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خماوف من وصـول مرض أنفلونزا الطيور للوطن احملتل:  عاجل  

  
جل : لقد علمنا من مصادرنا اخلاصة يف األحـواز العاصمة (الناصرية) ، بأن دجاج بلدي(أو كما يسميه أهل األحـواز بدجاج العرب)

:أهايل مناطق  ..)بيوت أبناء شعبنا من الذين يربون هذا النوع من الدجاج أو احلمام و ( و ذلك يف منازلبدون معرفة أسباب ذلك ) ت
و قد أدت. هـ  1426من شهر رمضان المبارك  10و ذلك أمس الخميس ال) قرانة(وظفني ، و حي الشعب و الزرقان 

موت الدجاج إلـى خوف عند أهالي المناطق المذآورة ، خاصة و قد أعلنت دولة االحتالل عن حاالت شبيهة و بدون
مرضمن شكوك بأن يكون املرض ، هو ) مناطق الشمايل الشرقي للعاصمة(سباب ، و آان خوف أهلنا في المناطق الذآورة

للبشر ، خاصة بعد اكتشاف حاالت يف تركية اجلارة لدولة االحتالل و حنن هنا حنذر أهلنا جداً من) ال مسح اهللا( القاتل و املعدي لطيور
ض و ندعوهم إلـى عدم أكل الطيور يف هذه الفترة و البيض و حرق و دفن كل الطيور اليت متوت بأسباب غامضة و السؤال من

 و األطباء املختصني و حنمل كامل املسئولية لدولة االحتالل ألي انتشار هلذا الوباء (وغريه) و الذي أتانا من مدهنم و يف  خرب عاجل 
أمس اخلميس من ذلك من فترة اإلفطار حىت ساعات متأخرة )الناصرية(املياه عن أغلب مناطق العاصمة عت سلطات االحتالل اإليراين 

حسبنا اهللا و نعم الوكيلو

هـ 1426من رمضان  11اجلمعة ال  
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