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ارتـــفع مـــســـتـــوى تـــربـــيـــة االســـمــاك
وتــصـديـرهــا الى احملـافــظـات االخـرى
بـعيـدا عن االستيـراد من خارج الـبلد),
مـــطــالــبــا رئـــيس الــوزراء بـ (االيــعــاز
لـتـشكـيل جلنـة مخـتـصة لـلوقـوف على
هـذه الظاهرة وما هو السبب احلقيقي
الــذي ادى الى نـفـوق االســمـاك وبـيـان
نـتـائج هـذه الـلـجـنـة امـام الـراي الـعام
واصــحــاب احـواض االســمـاك كــونـهم
ـتـضـررين مـن هـذا االمر) ,مـبـيـنـا ان ا
(الـثروة السـمكيـة هي ثروة اقتـصادية
مـهــمـة يـجب احلـفـاظ عـلـيـهـا وتـوفـيـر
االحـتــيـاجـات اخلـاصـة بـهـا من ادويـة
وغــــذاء مــــنــــاسب لــــهــــا ودعم مــــربي
االسـمـاك لـيسـهم ذلك في دعم اقـتـصاد
الـبـلـد بصـورة عـامة) ,واكـد الـبـعـيجي
ان (جلــنـة الـزراعــة الـنـيـابــيـة لن نـقف
مــكـتــوفي االيـدي جتــاه مـا يــحـدث من
اسـتهـداف للـثروة الـسمـكيـة في البالد
ــنع تــكــرار هــذا االمـر وســنــضع حــد 

دعما للمرب واالقتصاد احمللي).
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ياه بـدوره اكد رئيس جلنة الزراعة وا
الـنـيابـيـة سالم الشـمـري عودة ظـاهرة
نــفـوق االســمـاك وخــاصـة في مــنـاطق
شــمـال بـابل. وعــد الـشـمــري في بـيـان
امـس ان (عـودة هـذه الـظـاهـرة مـجـددا
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دلـــيـل واضح عـــلى مـــحـــاوالت ضـــرب
االقـتـصـاد الـوطـني  والسـيـمـا فـي هذا
ـهم) ,واضــاف ان الــقــطـاع احلــيــوي ا
عنية (اللجنة وبالتعاون مع اجلهات ا
ـواجـهة قـامت بـوضع خـطـة مدروسـة 
ـاضـيـة ويـبدو ـدة ا هـذا االمـر خـالل ا
ان هـنـاك تـلـكـؤا في تـنـفـيـذهـا) ,داعـيـا
ـــان ومــجـــلس الــوزراء رئـــاســة الـــبــر
عـلومات العداد (لـلتقـصي بشأن تـلك ا
تـــقــاريــر تـــتــضــمن تـــلك الــتـــفــاصــيل
الرسـالها الى وزارتي الـصحة والـبيئة
والـــزراعـــة) ,مــــشـــددا عـــلى (ضـــرورة
الـتـعويض الـفوري لـلمـتضـررين وعدم
الـــــتــــــبـــــاطـــــؤ فـي ذلك خـــــاصـــــة وأن
ـتــضـررين في الـعـام الـسـابق لم يـتم ا
تـــعـــويـــضــهـم بــرغـم من إقـــرار مــبـــلغ
ـوازنة احلـاليـة). وكانت الـتعـويض با
وزارة الــزراعــة قــد أعــلـنـت عن ظــهـور
ـرض كـيـوهـيـربس فـيـرس اصـابــات 
ـــزارع االســــمـــاك في بـــابل. واكـــدت
الـــلــوزارة الـــوزارة في بـــيــان امس إن
(الوزير الزراعة صالح احلسني ترأس
ـــتــقــدم اجـــتــمـــاعــا طــارئـــا لــلـــمالك ا
بـالـوزارة بـعد ظـهـور اصـابات طـفـيـفة
ـرض كــيـوهـيـربس فـيـرس لـعـدد من
مـزارع االسـمـاك فـي احملـافـظـة لـغرض
اتـخـاذ االجـراءات الـبـيـطـريـة الـكـفـيـلة
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اعـــلـــنـت خـــلـــيـــة االعـالم االمـــني عن
اصابة ثالثة مـن عناصر داعش خالل
االشتـبـاك مـعـهم وحرق سـبـعـة اوكار

في بحيرة حمرين.
وقـــالت اخلـــلـــيـــة في بـــيـــان امس ان
(خـــــلــــيـــــة الــــصـــــقـــــور ومــــديـــــريــــة
االسـتــخــبــارات في مـحــافــظــة ديـالى
نـفـذت عــمـلـيــة أمـنــيـة بـالــتـعـاون مع
طـــيــــران اجلـــيـش وقـــوة من قــــيـــادة
عمليات وشرطة احملافظة أسفرت عن
حــرق ٧ أوكــار في اخلالويه وشــرقي
بحـيـرة حـمرين وتـدمـيـر آليـة حـفارة
وثالث دراجـــات نـــاريـــة واالســتـــيالء
علـى أخرى) ,مشـيـرا الى ان (اخلـلـية
تـمــكـنت مـن جـرح ثالثــة من عـنــاصـر
داعش بــعــد االشــتــبــاك مــعــهم كــمــا
اصـــيب احـــد مــنـــتـــســـبي الـــشـــرطــة
بـــاصــابـــات طـــفـــيــفـــة في يـــده خالل
عــمــلـــيــات االشـــتــبــاك) ,مــبـــيــنــا ان
(الـعـمـلـيـة اســفـرت عن  الـعـثـور عـلى
حـــــزام نـــــاسف واجـــــهـــــزة هـــــواتف
ومساطر عـبوات ناسفـة وعبوة معده

للتفجير). 
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وتصـدت قوة امـنيـة لهـجوم لـعنـاصر
داعش عــــلـى حــــقل عـالس في صالح
الدين.واكد الـبيان ان (عـناصر داعش
تـعـرضت عـلى نـقــطـتـ امـنـيـتـ في
منـطـقـة حـقـول عالس وتفـجـيـر عـبوة
نـاســفـة عـلـى عـجـلــة تـابــعـة لــلـقـوات

قائـد شـرطة نـيـنـوى  تشـكـيل فريق
عــمل من ضــبــاط مــديــريــة مــكــافــحـة
االجرام بـعد احلـصول عـلى موافـقات
قاضي الـتـحـقـيق اخملتص  تمـكن من
ـة قتل بحق طـفل يبلغ من كشف جر
العمر 8 سنوات بعـد اقل من اسبوع
من وقــوعـــهــا وتــلـــقي الــقـــبض عــلى
اجملـرمــ الــفـاعــلــ وهـمــا مــتـهــمـة

ومتهم).
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واضــاف انـه ( تــدويـن اقــوالـــهـــمــا
ـرأة ابـتـدائـيـا وقـضـائـيـا واعـتـرفت ا
بقـيـامـهـا اسـتـدراج الـطفـل الى دارها
وبـــعـــدهـــا قـــامت بــــخـــنـــقه وضـــربه
ـا ادى الى قـتـله), بـواسـطة  حـجـر 
مشيرا الـى ان (اجملرم اعترف بـقيامه
ــدرسـة بــنـقـل جـثــة الــضــحــيــة الى ا
القـريبة مـن دارهم واخفـائها) ,وتابع
ـة هـو االنـتـقـام حيث ان (دافع اجلر
 اجـــراء كــــشف الــــداللـــة فـي مـــحل
احلـادث بـحــضـور قــاضي الـتــحـقـيق

اخملتص). 
في تـــــطـــــور الحق  ,أكـــــدت قـــــيــــادة
ــشـــتــركــة أن الــقــوات الــعــمـــلــيــات ا
األمريـكيـة التـي انسـحبت من سـوريا
ـوافقـة لدخـولها إقـليم حصـلت على ا
كردسـتـان لـتنـقل إلى خـارج الـعراق ,
وقـالت الــقـيــادة في بــيـان إن (جــمـيع
ــنــســحــبـة من الـقــوات األمــريــكــيـة ا
وافقة عـلى دخولها سوريا حصـلت ا
كردسـتـان لـتنـقل إلى خـارج الـعراق),

مؤكـدةً انه (ال وجود أيـة موافقـة على
بــقــاء هـــذه الــقـــوات داخل الــعــراق).
بدوره رأى الـنـائب عن حتـالف الـفتح
عامر الـفايـز ان دخول قـوات امريـكية
اضافية الـى العراق قادمـة من سوريا
ـثـل مـخــالــفــة لـلــدســتــور الــعـراقي

وخطرا على امن واستقرار البالد .
وقــال الــفــايــز فـي  تــصــريح امس ان

(دخول اي قـوات اجنـبـية امـريكـية او
غـيـرهـا الى الـعـراق غـيـر مـسـمـوح به
دون مـوافـقـة مـجـلس الـنـواب ومن ثم
احلكـومة) ,موضـحا ان (دخـول قوات
ثل اجنـبيـة بعـدد كـبيـر الى العـراق 
خـطــرا من مــحــاور عـدة اذ ســيــعـطي
لـــواشـــنـــطن قـــدرة اكـــبـــر لـــتـــنـــفـــيــذ
نـطقة وهذا معناه انها مخططاتها با

ـشـاركة في بـعـد ان كـان مـوقف زعـيم الـتـيار الـصـدري مـقـتـدى الصـدر هـو عـدم ا
تــظـاهــرات االســبـوع االول من شــهــر تـشــرين االول اجلــاري هـاهــو يــعـود لــيــعـلن
ـقـبل . ـفـتـرض ان تـنــطـلق يـوم اجلـمـعـة ا ـوجـة الـثـانــيـة الـتي من ا ـشـاركـة في ا ا
ـشـاركـة اتـبـاع الـصدر اكـبـر من الـتـظـاهـرات االولى طـبـعا, سـتـكـون الـتظـاهـرات 
فـالقاعـدة الشعـبية للـتيار الـصدري كبـيرة ومتـماسكـة ومتحـفزة ومدربة عـلى العمل

العمل الشعبي والتحرك في الشارع. 
كـمـا وان الـقوات االمـنـيـة لن تقـمـعـها بـسـبب اخلـوف من التـيـار وامـتداده الـشـعبي
ثل جزءا اساسيا وقوته وميلـيشيا سرايا السالم الـكبيرة التابعة له. لـكن الصدر 
من النـظـام الـسيـاسي في الـعـراق. ال بل ان كتـلـته الـسيـاسـيـة حصـلت عـلى الـعدد
اضيـة واتفـقت مع الكـتلة ـان العـراقي في االنتـخابـات ا ـقاعد فـي البر االكـبر من ا
يليشـيات االخرى على تـعي رئيس الوزراء الثانيـة كتلة الـفتح التي تضم حتـالف ا

هدي وعلى اسس تشكيل حكومته.  عادل عبد ا
رة نفسه من جديد على انه خـارج اجلماعة احلاكمة ويصطف يطرح الـصدر هذه ا
تظـاهرين مبديا دعمه لـهم ال بل ومؤكدا لهم ما يعـرفونه من وجود رعب ينتاب مع ا
كل الـطبـقة الـسياسـية احلـاكمـة من التـظاهـرات. يعـرب الصـدر بصراحـة عن يأسه
من ان تغيـر احلكومـة اي شئ او تقوم بـأي اصالح. يعني هـذا ضمنـيا انه يسحب
ــهـدي لـكن هــذا اليـعـني ان ســقـوط رئـيس الــوزراء سـيـحـصل دعـمه لـعــادل عـبـد ا
مـبـاشـرة فـذلك لن يـحـصل كـمـا اوضـحـنـا في مـقـاالت سـابـقـة اال بـتـخلـي االطراف
ـهـدي وتـلك االطـراف هي ايران و ـؤثرة عـلى الـوضع الـعـراقي عن عـبـد ا الـثالثـة ا

تحدة االميركية.  السيد علي السيستاني والواليات ا
خـطـاب الـصدر جـاء بـصـيـغـة نادرة اسـمـاهـا بـالـشـقشـقـة. والـشـقـشـقة هـي الكالم
ـرارة. وللـكلـمة الـعفـوي الصـادر عن شخص مـهمـوم يبث هـمـومه ويطـرح قضـيته 
داللة دينية في التراث الشيعي اذ ان واحدة من ابرز اخلطب في كتاب نهج البالغة
ـكن للـقار الـكر ان اسمـهـا اخلطـبة الـشـقشـقيـة وهي ذات مـحتـوى معـروف و 
يعـود اليـها. امـا شـقشـقة الـصدر فـتخـبر الـعراقـيـ وتؤكـد لهم مـا يعـرفونه في ان
تظاهرين ويرفض ن هو خارج احلدود. يقف الصدر مع ا حكومـتهم سلمت امرها 
ويدين االتهـامات التي وجـهت اليهم بـاالنتمـاء او االرتباط بـحزب البـعث احملظور او
ـتـحــدة االمـيـركــيـة.  لــكن الـصـدر  ,ولــعل هـذه هـي الـنـقــطـة االهم في بــالـواليــات ا
ـتحدة االمـيركية تـظاهرين بـالهتـاف ضد البعث وضـد الواليات ا شـقشقته ,يوجه ا
. لكن الـتظاهرات وقد بنى الـتيار الصـدري كما هو مـعلوم تـراثه على العداء لـالثن
شارك فيها هم تحدة كما ان ا االولى لم تكن في احلقـيقة موجهة ضد الواليات ا
من جـيل ولد او كـبـر في ظل حظـر شامل حلـزب البـعث لـذلك ليـست تلك قـضيـتهم.
الـتظـاهرات اتهـمت بالـعداء اليـران وقد ردد فـيها هـتاف ايـران برة بـرة الذي يـتمتع
ـتـظـاهرين بـشـعبـيـة عـنـد انصـار الـصـدر ايضـا لـكن لـيس عـنده شـخـصـيـا. عداء ا
وادانتـهم اليران يـأتي من مـعرفتـهم بارتـهان الـنظـام السـياسي والـطبـقة الـسيـاسية
ن هم خارج الـعراقـيـة وهو االمـر الذي اكـده الـصدر ضـمنـا في اشـارته لالرتهـان 
تظاهرين من ايران هو موقف ايران منهم. فقد احلدود. كما وان االهم من موقف ا
نقلت تـقارير صحفـية ان قمع تظاهـرات االسبوع االول من هذا الشـهر تمت بقيادة

ايرانية مباشرة.
كـانت الـتظـاهـرات في مـوجتـهـا االولى بالقـيـادة وبال اي ارتـباط سـيـاسي وقـد كان
ناطق تظاهرين اتوا من ا ذلك مرعبـا للنظام السياسي في العراق. رغم ان معظم ا

ذات الغالبـية الشيعـية التي تدعي االحـزاب احلاكمة في العـراق انها تمثـلها فقد 
مجابـهتها بـقمع وحشـي و التعامـل معها قـبل ان تبدأ عـلى انها مـؤامرة يجب ان
تسحق وقـد سحـقت فعال و قـتل اكثر من مـائة وخـمس مـتظـاهرا وجرح االالف
ـئـات. لـكن دخول الـصـدر وانـصـاره سـيـأخذ الـتـظـاهـرات بـاجتـاه اخر, واعـتـقـال ا
سوف يحمـيها من الـقمع  ويهذب من حـدة اندفاعـها ويجعـلها في النـهاية جزءا من
ـوقف الذي احلـراك السـياسي مـثلـما حـصل مع تظـاهرات االعـوام السـابقـة. لكن ا
تـظـاهرة وغـير اشـرته الـتظـاهـرات االولى سيـبـقى مذكـرا لـكل الطـبـقة الـسـياسـيـة ا
همشة تظاهـرة بأن هناك رفضا شـعبيا عند الـطبقات الفقـيرة وا ا
لـكل النظـام السياسي ,وبـأن ذلك النظام يـعاني من مشاكل
جـدية وخـطيـرة تـتعـلق بـطبـيـعته وهـيـكلـيـته وان بقـاءه وعدم
سقـوطه اليـعني ان كل شئ عـلى مـايرام بـل يعـني ان عدم
االستقرار سيبقى هو الطابع العام للوضع في العراق

بغداد  –الزمان 
طالب النائب عن ائتالف دولة القانون
مـنصـور البـعيجي احلـكومـة العـراقية
بــتـشــكـيل خـلــيـة أزمــة لـلــوقـوف عـلى
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ـــا أدى الى مـــقــتل األمــنـــيــة هـــنــاك 
) ,ولفت الى ان (القوة منتسـب إثن
التي حـاولت اخالء الـقتـيـل تـعرضت
الطالق نار مباشر ما سافر عن جرح ٣
) ,وتابع انه ( تعزيز القوة منتسب
ـوجــودة بــقـوة مــشــتـركــة من قــيـادة ا
عـملـيـات احملـافـظـة واحلـشـد الـشـعبي
الحقة العناصر التي أقدمت على هذا

العمل اإلجرامي).
 واعتـقـلت قيـادة عـملـيـات بغـداد عددا
ـتهـمـ بـجـرائم االرهـاب والـقتل من ا
العـمـد والـدكـة العـشـائـريـة في مـناطق
مختلـفة. وقالت القـيادة في بيان امس
إن (الـقـوات األمـنيـة تـمـكـنت مـن الـقاء
الــقــبض عــلى مـــتــهم ضــمن مــنــطــقــة

الـورديـة بـتـهـمـة الـقـتل الـعـمـد كـمـا 
ــادة اعــتــقــال ثالثـــة مــتــهــمــ وفق ا
431/تــهـديــد فـي مـنــاطـق أبـو ســمك
) ,واشار الـى ان (قوة وحي البـسـات
اخـرى تــمــكــنت من تــنــفـيــذ واجب في
ــقـداديــة نــتج عـنه مـحــافــظـة ديــالى ا
اعـتـقـال مـتـهم مــطـلـوب لـلـقـضـاء وفق
ادة /4إرهاب بـاإلضـافة الى اعـتـقال ا
مـتـهم فـي مـنـطـقــة أبـو دشـيــر لـقـيـامه
ـواطـن بإطـالق النـار عـلى دار أحـد ا

إثر خالف عشائري). 
وفي مـحــافـظــة نـيــنـوى كــشـفت وزارة
ـة قـتل الـداخـلــيـة عن  تــفـاصـيل جــر
طـــــفل فـي احملـــــافـــــظـــــة بـــــواســـــطــــة
حــجـــر.واوضــحـت الــوزارة في بـــيــان
امس انه (بـإشــراف شـخــصي من قـبل

استخدمت العـراق مرتكزا لهـا لتنفيذ
مــا تـــريــد ضـــد دول اجلــوار)). واكــد
الـفـايـز ان (اخلـطـر االخـر يـنـطـلق من
بـاب ان وجــود هـذه الـقــوات اليـوافق
علـيه الـشـعب وقـد حتـصل فوضى او
اضطرابات قد تشارك بها تلك القوات
وهـــو مـــا يـــضـــر بـــامن واســـتـــقـــرار

العراق). 
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من كان يـتـوقع ان تـكتـمل صـورة تـظاهـرين االول من تـشـرين بـلوحـة رائـعـة لبـائـعة
. امـرأة بغدادية مناديل بـثوبهـا االسود وهي تنـتقل ب مـتظاهـرين جرحى ومنـهك
تـعـيش عـلى هــامش احلـيـاة في بـلــد ثـري جـدا لـكـنــهـا بـعـيــدة في وحـدتـهـا عن كل
شيء.وفي حلـــظــة مــا بــرزت الـى الــضــوء كــفـــراشــة ســوداء وهي تـــعــانق جــرحى
الـتـظـاهـرات في اجـمـل مـوقف رايـته حـتى االن. مـتـشـحـة بـالـسـواد وبـفـقـدان االمل
ـدينـة الـتي تـسكـنـها حـاضرة ـرأة الكـسـيرة الـقـلب.مـهمـلـة كا ظـهـرت امامـنـا هذه ا
الدنيـا بغـداد. لم يكن الـفيديـو اال صورة من صـور انتـصار واقع الـبؤس على واقع
تغـطـية الـبـؤس.ح يـقول مـن يقـول ال وجود لـلـفقـر في الـعراق فـهـذا يعـني ان هذه
ـسـؤول يــدعي عـدم وجـود مـحـتـاجـ ـتـعـبـة ال وجـود لــهـا.اعـوام طـويـلـة وا ـرأة ا ا
ـناديل من الدفن حتت رأة بـائعة ا ومرضى وفـقراء.وطيلـة هذه االعوام عـانت هذه ا
كالم الـسياسـة واحجـارها الثـقيـلة.كانت دنـيا وهـذا اسمهـا مخنـوقة هـناك في عالم
ـسـكـيـنـة بـرأسـها مـنـسي تـقـمـعه شـيـطـنـة الـسـيـاسـيـة كل يـوم.وفـجـأة اطـلـت هـذه ا
ليء ـتعـبـة.بـسـاطـة فقـراء انـهـكـها لـيل الـسـيـاسـة ا ومالمـحـهـا ا
عـذبة بـالنـفـاق والتـكبـر.كـانت حلظـة الـتظـاهر وجـري هـذه ا
خالصا من سـجن كالم السـياسـي وكـأنهـا تصـرخ فيهم
قـائلـة:انـا معـذبـة والفـقـر موجـود من حـولكـم.كان وجـودها
ـسـؤول ـرأة عقـاب لـكل هؤالء ا صـرخـة مـدوية.ان هـذه ا

النائم في عسل السرقة.

ـنـطـقـة عـلى صـغـرهــا مـسـاحـة وسـكـانـاً تـعـد لـبـنـان  عـنـصـرا هـامـاً في تـوازنـات ا
وتـرتــيـبـاتـهـا  وبــعـد ان  حـشـرهــا في حـرب اهـلـيــة مـقـيـتـة واحــتالل اسـرائـيـلي
وتدخـالت اقليـميـة لتـكون مـناسـبة لـعمـليـة الدمج بـناء عـلى محـدد االمن والذي كان
ـوذج خــيـار الـقــوى الـكـبـرى الجنــاز مـشـروعــهـا فـكـانـت صـيـغـة الــطـائف هي اال
ـاضية االفـضل لوضـعهـا وقد  رعـاية وحمـاية هـذا النـظام خالل الـثالث سـنة ا

رغم كل احملاوالت لتبديله. 
من الـراجح جدا ان تـكون مـسار تـظاهراتـه اليوم مـتجـهة الى صـيغـة جديـدة جتعله
نطـقة وعمليـة الدمج الكلي الـقائمة على مـحدد االقتصاد مناسب لالنـدماج ضمن ا
ـال وعلـيه سيتـم توديع الطـائف واالجتاه لـنموذج جـديد يـضمن هذه الـترسـيمة. وا
ا االهم االوضاع التي تخدم أؤكد ان في حـسابات الكبار ال اهمية لالشخاص وا
الغرض الكلي لذلك ال يتصور البعض ان خيار احلريري وبري هما مرتكز ترسيمة

لبنان بل هناك اهداف اكبر واكثر اهمية منهما. 
نـطقة وراصد حصيف لها تحالفة معه قـاريء جيد لتوازنات ا حزب الله والـقوى ا
لك من اخليارات التي حتفظ وضعه في ترسيمات جديدة وهو يدرك ان وال يزال 
البقاء واالسـتمراريـة هدف اعلى يـقتضي مـناورات متعـددة قد يكـون لبعـضها كلف
ـنطقة احلرة الواعية خيارات تقوم غير قلـيلة. االهم في كل ذلك ان تتبلور لشعوب ا
عـلى اســاس مـصـاحلــهـا وكــرامـتــهـا وتـفــتح فـضــاء يـســمح بـعـمـل جـمـاعـي مـنـظم
ومـتـكـامل وفي هذه احلـالـة هـناك دور خـطـير ومـهم لـعيـنـة الـنخـبـة من خارج حـلـبة
التغـا السياسي والسلطوي لوضع اطر وتوجهات وقيادة خطوات ومشاريع تأخذ
بـادرة والفعل واجهـة الى موضع ا ـوطنة عـلى ا بـيد الكـتلة اجلـماهـيرية الـواعية وا

نفعل السلبي. قبل ان يتم حشرها في خانة ا

يـرجـى من الــسـادة مــســاهــمي شــركــة فــنــدق بــغـداد
ـــالي/ شـــعــبــة مـــراجــعـــة ادارة الــفـــنــدق/ الـــقــسم ا
ـسـاهـمـ الســتالم االربـاح لـعـام ٢٠١٨ والـسـنـوات ا
ستـمسكات الـثبوتية.. السـابقة مستـصحب مـعهم ا

شاكرين حضوركم
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ـــعــاجلـــة حــالـــة االصــابـــة وتــفــادي
انـــتـــشــارهـــا). وتـــســـبب نـــفــوق آالف
األطـنان من أسـماك الـكارب و الـشبوط
فـي نـهــر الــفـرات خـالل شـهــر تــشـرين
الـــثــاني عــام  2018بـــأضــرارا مــاديــة
كـــبـــيـــرة ألصــحـــاب مـــزارع األســـمــاك
ـحـاذاة الـنـهـر خـاصـة في ـوجـودة  ا
ـية بـابل. وقـالت منـظـمة الـصحـة الـعا
ـتحـدة في وقت سابق الـتـابعـة لأل ا
إن الـــســبب الـــذي يــقـف وراء ظــاهــرة
نـــفــوق األســمــاك (هـــو ارتــفــاع نــسب
ـعادن الـثقيـلة واألمونـيا والـبكتـيريا ا

القولونية في مياه نهر الفرات).
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وكــشف حتـقـيق مـشـتـرك أجـرته وزارة
ية عن الـصحـة ومنـظمة الـصحـة العـا
أن الــــتــــلــــوث الـــذي أدى إلـى نــــفـــوق
األسـماك لـيس سامـا بالـنسـبة لـلبـشر.
ونــفت الـزراعـة أن يـكــون سـبب نـفـوق
كـميـات كبـيرة من األسـماك فـي العراق
جـراء إلقـاء مواد أو فـضالت سامة في

األنهار.
كــمــا عــزت الــوزارة في بــيـان ســابق ,
نـفـوق آالف األسمـاك إلى تفـشي مرض
تـنخر الـغالصم (اخلياشـيم) البـكتيري
الــذي شـخص مـخــتـبـريــا بـعـد فـحص

عينات من األسماك النافقة). 

فـي تـصـريح امس إن (نــفـوق االسـمـاك
بـصورة مفـاجئة وغـريبة كـما حدث في
اضي امـر يثـير الـشك والريـبة الـعـام ا
النه اسـتهداف لثرواتنا احمللية بعد ان

أسـبـاب تـكـرار ظـاهـرة نـفـوق االسـماك
في محافظة بابل ,محذرا اجلهات ذات
ــا يــحـــدث من اســتــهــداف الـــعالقــة 
لـضرب اقتصاد العـراق.وقال البعيجي

»ULÝ„∫ ظاهرة نفوق االسماك تعود من جديد


