  الرو�صية  العلوم  اأكادميية  التطبيقي يف  الفلك  با�صم معهد علم  املتحدث  �صابق  بوقت  بذلك  الأر�ض. �رصح 
جيليزنوف. وقال املتحدث اإن �صكان رو�صيا ورابطة الدول امل�صتقلة �صي�صاهدون، يف 27 يوليو املقبل، خ�صوف القمر 
الذي �صي�صتغرق �صاعة و43 دقيقة. واأو�صح العامل الرو�صي اأن الفرتة الكبرية خل�صوف القمر ُتف�رصرَّ بالتطابق الدقيق 
تقريبا بني مركز القمر ومركز ظل الأر�ض، حيث �صيقع القمر والأر�ض وال�صم�ض يف خط واحد وقت حلول خ�صوف القمر.

من  توجيهات  �صدور  عن  امنية،  م�صادر  ك�صفت 
عملياٍت  بت�صكيل  العبادي  حيد  ال���وزراء  رئي�ض 
خا�صة حلماية املواطنني وتاأمني الطرق من ت�صلل 
“داع�ض” على الطرق ل�صيما بني بغداد واملحافظات 
ال�صمالية. واأكدت امل�صادر اأن “رئي�ض الوزراء حيدر 
وال�صتخباراتية  الأمنية  الأجهزة  وقادة  العبادي 
العمليات  قيادة  ت�صكيل  اجتماعهم  خ��الل  ق��رروا 

تنفيُذ  ومت  مهامها  بالفعل  ب��داأت  التي  اخلا�صة، 
حملة ملالحقة فلول التنظيم، اإذ جرى اإلقاء القب�ض 
بحادثة  �صلة  لديهم  الذين  امل�صلحن  من  عدد  على 
الطريق  على  �صاحنات  و�صائقي  مدنيني  اإختطاف 
م�صادر  و  تقارير  وكانت  وبغداد".   كركوك  بني 
اأكدت  اأمنية وع�صكرية عراقية يف حمافظة كركوك 
اأن “اإثنني من �صائقي ال�صاحنات ا�صت�صهدا واُختطف 
اأخرون بهجوم لتنظيم داع�ض الرهابي على  اأربعة 

طريق كركوك – بغداد". 

ُيعترب العراق من الدول الريعية التي يعتمد 90 باملئة 
من دخلها على الأموال امل�صتح�صلة من ت�صدير النفط 
وال�رصائب  الر�صوم  تغطي  فيما  اخل��ارج،  اىل  اخل��ام 
الدخل  من  املتبقية  باملئة  ال�١0  احلدودية  واملنافذ 
العام للبالد. وت�صل حجم اليرادات التي تدخل خزينة 
العراق،  احلدودية يف  املنافذ  فعليًا من جميع  الدولة 
البالغ عددها 3٥ منفذا، ر�صميا وغري ر�صمي، بحدود 2 
اىل 3 ترليون دينار �صنويًا، بح�صب نواب يف الربملان 

ال�صان  يف  املخت�صني  م��ن  ع��دد  وي��وؤك��د   . ال��ع��راق��ي 
الموال  ا�صتح�صال  ازمة  حل  ان  املحلي  القت�صادي 
اخ�صاعها  يجب  والكمارك   احل��دودي��ة  املنافذ   يف 
مب�صوؤولية  ت�صتثمر  م��ن  ب��دًل  اخل��ا���ض   لال�صتثمار 
التي �صهدت هدرا ماليا مبليارات  احلكومة الحتادية 
الدولرات ".  و قال اخلبري القت�صادي هالل الطعان 
يف  الف�صاد  تف�صي  م�صوؤولية  الحتادية  "احلكومة  ان 
املنافذ احلدودية لعدم امكانية ال�صيطرة عليها، لفتا 
واملنافذ  الكمارك  تنظم  �صيا�صية  وجود  عدم  ان  اىل 

احلدودية.

ي�صعى جمل�ض النواب العراقي اىل متديد عمره الت�رصيعي 
يف جل�صته املقرر انعقادها غدا اخلمي�ض، و�صط ترجيحات 
بعدم ت�صديق املحكمة الحتادية لكون الد�صتور العراقي 
قد ن�ض على ان يكون عمر جمل�ض النواب لربع �صنوات 

فقط دون ان يتطرق ملو�صوع التمديد.
على  اأوًل:  العراقي  الد�صتور  من   )56( امل��ادة  ون�صت 
اأربع  النواب  ملجل�ض  النتخابية  الدورة  مدة  "تكون  ان 
بنهاية  وتنتهي  له،  جل�صٍة  باأول  تبداأ  تقوميية،  �صنواٍت 
ال�صنة الرابعة". ويرغب بع�ض النواب والقادة ال�صيا�صيني 
اىل متديد عمر الربملان من اجل احل�صول على منا�صب 
لديه  ال��ربمل��ان  رئي�ض  ل��ك��ون  ال��ربمل��ان  داخ���ل  مهمة 

جمل�ض  داخل  عاميني  مدراء  وتعيني  باقالة  ال�صالحية 
امل�صدر  وا�صاف  مطلع.  �صيا�صي  م�صدر  بح�صب  النواب، 
النواب  بع�ض  بها  يقوم  مكثفة  اجتماعات  "هناك  ان 
البارزين وروؤ�صاء الكتل ال�صيا�صية لبحث تقا�صم املنا�صب 
داخل جمل�ض النواب اذ توجد هناك دوائر واق�صام تابعة 
عمر  متديد  بعد  ال  ياتي  ل  وهذا  الت�رصيعية،  للموؤ�ص�صة 
الربملان لكون الوقت الراهن ل ي�صمح بتعيني ا�صخا�ض". 
التي  ال�صتثنائية  العراقي يف جل�صتيه  الربملان  وناق�ض 
نتائج  اأزمة  تطورات  املا�صيني  والحد  اجلمعة  انعقدت 
النتخابات على خلفية قرار املحكمة الحتادية الذي اأّيد 

ت�صويت جمل�ض النواب على تعديل قانون النتخابات.
واكمل جمل�ض النواب بقراءة م�رصوع قانون متديد عمله 
وقامت اللجنة القانونية الربملانية بالنتهاء من اإعداد 

القانون وكان من املقرر الت�صويت عليه يف جل�صة الحد 
املا�صي ال ان الن�صاب القانوين مل يكتمل �صوى ح�صور 
40 نائبا. وبداأ عدد من النواب بتح�صيد النواب حل�صور 
جل�صة يوم غد اخلمي�ض لغر�ض الت�صويت على متديد عمر 
الربملان. اىل ذلك ك�صف النائب عن ائتالف دولة القانون 
حممد ال�صيهود عن حت�صيد النواب حل�صور جل�صة جمل�ض 

النواب غدا اخلمي�ض للت�صويت على متديد عمر الربملان.
وبح�صب م�صدر ق�صائي حتدث ل� »اجلورنال نيوز« فان 
املحكمة الحتادية ترى عدم د�صتورية قرار متديد عمر 
الربملان، ال انها ل ت�صتطيع ان تبدي رايها قبل ت�رصيع 
القانون من قبل الربملان، وكما انها �صتنتظر اي�صا بعد 

الت�صويت الطعن بالقرار لتبدي رايها بالقانون.
وتعهد اخلبري القانوين طارق حرب، بتقدمي �صكوى لدى 

املحكمة الحتادية يف حال اقرار الربملان قانون ي�صمح 
بتمديد عمره الت�رصيعي.

من   )56( "املادة  ان  نيوز«  »اجلورنال  ل�  حرب  وقال 
ان  على  ون�صت  و�رصيحة  وا�صحة  العراقي  الد�صتور 
جمل�ض  ف��ان  وب��ذل  �صنوات  ارب��ع  ال��ربمل��ان  عمر  يكون 
النواب احلايل قد عقد اول جل�صة له يف الول من متوز 
الول  يف  ينتهي  الت�رصيعي  عمره  فان  وبذلك   2014
للد�صتور، ول ي�صمح متديد عمره  2018 وفقا  من متوز 
ولو �صاعة واحدة". بينما رئي�ض اللجنة القانونية النائب 
حم�صن ال�صعدون فقد اكد ل� »اجلورنال نيوز«  ان الظرف 
الراهن وما �صهده من ا�صكاليات يف العملية النتخابية 
وما رافقها من عمليات تزوير وتالعب يتطلب متديد عمر 

الربملان.

�صجلت حمافظة الديوانية، خم�ض حالت ا�صابة مبر�ض 
احلمى النزفية فقد توفيت �صابة بعد ت�صخي�ض حالتها 
اخل�صائر  ت�صاعف  من  حتذيرات  و�صط  امل�صت�صفى،  يف 
بعيدة  واق�صية  نواحي  يف  انت�صارها  ب�صبب  الب�رصية 
الديوانية  م�صت�صفى  يف  م�صدر  املحافظة.  مركز  عن 
العام قال اإن "امل�صت�صفى �صجل اإ�صابة جديدة باحلمى 
وا�صاف  عاما".   26 العمر  من  تبلغ  لفتاة  النزفية 
واحيلت  امل�صت�صفى  لطوارئ  احلالة  امل�صدر"وردت 
النتقالية"،  الم��را���ض  ورده��ة  احلميات  اىل  الفتاة 
مبينا ان "هذه احلالة هي اخلام�صة التي اأعلن عنها حلد 

وفاة  عن  ال�صحة،   وزارة  واعلنت  الديوانية".  يف  الن 
ا�صابتهما  بعد  اي�صا  الديوانية  حمافظة  يف  �صخ�صني 
للوقاية  متابعتها  توا�صل  اأنها  اكدت  فيما  باملر�ض، 
الإجراءات  باتخاذها  املواطنني  مطمئنًة  املر�ض،  من 
املتحدث  وقال  الزراعة".  وزارة  مع  بالتعاون  الالزمة 
الر�صمي للوزارة �صيف البدر "ان مر�ض احلمى النزيفية  
اأمرا�ض احليوان والإن�صان"،  هي جمموعة متنوعة من 
�صخ�صني  وفاة  وبعد  الديوانية  "حمافظة  اأن  مو�صحًا 
فيها باحلمى النزفية فيها اتخذت الوزارة وب�صكل عاجل 
الإجراءات الالزمة للوقاية منها مع توفريها للعالجات 
الالزمة لهذا الغر�ض". من جهته عقد جمل�ض حمافظة 
الديوانية، جل�صة �رصية مع املحافظ �صامي احل�صناوي، 

وقائد ال�رصطة، اللواء فريد العي�صاوي، ملناق�صة انت�صار 
"اجلل�صة عقدت عقب  ان  املر�ض. وك�صف م�صدر مطلع 
النزفية  احلمى  جراء  الديوانية  يف  وفيات   3 ت�صجيل 
ب�صبب  الب�رصية  اخل�صائر  ت�صاعف  من  حتذيرات  و�صط 
عنىاملركز".  بعيدة  واق�صية  نواحي  يف  انت�صارها 
واأنت�رصت يف الونة الخرية امرا�ض وبائية معدية يف 
العراق، ل�صباب �صخ�صها املخت�صون اىل غياب الرقابة 
وخ�صو�صا  الب�صائع  دخ��ول  اىل  بال�صافة  ال�صحية 
عن  بعيدا  اللحوم  وبيع  الع�صوائي  والذبح  املجمدة 
الرقابة يف ال�صوارع. وحذر خمت�صون من �رصاء اللحوم 
غري املرخ�صة وخ�صو�صا التي ل حتمل اجازة �صحية، 
له  عالج  ل  فتاك  وباء  فهي  احلمى  انت�صار  من  خوفا 

وامل�صابني يف تزايد مع حدوث وفيات. احلمى النزفية 
هو مر�ض متوطن يف املنطقة ولي�ض يف العراق فح�صب، 
والإ�صابات بهذا املر�ض تظهر كل عدة �صنوات وتكون 
وبني  الريفية  املناطق  يف  بالذات  كثرية  اأو  قليلة  اأما 
من  اأحيانا  وتنتقل  واملا�صية  الدواجن  مربي   �صفوف 
القوار�ض وبع�ض احل�رصات. وتتميز جميع اأنواع احلمى 
النزفية الفريو�صية با�صطرابات نزفية وحمى ميكن اأن 
من  كثري  يف  واملوت  �صدمة  �صديدة،  حمى  اإىل  تتطور 
خفيفة  اأعرا�ض  لها  املر�ض  م�صببات  بع�ض  احل��الت. 
بينما  الإ�صكندنايف  الوبائي  الكلية  اعتالل  مثل  ن�صبيا 
الت�صبب  الأفريقية  الإيبول  فريو�ض  مثل  لآخرى  ميكن 

مبر�ض �صديد يهدد حياة املري�ض.
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