
ك�شفت األواح طينية مكت�شفة يف العراق، يف 
الطب  اأ�شا�شية حول  اأ�رسارا  احلديث،  الع�رس 

منذ اآالف ال�شنني.
يف  عقود،  منذ  الطينية  االأل��واح  على  وعرث 
العراق،  ب�شمال  القدمية  اآ�شور  مدينة  بقايا 
على  حتتوي  اأنها  ك�شف  جديدا  بحثا  لكن 
كتابات طبيب متدرب من "مهد احل�شارة".

امل�شماري  باخلط  املكتوبة  االألواح  وت�شكل 

ُتظهر  التي  للأحداث  زمنيا  جدوال  القدمي، 
اجلوانب اخلفية املختلفة للتعليم الطبي قبل 

2700 عام.
ويعتقد الباحثون اأن هذا االكت�شاف ميكن اأن 
يوفر نظرة جديدة متاما على كيفية التعامل 

مع املر�ض يف احل�شارات القدمية.
TR O"  وحلل طالب الدكتوراه الدمناركي
من   ،"ELS PANK ARBØLL
التي  الطينية  االأل��واح  كوبنهاغن،  جامعة 
اآ�شور" يف القرن  "كي�شري  كتبها رجل يدعى 

بلغة  االأل��واح  وكتبت  امليلد.  قبل  ال�شابع 
عليها  يطلق  ال�شومريون،  اخرتعها  قدمية 
ق�شة  تروي  وهي  امل�شمارية،  الكتابة  ا�شم 
واأ�شاليب  عمله  ي�شجل  التدريب،  يف  طبيب 

القيام به با�شتخدام هذه الكتابة القدمية.
وت��ت��ح��دث االأل�������واح ع���ن جم��م��وع��ة من 
اأن االإغريق  املمار�شات الطبية )التي يعتقد 
اإىل  باالإ�شافة  بعد(،  فيما  عنهم  نقلوها 

طقو�ض �شحرية.
التقارير  اأكرث  من  االأل��واح  هذه  اأن  ويعتقد 

حيث  القدمي،  الطبي  التعليم  عن  تف�شيل 
بالرتتيب  تعلمه  ما  اآ�شور"  "كي�شري  �شجل 
اجلدول  بفهم  للباحثني  �شمح  ما  الزمني، 
 TROELS" ودر����ض  لتدريبه.  الزمني 
املكتوب  الن�ض   "PANK ARBØL
هذا  اإن  وقال  الدكتوراه،  درا�شة  من  كجزء 
كيفية  حول  معمقة  نظرة  "يعطي  امل�شدر 
ت�شخي�ض  فن  يف  االآ�شوري  الطبيب  تدريب 
اإىل  واأ���ش��ار  واأ�شبابها.  االأم��را���ض  وع��لج 
بع�ض  على  ثاقبة  "نظرة  تقدم  االأل��واح  اأن 

االأمثلة املبكرة ملا ميكن و�شفه بالعلوم".
اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  الباحثون  ويعتقد 
ذلك  يف  �شائعة  كانت  ال�شحرية  العلجات 
اإىل  ت�شري  الطينية  االأل���واح  اأن  اإال  ال��وق��ت، 
ا�شتخدام اأ�شلوب غري تقليدي يف الطب اأي�شا، 
حيث اأنه ال يعتمد فقط على الطقو�ض الدينية 
املعتمدة، ولكن اأي�شا على العلجات الطبية 
"كي�شري  اأن  اإىل  الكتابات  وت�شري  النباتية. 
اآ�شور" رمبا در�ض تاأثريات ال�شم من العقارب 
ورمب��ا  االإن�����ش��ان،  ج�شم  على  وال��ث��ع��اب��ني 

اإىل  ت�شتند  ا�شتنتاجات  ا�شتخل�ض  حاول 
ملحظاته.

يف  الطموح  الطبيب  اأن  الباحثون  ويعتقد 
النهرين كان ميار�ض مهاراته  بلد ما بني 
اإىل  انتقل  ثم  البداية،  يف  احليوانات  على 
االهتمام باالأطفال الر�شع مع اقرتاب نهاية 

تدريبه.
ومن غري الوا�شح ما اإذا كان الطبيب تعامل 
مل  الأن��ه  مبفرده،  مري�ض  بالغ  �شخ�ض  مع 

يكن موؤهل ب�شكل تام.

األمم المتحدة تشكك في عدالة 
محاكمة زعماء المعارضة في البحرين

هل سينجح المجلس األعلى العراقي 
لمكافحة الفساد في مهمته؟
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احل�شا�شة  امللفات  من  كركوك  امن  ملف  يعد 
ت�شم  التي  املحافظة  مب�شري  مرتبط  لكونه 
خمتلف املكونات العراقية، حيث ي�شعى الكرد 
اىل جعل كركوك كردية من خلل اعادة انت�شار 
البي�شمركة ورفع العلم الكرد�شتاين على  قوات 
بغداد  يف  ال�شيا�شية  القوى  ان  اال  مبانيها، 
امل��ادة  ح�شم  ع��دم  ب�شبب  وب�����ش��دة  تعرت�ض 
بخ�شو�ض  ال��ع��راق��ي  الد�شتور  م��ن   )140(

املناطق املتنازع عليها.
حتركات  ف��ان  �شيا�شية  م�����ش��ادر  وبح�شب 
�شليمان  االمريكي  ال�شفري  يقودها  امريكية 
دوقل�ض تعمل اىل اعادة و�شع كركوك اىل ما 
بعد عام 2014 ، والتي تت�شمن اعادة انت�شار 
القوات االمريكية ورفع العلم الكرد�شتاين فوق 
مبنى املحافظة، حيث التقى ال�شفري االمريكي 
ال�شيعية،   ، )الكردية  ال�شيا�شية  القوى  مع 

ال�شنية( كل على حدى ملناق�شة ملف كركوك.
ان  نيوز«  »اجل��ورن��ال  ل�  امل�شادر  وا�شافت 
بان  ال�شيا�شية  القوى  اقنع  االمريكي  "ال�شفري 
و�شع كركوك يجب ان يعاد اىل ما قبل 2014 
باملناطق  املتعلقة   140 امل��ادة  ح�شم  حلني 
زار  امريكي  وفد  عن  كا�شفة  عليها،  املتنازع 
اجتماعا  وعقد  املا�شية  االيام  خلل  العراق 
مع مكونات كركوك ملناق�شة و�شع املحافظة.

االجتماع  "نتائج  ان  امل�شادر  واو�شحت 
ووفد  كركوك  مكونات  بني  عقد  الذي  االأخ��ري 
امريكي يف بغداد، ت�شمن طرح ت�شوية اأمريكية  
الع�شكرية  الت�شكيلت  كافة  اإخراج  يف  تتمثل 
ال�رسطة  من مركز املدينة واالبقاء على قوات 

املحلية وت�شليمها امللف االأمني".
يت�شمن  االأم��ريك��ي  "االقرتاح  اأن  واأ���ش��اف، 

حماية حميط املدينة من قبل قوات البي�شمركة 
رغبة  هنالك  كانت  بينما  العراقي،  واجلي�ض 
عن  بدال  ال�شعبي  احل�شد  يكون  باأن  تركمانية 
ذلك  رف�شوا  االم��ريك��ان  اأن  اإال  البي�شمركة 

املقرتح".
اقرتح  االأم��ريك��ي  "الوفد  اأن  امل�شدر،  وب��ني 
 )K1( مع�شكر  اإىل  البي�شمركة  ق��وات  ع��ودة 
ليكون  هناك،  االمريكية  القوات  تتواجد  حيث 
مركز للعمليات امل�شرتكة بني اجلي�ض العراقي 
والبي�شمركة والقوات االمريكية ويكون م�شوؤوال 

عن امن كركوك وحميطها".
رئي�ض  امل�شلحة  للقوات  العام  القائد  ووج��ه 
الوزراء عادل عبد املهدي بنقل الفرقة 14 من 
كركوك  حمافظة  اأطراف  اإىل  االأنبار  حمافظة 
وت�شليم قاطعها )الكرمة، الفلوجة، ال�شقلوية( 

اإىل الفرقة 10.
وك�����ش��ف ق��ي��ادي يف احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي 
لتهدئة  امريكية  و�شاطة  ع��ن  الكرد�شتاين، 
االو�شاع يف كركوك، فيما اكد وزير اخلارجية 
الو�شاطة  نتائج  ان  بومبيو  مايك  االمريكي 

�شتكون قريبة.
وقال القيادي يف ت�رسيح �شحفي، ان "زعيم 
بحث  البارزاين،  م�شعود  الدميوقراطي  احلزب 
بومبيو،  مايك  االأمريكية  اخلارجية  وزير  مع 
الذي زار اأربيل قبل عّدة اأيام، مو�شوع كركوك، 
اأّن  مبينًا  فيها"،  اال�شتفزاز  ا�شتمرار  وخطورة 
"بومبيو بدوره وعد بو�شاطة اأمريكية للتهدئة، 

واأّن النتائج �شتكون قريبة".
�شبط  على  ال��ب��ارزاين  حث  "بومبيو  اأّن  واأك��د 
النف�ض خلل هذه الفرتة، واأجرى ات�شاالت مع 
املهدي  عبد  عادل  املركزية  احلكومة  رئي�ض 
مباحثاته  نتائج  "ننتظر  موؤكداً  ال�شاأن"،  بهذا 

مع عبد املهدي".

داخل  وا�شعا  جدال  واالردن  العراق  بني  االخرية  االونة  يف  املربمة  االقت�شادية  االتفاقية  اثارت 
العراق لكونها متنح امتيازات �شخمة للجانب االردين.

وت�شمنت االتفاقية اعفاء 371 مادة م�شتوردة من االردن اىل العراق من الر�شوم اجلمركية، ف�شل 
عن بيع النفط ب�شعر اقل من 18 دوالرا عن اال�شعار العاملية.

ويرى مراقبون لل�شان العراقي ان هذه االتفاقية تخدم االقت�شاد االردين اكرث من العراقي، داعني 
احلكومة العراقية اىل اعادة النظر ببع�ض بنود االتفاقية.

ودعت جلنة العلقات اخلارجية النيابية، احلكومة اىل اإعادة النظر باالتفاقية االقت�شادية االخرية 
مع االردن ب�شاأن الغاء الكمارك من اغلب الب�شائع االردنية، م�شرية اىل اأن تلك االإجراءات ت�شهم يف 
ارتفاع عجز املوازنة العراقية.                                                                              تفا�شيل اكرث �ض4

 
احلديث  ان  ال�شبت،  بابل،  يف  حملي  م�شوؤول  اعترب 
بالتزامن  ياأتي  ال�شخر  جلرف  "داع�ض"  ع��ودة  عن 
حذر  فيما  الق�شاء،  يف  ملنازلهم  �شكانها  اعادة  مع 
لتحقيق  داع�ض"  "خليا  م�شمى  ا�شتغلل  مغبة  من 
جرف  "بلدة  ان  امل�شوؤول  وق��ال  �شيا�شية.  اأجندات 
حت�شينًا  البلدات  اأكرث  من  وهي  ج��داً،  اآمنة  ال�شخر 
اأمر  لها  داع�ض  عودة  عن  "احلديث  ان  مبينا  اأمنيًا"، 
عدم  طلب  الذي  امل�شوؤول  وا�شاف  للواقع".  خمالف 
ياأتي  داع�ض،  لعودة  الرتويج  "هذا  اأّن  ا�شمه،  ك�شف 

متزامنًا مع حراك لوجهاء و�شيوخ املحافظة، الذين 
ال�شخر  جرف  اأهايل  من  النازحني  اإعادة  يحاولون 
اأعادت  احل�شد  "ف�شائل  اأّن  اىل  م�شريا  بلدتهم"،  اإىل 
باأطراف وداخل  االأخريين،  اليومني  انت�شارها خلل 
بخيبة  اأ�شيبت  النازحة  "العوائل  ان  وتابع  البلدة". 
بات  ذلك  اأّن  واأدركت  مناطقها،  اىل  عوتها  اإزاء  اأمل 
م�شتحيل"، حمذراً من "مغبة ا�شتغلل م�شمى )خليا 
واعترب  معينة".  �شيا�شية  اأجندات  لتحقيق  داع�ض( 
ت�رسين  االأول من  العبادي، يف  الوزراء حيدر  رئي�ض 
الثاين املا�شي، اأن ق�شية عودة نازحي جرف الن�رس 

�شمايل بابل فيها جنبة امنية واأخرى �شيا�شية، 

من دالالت ا�شتقرار الو�شع االأمنّي يف العراق بدء ال�رسطة 
االأمنّية يف كّل حمافظة، بداًل من  املحّلّية ت�شّلم املهّمات 
احلدود  حفظ  الرئي�شّية  مهّمته  تكون  �شوف  الذي  اجلي�ض 
االأمن  جلنة  وك�شفت  املفتوحة.  املناطق  على  وال�شيطرة 
 ،2019 الثاين/يناير  كانون   20 يف  النيابّية،  والدفاع 
عن ا�شتعداد هيئة اأركان اجلي�ض لت�شليم امللّف االأمنّي اإىل 
ال�رسطة املحّلّية يف 7 حمافظات، يف الو�شط واجلنوب، بعد 
نقا�ض يف جمل�ض االأمن الوطنّي يف 8 كانون الثاين/يناير 
2019 برئا�شة رئي�ض جمل�ض الوزراء عادل عبد املهدي، 
وزارة  اإىل  الدفاع  وزارة  من  االأم��ن��ّي  امللّف  نقل  ح��ول 
الفعلّية قد  الت�رسيح، كانت اخلطوات  الداخلّية. وقبل هذا 
بداأت فعًل على االأر�ض يف بع�ض املحافظات، فقد اأعلنت 

الثاين/يناير  كانون   9 يف  الديوانّية  حمافظة  �رسطة 
فعلّي  �شكل  يف  االأمنّي  امللّف  ا�شتلمها  بدء  عن   2019
1 كانون  من  اعتباراً  االأو�شط،  الفرات  قيادة عملّيات  من 
الثاين/يناير 2019، فيما اأّكدت قيادة �رسطة دياىل يف 3 
كانون الثاين/يناير 2019 اأّن العام 2019 �شي�شهد ح�شم 
ملّف اإدارة اأمن مدن املحافظة يف الكامل من دون ا�شتثناء. 
ومع ا�شتتباب الو�شع االأمنّي يف مدن البلد، الذي يوؤ�رّس 
اأعمال التفجريات واملفّخخات، بعد هزمية  اإليه انخفا�ض 
تنظيم "داع�ض" يف العراق يف 10 كانون االأّول/دي�شمرب 
2017، "برزت اأهّمّية االإ�رساع يف نقل امللّف االأمنّي اإىل 
ة"،  ال�رسطة، واإبعاد اجلي�ض عن املدن اإىل الثكنات اخلا�شّ
النهرين  مركز  يف  الهام�شي  ه�شام  االأمنّي  اخلبري  وفق 
للدرا�شات اال�شرتاتيجّية، الذي يوؤّكد اأّن "القّوات امل�شرتكة 
يف  كبرية  انت�شارات  وحّققت  قدراتها  تعاظمت  العراقّية 

"التحّول  مرجعًا  املدن"،  واأط���راف  احل�رسّية  املناطق 
االأمنّي االإيجابّي اإىل اأّن قيادة العملّيات امل�شرتكة وّحدت 
وغرفها  واال�شتخبارات  االأرك��ان  هيئات  عملّيات  جهود 
قّوات  مّما جعل من وجود  امل�شّلحة،  القّوات  اأ�شناف  لّكل 
على  والعمل  مرّبر،  امل�شتقّرة غري  املحافظات  اجلي�ض يف 
الها�شمي  يك�شف  احتياطّية".  كقّوة  مع�شكراته  يف  اإبقائه 
كّل  هي  التحّول  هذا  �شت�شهد  التي  "املحافظات  اأّن  عن 
بابل،  املثنى،  الديوانّية،  مي�شان،  قار،  ذي  النجف،  من 
الب�رسة وكربلء والعا�شمة  ووا�شط، فيما قيادة عملّيات 
اإىل حني مراجعة امللّف   2020 بغداد �شتبقى لغاية عام 
وظروفها  املحافظات  ه��ذه  خل�شو�شّية  وذل��ك  االأم��ن��ّي 
الها�شمي:  ي�شيف  واالقت�شادّية".  وال�شيا�شّية  ال�شياحّية 
ونينوى  وبغداد  االأنبار  يف  حالّيًا  تتواجد  اجلي�ض  "قّوات 
ودياىل، واأّما قّوات مكافحة ااٍلرهاب فهي يف مع�شكراتها 

داخل كّل حمافظة". فّنّيًا، يحر�ض الها�شمي على التو�شيح 
اأّن "عملّيات بغداد ال تنتمي اإىل قيادة العملّيات امل�شرتكة 
للقّوات  ال��ع��اّم  بالقائد  مبا�رس  �شكل  يف  ترتبط  وه��ي 
اجلي�ض  اإخراج  يتّم  اأن  اقرتحنا  "قد  وي�شيف:  امل�شّلحة"، 
اإىل حزام بغداد، وهذا ما نقوم به االآن يف عملّيات نينوى 
وعملّيات دجلة وعملّيات االأنبار". يرجع مدير �رسطة بابل 
"النجاح املتوّقع لنقل امللّف االأمنّي اإىل  اللواء علي كوة، 
ال�رسطة اإىل انخفا�ض معّدالت اجلرمية واالأعمال االإرهابّية 
اأّن  اإىل  م�شرياً  اجلنوب"،  مناطق  يف  �شّيما  ال  امل��دن،  يف 
"قيادة ال�رسطة اأجنزت يف بابل خّطة اأمنّية تتيح ال�شيطرة 
على الو�شع االأمنّي يف �شكل حا�شم"، م�شيفًا: "وقد اأبلغنا 
بعد  االأمنّي  امللّف  ا�شتلم  باملوافقة على  الداخلّية  وزارة 
منها  واللوج�شتّية،  الفّنّية  املتطّلبات  من  جمموعة  توفري 
تفعيل دور اال�شتخبارات وتبادل معلوماتّي اأمني و�رسيع، 

يف  احلديثة  بالتقنّيات  واالأم��ن  ال�رسطة  ق��ّوات  وجتهيز 
اجلديدة  اخلّطة  تفا�شيل  ت�شري  املبكر".  واالإنذار  االّت�شال 
التي يك�شف عنها ع�شو جلنة االأمن والدفاع يف الربملان 
الزمنّي للعملّية  "الربنامج  اأّن  اإىل  ال�شمري  العراقّي نايف 
االأمنّي  امللّف  بت�شليم  االأوىل  مرحلته  يف  يبداأ  االنتقالّية 
يف 7 حمافظات يف الو�شط واجلنوب اإىل ال�رسطة املحّلّية، 
فيما املرحلة الثانية، ت�شمل العا�شمة بغداد، ويف املرحلة 
اخلتامّية، مت�شك قّوات ال�رسطة ملّف االأمن يف املحافظات 
مناطقها  بع�ض  ي�شهد  حيث  الغربّية،  وال�شمالّية  الغربّية 
الرّبّية  القّوات  قبل  من  "داع�ض"  لبقايا  تطهري  عملّيات 
وقيادات العملّيات". يعتقد ال�شمري اأّن "العملّية يف نهاية 
ب�3  اإىل حت�شني كّل مدينة عراقّية،  املطاف �شوف توؤّدي 
ثّم  املحّلّية،  ال�رسطة  التوايل،  على  وهي  دفاعّية  م�شّدات 
ال�رسطة االحّتادّية، فيما امل�شّد االأخري هو اجلي�ض العراقّي، 

اجلي�ض  وجتعل  ال�رسطة،  دور  تفّعل  حمكمة،  خّطة  وهي 
متفّرغًا مل�شك حدود البلد".

راأيًا  اخلفاجي،  فلح  العراقّي  الربملان  يف  للنائب  لكّن 
الوقت احلا�رس،  االأمنّي يف  امللّف  خمتلفًا يف عملّية نقل 
الدفاع  "االإ�رساع يف نقل امللّف من �شلطة  فهو يحّذر من 
ب�شبب  ال�رسطة املحّلّية يف املحافظات، وذلك  اأجهزة  اإىل 
�شافر  �شكل  يف  تتدّخل  التي  املحّلّية  احلكومات  �شطوة 
وبالتايل  االأمنّية،  واملوؤ�ّش�شات  االأجهزة  تلك  عمل  يف 
املتنّفذة،  واالأح��زاب  امل�شوؤولني  الإرادات  عر�شة  �شتكون 
و�شوف ت�شتغّل من قبلهم لتنفيذ ماآرب �شخ�شّية وحزبّية"، 
اأو من  "اإ�شدار قرار من رئي�ض احلكومة  مقرتحًا احلّل يف 
املحافظات  جمل�ض  قانون  تعديل  يف  النّواب  جمل�ض  قبل 
يف اإبعاد الداخلّية عن �شطوة احلكومات املحّلّية قبل اإجراء 

املناقلة".
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

الربملانية  واالعمار  اخلدمات  جلنة  ع�شو  ك�شفت 
جمل�ض  تخ�شي�ض  ع��ن  ال�شبت،  ���ش��ج��اد،  ه��دى 
الإن�شاء  املوازنة  �شمن  دينار  مليار   19 النواب 
واإيقاف  املعلومات  تدفق  على  لل�شيطرة  بوابات 
عمليات �رسقة البيانات، فيما اعتربت اأن املبالغ 
امل�شتح�شلة من �رسقة �شعات االنرتنت يف العراق 

تعادل موازنة دول.
"�رسقات  اإن  �شحفي،  حديث  يف  �شجاد  وقالت 
اأماكن، حيث  االنرتنت موجودة ومن عدة  �شعات 
اأن هناك �رسقات من منفذ كركوك وهناك تهريب 
ل�شبعة و�شتني ملدة، كما اأن هناك �رسقات حت�شل 
من منفذ املنذرية ت�شل اإىل 100 ملدة"، مبينة اأن 

"اإيراد كل ملدة �شهريا خلل مرورها من احلكومة 
فانها  ه��ذا  ال�رسقات  وبحجم  دوالر  مليون  هو 

تعادل �شنويا موازنة بع�ض الدول".
وزير  ا�شتجواب  "يف خطوة  اأننا  �شجاد،  واأ�شافت 
االت�شاالت ال�شابق كان لدينا �شعي وا�شح لك�شف 
فتح  على  يتجراأ  من  يوجد  ال  لكن  ال�رسقات  هذه 
هذا امللف كون االأغلب ال يعلمون حجم الواردات 
هذا  من  ا�شتح�شالها  املمكن  من  التي  واالأم��وال 
"هناك  اأن  اإىل  البلد"، الفتة  لدعم موازنة  القطاع 
برئا�شة  االت�شاالت  الأمن  العليا  االأمنية  اللجنة 
اللجنة ثغرات �رسكة  الفيا�ض وقد �شخ�شت  فالح 
اأي  ال�رسكة  اأن ال متد  اللجنة  وا�شرتطت  �شيمفوين 
املخابرات  وممثلي  اللجنة  ب��اإ���رساف  اال  كيبل 
ال�رسكة  اأن  ح�شل  م��ا  لكن  ال��وط��ن��ي،  واالأم����ن 

ا�شتكملت مد كيبلتها دون اأن يعلم اأحد بها".
وتابعت، اأن "ما يجري باالت�شاالت هو هدر للمال 
العام وتهديد للأمن الوطني للمعلومات، ومل جند 
للقطاع  ال�شوئي  كيبلها  ت�شلم  بالعامل  دولة  اأية 
اخلا�ض با�شتثناء العراق"، م�شددة على اأن "�رسقة 
االت�شاالت  وزير  من  وبعلم  بتواطوؤ  هي  ال�شعات 
ال�شابق، لكن وللأمانة فان الوزير احلايل يتعامل 
مبهنية مع االأمر ولديه االأوليات الكاملة عن و�شع 

االت�شاالت وال�شلبيات املوجودة".
و�شمن  النواب  "جمل�ض  اأن  اإىل  �شجاد،  واأ�شارت 
موازنة 2019 فقد خ�ش�ض 19 مليار دينار بغية 
اإن�شاء بوابات نفاذ لل�شيطرة على تدفق املعلومات 
االأمن  وحماية  بيانات  اأية  �رسقة  عدم  و�شمان 

الوطني".
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