
 3 ت�سجيل  الأرب��ع��اء،  املثنى،  �سحة  دائ��رة   
ووفاة  املحافظة  يف  الإيدز  مبر�ض  اإ�سابات 
اأخرى  حالة  اكت�ساف  اىل  لفتة  رابعة،  حالة 
وقال  ك��رب��اء.   حمافظة  يف  بالدم  ملتربع 
يف  را���س��ي  حممد  املثنى  �سحة  ع��ام  مدير 
�سجلت  “دائرته  اإن   ،» »اجلورنال  تلقته  بيان 
3 حالت م�سابة مبر�ض الإيدز يف املحافظة 
من  “حالتني  اأن  مبينا  رابعة”،  حالة  ووفاة 
هوؤلء تتلقى الرعاية ال�سحية من قبل الدائرة، 
الثالثة”.  احل��ال��ة  ع��ن  البحث  يجري  فيما 
واأ�ساف، اأن “دائرته اتخذت جميع الإجراءات 
مو�سحا  املر�ض”،  هذا  انت�سار  ملنع  الازمة 
نف�سية  رعاية  تتلقى  امل�سابة  “احلالت  اأن 
ولفت  ال�سحة”.  وزارة  من  وطبية  ومادية 
“احلالة الرابعة التي يتم البحث عنها  اأن  اإىل 
حاليا اكت�سفت يف حمافظة كرباء بعد تربعه 
امل�سابة  احلالت  “جميع  اأن  مبينا  بالدم”، 
مبر�ض الإيدز يف املحافظة تعد حالت قدمية 
املكت�سبة  املناعة  نق�ض  مركز  يف  وم�سجلة 
بال�سماوة”.  التعليمي  احل�سني  م�ست�سفى  يف 
ر�سميا  امل�سلجني  امل�سابني  ع��دد  اأن  يذكر 
الب�رشي  املناعة  نق�ض  مبر�ض  ال��ع��راق  يف 
انت�سار  �سبب  و  م�سابا،   241 يبلغ  )الإي��دز( 
من  دم  اأكيا�ض  العراق  ا�سترياد  هو  اأغلبها 
�رشكة “ماريو” الفرن�سية، عام 1986، لعاج 
الوراثي(،  الدم  “الهيموفيليا” )نق�ض  مر�سى 
 199 238 مري�سا، وبعد عامني توفى  وهم 
ملوثا  ك��ان  ال���دم  اأن  لح��ق��ا  وت��ب��ني  منهم، 
بفريو�ض الإيدز. وت�سدد وزارة ال�سحة العراقية 
يف  ر�سميا  امل�سجل  امل�سابني  عدد  اأن  على 
قواعد بيانات الوزارة ما يزال اأدنى بكثري من 

امل�ستوى املحدد عامليا.
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صحفيان عراقيان ينشرا ثقافة مطبخ بلدهما في فرنسا حراك لضم اثار بابل وبحيرة ساوه على الئحة 
التراث العالمي

رادارات المرور ترصد الف مخالفة اسبوعيا 
على الطرق الخارجية

الصحة تعلن عدد اإلصابات المسجلة بالحمى 
النزفية منذ بداية 2018

والثقافة  للرتبية  العراقية  الوطنية  للجنة  العام  الأمني  اأعلن   : بغداد-اجلورنال 
بابل  اأث��ار  �سم  على  تعمل  اللجنة  بان  الأرب��ع��اء،  معلة،  فا�سل  ح�سنني  والعلوم 
وبحرية �ساوه على لئحة الرتاث العاملي. وقال معلة يف حديث �سحايف اأنه “�سيتم 
جتهيز خمتربات ودورات �سيانة وترميم املخطوطات وتوثيق اأ�رشار داع�ض لاأبنية 
واأ�سور  النمرود   ( ب�سمنها  املو�سل  مدينة  واأ�رشار  الديني  الطابع  ذات  واملن�ساآت 
واحل�رش (، كما يتم العمل حاليًا على �سم اأثار بابل وبحرية �ساوه على لئحة الرتاث 
العاملي لليون�سكو” . وتابع انه “من اأهم امل�ساريع التي مت اجنازها بالتعاون مع 
منظمة اليون�سكو وهي م�رشوع تطوير املناهج العراقية ، وم�رشوع تدريب املعلمني 
قبل واأثناء اخلدمة ، وم�رشوع حمو الأمية من اجل التمكني ، وم�رشوع اإن�ساء املركز 
الوطني للمناهج ، وم�رشوع اإ�ساح التعليم والتدريب التقني واملهني يف العراق ، 
وم�رشوع )علم طفًا( املرحلة الأوىل ونحن ب�سدد توقيع املرحلة الثانية ، وم�رشوع 
الو�سول ال�سامل للتعليم البتدائي والثانوي ذي اجلودة يف املناطق املت�رشرة من 

الأزمة يف العراق”. 

اأعلنت مديرية مرور حمافظة ذي قار، اليوم الربعاء، عن ر�سد  بغداد-اجلورنال: 
ن�رش  خال  من  اخلارجية  الطرق  على  املحددة  لل�رشعة  خمالفة   3000 من  اكرث 
ق�ساء  طريق  على  والب�رشة  والديوانية  وا�سط  حمافظات  باجتاه  املفارز  من  عدد 
اجلباي�ض، بعد 22 يوميا من تطبيق قرار �سبط خمالفات ال�رشعة. وذكرت املديرية 
ال�رشعة  خمالفات  لك�سف  رادارات  ثاث  ن�رشت  املديرية   ” ان  �سحايف  بيان  يف 
انه  مو�سحة  العامة”،  امل��رور  مديرية  اىل  موقف  بها  رفع  ومت  الطرق  هذه  على 
30 الف دينار على ان ت�ساعف يف حال تكرار  “يتم فر�ض غرامات مالية بقيمة 
من  الثالث  يف  وجهت  قد  كانت  العامة  املرور  ”مديرية  ان  وا�سافت  املخالفة”.  
حزيران 2018 بت�سديد اجراءاتها على الطرق اخلارجية وال�رشيعة للحد من قيادة 
العامة مفارزها  املرور  مديرية  للقانون”.  ووجهت  املخالفة  بال�رشعة  املركبات 
ب�سبط خمالفات ال�رشعة على الطرق اخلارجية وال�رشيعة وحجز املركبات املخالفة 

املخالفة. 

ال�سحة،  وزارة  يف  النتقالية  المرا�ض  مركز  اأعلن  بغداد-اجلورنال 
الربعاء، عن ت�سجيل 5 ا�سابات مبر�ض احلمى النزفية منذ بداية 2018، 

فيما ا�سار اىل ان العامني املا�سيني مل يتم ت�سجيل اية ا�سابة باملر�ض.
 وقال مدير املركز �سباح مهدي يف حديث �سحايف، ان "مر�ض احلمى 
حيث   ،1979 عام  ال�سابات  اول  �سجلت  حيث  فايرو�سي،  هو  النزفية 
كانت احلادثة م�سهورة بوفاة عدد من الطباء مب�ست�سفى الريموك ب�سبب 
ذلك  "منذ  انه  مبينا  غريب"،  ابو  منطقة  من  الر�ض  بهذا  مواطن  ا�سابة 

الوقت وحلد الن �سجلت ا�سابات �سنوية ب�سورة حمدودة".
العام احلايل ولغاية الن هي  بداية  الوبائي منذ  "املوقف  ان   وا�ساف 
ال�سابات  "تلك  ان  اىل  م�سريا  النزفية"،  باحلمى  ا�سابات   5 ت�سجيل 
موزعة  احلالت  "هذه  ان  وتابع  منها".  اربع  وتوفيت  خمتربيا  موؤكدة 
واحدة يف نينوى واخرى يف اربيل و3 ب الديوانية"، مو�سحا انه "ل يوجد 

اي ترابط وبائي بني هذه ال�سابات وخا�سة بالديوانية". 

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 يبلغ عدد اليهود املنحدرين من اأ�سل عراقي، واملقيمني 
بارزة،  �سخ�سيات  منهم  األًفا،   450 نحو  اإ�رشائيل،  يف 
اليهود  زعيم  يو�سف«،  »عوفاديا  الأكرب  احلاخام  مثل 
ال�سابق  الإ�رشائيلي  اجلي�ض  اأركان  ورئي�ض  ال�سفاردمي، 
الدفاع  اإليعازر« وزير  »دان حالوت�ض«، و»بنيامني بن 
ال�سابق.  »�سكر« ي�سرتي بيًتا يف العراق  يعد �رشاء بيت 
اأمًرا غريًبا، لكنه يعك�ض اجتاًها بني اليهود  يف العراق 
يف  ا�ستقروا  الذين  وبخا�سة  الأخ���رية،  ال�سنوات  يف 
اأو بريطانيا. راأى »اإدوين �سكر«، وهو يهودي  اإ�رشائيل 
عراقي مقيم يف لندن، هزمية داع�ض يف العراق، اأواخر 
العراق  اإىل  العودة  اآمال  اإليه  يعيد  �سعيًدا  نباأ   ،2017
اتخاذ  يف  �سكر  ب��داأ  وقد  عاًما.   45 منذ  غ��ادره  ال��ذي 
خطوات العودة منذ عامني حني ا�سرتى بيًتا يف �سمال 
منذ  ا  عراقيًّ منزًل  ي�سرتي  يهودي  اأول  لي�سبح  العراق 

عقود طويلة.
اآخرين من  اإنه يعرف يهوًدا   يقول »�سكر« )62 عاًما( 
اأ�سول عراقية زاروا الباد يف ال�سنوات الأخرية، غري اأنه 
ل يظن اأن »جمنوًنا اآخر« غريه ا�سرتى بيًتا يف العراق 
لني  ا حوَّ لي�ستقر فيه يوًما. »كان قرار ال�رشاء فعًا رمزيًّ

من جمرد �سائح اإىل رجل يريد ال�ستقرار يف العراق« .
يعك�ض  لكنه  غريًبا،  اأم��ًرا  العراق  يف  بيت  ���رشاء  يعد   
وبخا�سة  الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  اليهود  بني  اجتاًها 
اأو  اإ�رشائيل  يف  وا�ستقروا  العراق  غادروا  الذين  اأولئك 
بريطانيا. بداأ التفكري يف العودة عام 2003، يف اأعقاب 
يف  ثانية  التفكري  وجتدد  ح�سني،  �سدام  املقبور  عزل 
عام 2017 مع انخفا�ض معدل النفجارات التي حتدث 
يف العراق، ح�سبما يورد املقال. يقول »ديفيد دنغور«، 
الأكرث  العراقي كان  الك�سك  اإن  لندن،  يهودي مقيم يف 

�سعبية يف املعر�ض، وبيعت من خاله كثري من الكتب. 
1948، وتركها وهو يف  ولد »دنغور« يف العراق عام 
العراقي مل ي�سعر  ال�سفري  اأن  العا�رشة. ي�سيف »دنغور« 

باحلرج لكون الكتب املعرو�سة مطبوعة يف اإ�رشائيل.
 روائية يهودية تبحث عن الأ�سول

روؤي��ة  كيفية  عن  فّتال«  »ت�سيونيت  الروائية  تقول   
تفتقد  عراقيني  لوالدين  ابنة  »يرونني  لها،  العراقيني 

وطنها. بالن�سبة اإليهم اأنا ع�سو يف الأمة العراقية«.

»ف��ت��ال«:  تقول  لها،  العراقيني  روؤي���ة  كيفية  وع��ن   
الأول.  وطنها  تفتقد  عراقيني  لوالدين  ابنة  »يرونني 
اأنا ع�سو يف الأمة العراقية، ويرون يفَّ  اإليهم  بالن�سبة 
يختِف  مل  يفتقدونه،  الذي  الأم�ض  عراق  اأن  على  دليًا 

اأو ُين�َض«.
املرتبط  »ال��ت��اب��و«  اأن  �سعرت  اإن��ه��ا  »ف��ت��ال«  ت��ق��ول   

بالعاقات بني الإ�رشائيليني والعراقيني بداأ ينك�رش.
وب�سورة  مفتوح،  ب�سكل  في�سبوك  على  نتحدث  »نحن   

يومية«، وت�سيف اأن اأ�سدقاءها العراقيني يقولون لها 
مغادرتها،  على  اليهود  اأُج��رِبَ  اأن  بعد  اأظلم  العراق  اإن 
اإىل  اليهود  باإعادة  الو�سع  ي�سوبوا  اأن  يريدون  واأنهم 

العراق.
 تاريخ من الزدهار واخلوف

الذي  »�سكر«  ولكن  »الفرهود«،  ماأ�ساة   اأحد  ين�سى  ل   
عا�ض مع اأ�رشته يف العراق يتذكر الوقت الذي عا�ض فيه 
اليهودي يف  املجتمع  كان  �سام.   واليهود يف  العرب 

العراق واحًدا من اأقدم املجتمعات اليهودية يف العامل، 
ويف ذروته، يف و�سط القرن املا�سي، بلغ عدد اأع�سائه 
مع  واخلوف  ال�سطهاد  وميتزج  �سخ�ض.  األف   150
تاريخ  يف  والثقايف  وال�سيا�سي  القت�سادي  الزدهار 
الع�رشين،  القرن  ثاثينيات  يف  ال��ع��راق.   يف  اليهود 
على  العراق  وح�سل  الربيطاين  النتداب  انتهى  عندما 
ا�ستقاله، اأ�سبح اليهود مهددين. ومتثلت اأ�سواأ اللحظات 
ا لليهود العراقيني يف مذبحة »الفرهود« عنف  تاريخيًّ
ونهب ن�سبت عام 1941 يف بغداد، وا�ستهدفت اليهود 
فيها  وُقِتل  اليهودي،  ال�سفوعوت  بعيد  احتفالهم  خال 
الأعمال  واإعدام رجل  اليهود(،  املئات من  اأو  الع�رشات 
اأ�سلحة  ببيع  اتهامه  بعد   1948 عام  يف  عد�ض  �سفيق 
اليهود  معظم  ه��اج��ر   ،1951 ع��ام  يف  لإ���رشائ��ي��ل. 
العقود  يف  تبقوا  من  وتبعهم  اإ�رشائيل،  اإىل  العراقيون 
من  القليل  �سوى  العراق  يف  يعي�ض  ل  واليوم  الاحقة. 
م�سينا  اأننا  رحلنا،  اأننا  تقبل حقيقة  »ي�سعب  اليهود.  
اإىل الأبد«. هذا ما يقوله »�سكر« الذي عا�ض مع اأ�رشته 
اأنني م�سوؤول عن  »اأ�سعر   .1971 العراق حتى عام  يف 
البلد لأن حكايتنا  اليهودية بهذا  الروابط  احلفاظ على 

هناك مل تنتِه بعد«.
 ذهب »�سكر« اإىل العراق قبل عامني، وزار املنزل الذي 
ت  َ ُرممِّ التي  اليهودية  بغداد  معابد  واأحد  فيه،  ترعرع 

وجددت، ولكنه كان خالًيا من الزوار.
اأحًدا ل ين�سى ماأ�ساة »الفرهود«، فاإن »�سكر«  اأن   رغم 
يف�سل اأن يتذكر العراق الذي عا�ض فيه العرب واليهود 
معهم  ي�ستعيد  ���رشك��اء  ع��ن  يبحث  وه��و  ���س��ام.  يف 
يف  كبرًيا  تغيرًيا  يرى  اإن��ه  »�سكر«  ويقول  العاقات. 

موقف العراقيني جتاه اليهود. 
ويعرتفون  قيًما،  جمتمًعا  فقدوا  اأنهم  ي�سعرون  »اإنهم 

ا من املجتمع هناك«. باأن اليهود �سكلوا جزًءا مهمًّ

يهود العراق.. هجرة عكسية تاركين اوربا خلفهم

بغداد-الجورنال

وزينب  ج��واد  العراقيني  ال�سحافيني  يحاول 
ثقافة  الاجئني يف فرن�سا، يف ن�رش  اخلفاجي 
العراقي،  املطبخ  خال  من  باملهجر،  بلدهما 
ولي�ض من خال الكتابة اأو التقارير اأو و�سائل 

الإعام".
من  البالغ  اخلفاجي  عن  اخباري  موقع  ونقل 
ف  يتعّر  اأن  "اأريد  قوله:  عاما،  خم�سني  العمر 
النا�ض يف فرن�سا على الثقافة العراقية، ولي�ض 
هنا  اأح��د  ل  لأن��ه  العراقي،  املطبخ  على  فقط 

يعرف �سيئا عن العراق".
وذكر انه "�سارك جواد مع زوجته يف مهرجان 
اأطباق  في�ستيفال)مهرجان  ف��ود  ريفوجي 
املهاجرين( بني يومي اخلمي�ض والثنني، وهي 

 2016 العام  يف  باري�ض  يف  اأطلقت  مبادرة 
و�سول  العامل  من  كثرية  اأماكن  يف  وانت�رشت 

اإىل الوليات املتحدة".
واأ�ساف ان "جواد يعمل مع زوجته يف مطعم 
نهر  �سفاف  على  الت�ساركي  داروي��ن(  )�سناك 
والكعك  الكّبة  اأطباق  فيه  قدما  وقد  غ��ارون 

املح�سو باللحم".
واأ�سارت اىل انه "قبل اأن يجتمع الزوجان حول 
يف  اإذاعية  حمطة  يف  معا  التقيا  املطبخ،  نار 

بغدادعما فيها منذ العام 1996."
واأفاد جواد، "كانت زينب ّ تعد ن�رشة الأخبار، 
كان  اإن  و�ساألتها  مكتبي  اإىل  الن�ض  وو�سل ّ 

باإمكاين قراءته، وبداأت ت�سحيحه كله".
 وتابع املوقع اأن "زينب البالغة من العمر 43 
الق�سة  اإىل ّ  وت�ستمع  اىل جانبه،  عاما، جتل�ض 

باخلجل نف�سه الذي اعرتاها يف ذلك الزمن، قبل 
اأن تنفجر �ساحكة. وبعد �سنوات من العمل معا، 
افرتقا يف تزوجا يف العام 2002 ،وبعد ثاثة 
ع�رش عاما على الزواج، �ساقت اأر�ض حياتهما 

املهنية، لكنهما العراق بهذين الزوجني".
وزاد "فقد كان جواد ّ يعد تقارير يف �سمال هذا 
يطلقون  مقاتلني  �ساهد  حني  امل�سطرب  البلد 
م�سورة  مقاطع  ون�رش  امل��ن��ازل،  النارعلى 
عنها يف املحطة التلفزيونية التي يعمل فيها. 
امل�سور  زميله ّ  ذل��ك،  على  انتقاما  وتعّر�ض 
لعتداء اأ�سفر عن ك�رش يف يده وف ّكه، ّ وتلقى 
جواد تهديدا باملوت، فاآثر البقاء يف اخلفاء مع 

زوجته وطفليه".
يف  �سحافيا  تكون  اأن  جدا  اخلطر  "من  وقال 
حياتها  اأ�سبحت  فقد  زي��ن��ب،  اأم��ا  العراق“. 

مّعقدة، وكما حتب اأن ترتدي النقاب، فرف�ست 
ذلك“، وقالت "مل يكن مكنا اأن اآخذ اأطفايل اإىل 

يقول زوجها "ل ّ ال�سوق مثا“.
من  ال��زوج��ان  ا�ستفاد  ذل��ك  "بعد  وا�ستطرد 
تاأ�سرية دخول فرن�سية ح�سا عليها من �سفارة 
من  الهجرة  طريق  ف�سلكا  بغداد،  يف  باري�ض 
دون اأن يخاطرا مع املهّر بني الذين قد ينتهي 

التعامل معهم مباأ�ساة".
"الزوجني  ان  اىل  الخ��ب��اري  امل��وق��ع  ولفت 
اللجوء  املا�سي، على ّ حق  نوفمرب  ح�سا يف 
ال�سيا�سي يف فرن�سا، وهما يعي�سان يف مدينة 
اعتادا  اأنهما  .ويبدو   2015 العام  منذ  بوردو 
اأنها مدينتهما،  ي�سعران  واأ�سبحا  املدينة  على 
ونقل  ب��ه��ا  حياتهما  تاأ�سي�ض  وي���ح���اولن 

عاداتهما العراقية".

بغداد-الجورنال

مع الهدوء النسبي لألوضاع 

وانخفاض معدل االنفجارات 

في العراق، بدأ بعض اليهود 

العراقيين المقيمين في 

بريطانيا وإسرائيل بالعودة إلى 

العراق. ويبدو أن العراق مستعد 

الستقبالهم.


