
رغم ان التظاهرات التي اندلعت في الـبصرة مطلع الشهر
احلـالـي وامـتــدت الى مــدن اخــرى جـنــوب ووسط الــعـراق
كـانت اصـغــر بـكـثـيــر من مـظـاهـرات 2015 اال ان الـهـزة
ـمتنـفذة في التي احـدثتـها في اوسـاط القـوى السـياسـية ا
ـرة كـانت الـتظـاهـرات واضـحة العـراق كـانت اكـبـر. هذه ا
في رفـــضــهـــا لــكل الـــطــبـــقــة الـــســيـــاســيـــة بل وقــد صب
تـظـاهـرون جل غـضبـهم نـحـو مقـرات االحـزاب واحـرقوا ا
بعضـها. نـحن هنـا ال نؤيد الـعنف وال نـدعو له ولـكن نحلل
اسـبـابه ونـشــيـر طـبـعـا الى الـعـنـف بل والـقـمع الـذي تـمت
ا تظاهرين كان اكبر من اي جتاوزات ر ارسته ضد ا

ارتكبها بعضهم. 
كان رد الفـعل االول قد تـمثل في اتـهام الـبعثـي بـالوقوف
خلف التظاهرات حيث ان اتهـام االرتباط بحزب البعث هو
االتـهـام االول واالسـهل امـام احلــكـومـة الـعـراقـيـة والـقـوى
ـرتـبــطـة بـهـا. بـســرعـة ادركت الـقـوى احلــاكـمـة بـان ذلك ا
االتــهـام لم يــعــد صـاحلــا فـلــجــأت حـكــومـة الــعــبـادي الى
احلـديث الـتقـلـيـدي الـذي تـمارسـه النـظم الـشـرق اوسـطـية
ــتـظـاهـرين يـحـمـلـون اجـنـدات حـول وجـود مـنـدسـ بـ ا
قـابل تـصـاعـد القـمع وجلـأ رئـيس الوزراء تخـريـبـيـة. في ا
الى اجـراء اثـار الكـثـيـر من الـغـضب الـشـعـبي في الـعراق
وتمثل في وضع قيـود شاملـة على شبكـة االنترنت ومواقع

التواصل االجتماعي. 
كان القـمع الذي مارسـته  حكومـة الدكتـور حيدر الـعبادي
صـــادمــــا. فـــقـــد  تـــقــــد الـــرجل  قـــبـل اربع ســـنـــوات
كـشخـصـيـة بـغداديـة تـلـقت تـعـليـمـهـا في الـغـرب وصاحب
ـصاحلـة واالصالح. تلك عقـليـة حتديث و تـوجـهات نـحو ا
كلـها بـاالضـافة الى وجـوده في موقـع القـيادة ايـام احلرب
ضد تنظـيم داعش جعلت امال كـثيرين في العـراق منعقدة
عـلــيه. حـتى ان تــظـاهـرات 2015 نـادت بــاسـمه وطــالـبـته
بقيـادة االصالح مفـوضة اياه بـالعمل نـحو ذلك لـكنه خيب

كل تلك االمال. 
سـلحة كانت الـصدمة االكـبر مـيدانـيا بـالنسـبة لالحـزاب ا
ـسـلـحـة هي االسـتـهـداف الـذي تـعــرضت له اجملـمـوعـات ا
القويـة والتي تتـمتع بالـغطاء الرسـمي في احلشـد الشعبي
ـســتـويــات وحتـديـدا ـشــاركـة الــسـيــاسـيــة عـلى كـل ا او ا
ـسلـحتـ االكبر ,بدر والـعصـائب. ردت تلك اجملموعـت ا
ـتـظـاهريـن وقد اتـهـمـها الـقوى بـاسـتـخـدام السالح ضـد ا
ــفـاجئ جـاء مع نـاشـطــون بـقـتل بــعـضـهم. لــكن الـتـطـور ا
اعالن رئــيس بــدر هــادي الــعـامــري عن تــفــهــمه لــقــضــيـة
الــتـظــاهــرات ورفــضه لالتــهــامـات الــتي وجــهت الــيــهـا ثم
اعــتــذاره عـن كل مــا قــام بـه وقــام به اخــوته فـي الــطــبــقــة
الـسـيـاسيـة الـتي تـسـيـطـر عـلى حـكم الـعـراق مـنـذ خـمـسة
ــتـظـاهـرين عـشـر عــامـا. رفض الـكــثـيـر من الــنـاشـطـ وا
اعتذاره ان بل ان كـاتب هذه السـطور واخرين تـنبهوا الى
ان الـعـامـري قال وعـلى الـشـعب ان يـعـفـو عـنـا فـيـمـا تـبدو
صيغة امر للشعب العراقي. اعمق من ذلك نقول ان اجلزء
االخر في كالم العامري هـو االهم وهو اجلزء الذي حتدث
فيه عن اعـادة بـناء لـلـعمـليـة الـسيـاسيـة. اذا كـان العـامري
يـقـصـد اعـادة بـنـاء حـقـيـقـيـة تـرسي دولـة مـواطـنـة وقـانـون
حقيقية فذلك امر صعب جدا ويتطلب تنازالت من الصعب
توقعهـا من احلاكمـ ومنهم السـيد هادي الـعامري.  على
اي حـال فـان الـتـظـاهـرات احلـالـيـة قـد تـخـفت كـمـا خـفـتت
غيـرهـا من التـظـاهرات لـكن االيـام الالهبـة من تـموز الـف
سـيـطـرين على وثـمانـيـة عـشر اوصـلت رسـالـتهـا لـلـقـادة ا
جنوب الـعراق وحـكومة بـغداد في ان مـاقامت به احلـكومة
ومــجـمــوعــات احلــشـد الــشــعـبـي من جـهــد عــســكـري في
محـاربـة تنـظيـم داعش في االعوام االخـيـرة ال يؤهـلهم الي
ــتــظــاهــرين مــكــانــة مــقــدســة بل هـم مــتــهــمــون من قــبل ا
الغاضب كغـيرهم من اعضاء الطبـقة السياسية. ال ادري
وال يبـدو ان الـتـظـاهرات قـد جنـحت في دفع جـمـيع الـقادة
ـسيـطـرين عـلى احلـكم لالعـتراف بـاخـطـائهم. الـعراقـيـ ا
ـصــاحلـة واالصالح لـكن اي اعــتـذار ال يــتم حتت هــدف ا
احلقـيقـي ال اصالح الوعـود وجتديـدهـا لن يؤدي الى حل.
نـتحـدث عن اصالح يـضع مـحـاربـة الـفسـاد والـظـلم هـدفا
واضحـا تـتم متـابـعتـه كل يوم بـالـفعل ال بـالـكالم. عدا ذلك
فان الوضع باق على ماهـو عليه ولكنه قابل
ا تعود زيد من االهتزازات التي ر
قــادة الــعـــراق اجلــدد عــلـى الــعــيش

معها.
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{  باريس-(أ ف ب)  –تـعـطلت
حــركــة الــقــطــارات في مــحــطــة
مــونـــبــارنـــاس لــلــقـــطــارات في
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة ظــهــر
اجلمـعة بـسبب حـريق كبـير في
الــضــواحي في حـــ يــســتــعــد
آالف الـفرنـسـيـ لقـضـاء اجازة

آخر االسبوع.
تـوقـفت حـركة الـقـطـارات تـمـاما
نحو الساعة  09,30) 11,30ت
غ) بـــعــد حــريق شـب في مــركــز
لــتــوزيع الــكـهــربــاء في جــنـوب
غــرب بـاريس مــا تـسـبـب بـقـطع
التـيـار الكـهـربائي عن احملـطات
الـكــهـربــائـيـة الــتـابــعـة لــشـركـة
ـــا فـــيـــهـــا الـــســـكك احلـــديـــد 
مــحـطــات الـنــجـدة بـحــسب مـا
اوضح بــاتـريك جــيـنــتي رئـيس
مـجـلـس ادارة الـشـركـة في لـقـاء
اعالمي وقـال »نــتــيـجــة ذلك لم
يعـد بـامكـان محـطة مـونبـرناس

العمل.«
واستـدعى احلـريق الـذي حصل
ـــقــر الــرئـــيــسي بــالـــقــرب من ا
لشركة مايكروسوفت في فرنسا

اجالء  2500شــخـص وتــســبب
بـــقــطع الــكـــهــربــاء عن  16الف
منزل في ضواحي باريس وفق

السلطات.
وانبعثت اعمدة دخان كثيفة من
مـركـز تـوزيع الـكـهـربـاء بحـسب
مـشاهـد عـلى شـبكـات الـتواصل
االجــتـمــاعي. وتـمـت الـســيـطـرة
عــــلى احلــــريـق في ايــــسي لــــو
مـولـيـنو بـالـضـاحـية اجلـنـوبـية
الـغربـيـة لـباريـس وبدأ الـسـكان
الذين  اجالؤهـم بالـعودة الى
مـــبـــانـــيـــهـم بـــحـــسب مـــراسل
فـرانـس بـرس. وتـوقــعت شـركـة
الـــــســــكـك احلــــديـــــد ان يــــؤدي
احلــادث الـى اضــطــراب حــركــة
الـــنــــقل طـــيــــلـــة الـــيـــوم. وقـــال
ـــــســــــؤول في الـــــشـــــركـــــة اال ا
ـكــنـهم كــراكـوفــيـتش ان »من 
تاخير سفرهم عـليهم أن يفعلوا
ذلك .«وكـانت احملـطـة مـزدحـمـة
ــسـافــرين الـعــالــقـ في ظل بــا
مـوجـة قـيظ مع ارتـفـاع احلرارة
الى  36درجــة مــئــويـة. وجــلس
مــــئــــات مــــنــــهم ارضــــا وعــــلى
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يعود أحمـد ولد الولي إلى قلب
ــوريـتــانـيـة وسط الــصـحـراء ا
غـــــربي الــــــبالد بـــــحــــــثـــــا عن
الـذهب.اذ انـتـقـلت عـدوى حـمى
عـدن النـفيس إلى هـذا الشاب ا
. الــثالثـيــني قــبل نـحــو عـامـ
اسـتــخـرج ولـد الـولي حـيـنـهـا
مـائــتي غـرام من الــذهب. كـانت
تـــلك أول مــحــاولــة له بــعــد أن
مـألت صــــحف الــــبالد قــــصص
وروايـات عن مــواقع لـلـتـنـقـيب
خـارج نـواكشـوط.ويـقـول أحـمد
ولـد الــولي لــبي بي سي إنه لن

Í—u « —u²Ýb « dOG²¹ q¼

ø œdJ « qł_

يـــتــوقـف عن الــتـــنـــقــيـب حــتى
يــســتــخــرج مــا يــكــفــيه إلطالق
ا حـلم بها. مشـاريع عقاريـة طا
ويـعـتـرف ولـد الـولي أنه خـسـر
مـــعـــظم مـــا كـــســـبه مـن أمــوال
بـفـضـل الـذهب وأنه دخل فـيـمـا

يشبه دائرة مفرغة.
ودفعت البطالة وغـياب التنمية
ـوريتـانـي واالسـتثـمـار آالف ا
إلى طـــرق أبــــواب الـــصـــحـــراء
بــــحــــثــــا عـن الــــذهب. وســــعت
ــوريــتــانــيــة من الــســلــطــات ا
جــهـتــهــا إلى تـنــظــيم عــمـلــيـة
اســتــخــراج الـــذهب مــنــذ عــام

2016 حـــــ فـــــرضت وجـــــوب
استصدار رخصـة تنقيب مقابل
رســـوم تــــنــــاهـــز 300 دوالركنّ
ـنقبـ لم يلتـزموا بهذه مئات ا
الــشـرط جـراء خـســائـر فـادحـة
تعرضوا إليـها.وبدأت جتمعات
سكنية في الـتشكل حول مواقع
الـتـنـقـيب وسط نـقص حـادّ في
اخلــدمـات األسـاســيـة ووعـورة
الــطـرق الــتي حتـول دون تــنـقل

سلس لألفراد والسلع.
ويــقــول الــشـــيخ مــوالي الــذي
اختـار التـنقيب عـن الذهب على
البقاء في وظـيفة حكـومية يرى

الذهب. ويقول أحمد ولد الولي
(إنه كان مـضـطرا في الـسابق
لــلـــبــحث عـن عــمــال يـــقــومــون
بـتـكـسـيـر الـصـخـور واحلـجارة
الـتـي يـســتــخــرجــهـا مـن بـاطن
األرض وغــربـلــة األتــربـة لــكـنّه
اآلن يـــنــقل كلّ ذلـك إلى شــامي
حـــيث عـــشـــرات الـــورش الـــتي
همة الشاقة).ويرى تقوم بتلك ا
ولــد الــولـي (أن الــتــنـــقــيب عن
ـــزيـــد من الـــذهب ســـيـــجـــذب ا
وريتاني خاصة أن مساحة ا
ــنــاطق الــتي اكــتــشف فــيــهـا ا
عدن النفيس تـتسع يوما بعد ا

مـوالي (أن مـعـظم الـعـامـل في
التنقـيب يعانون سـوء التغذية
ـشـاكل صـحـيـة أخـرى إضـافـة 
جراء األحوال اجلـوية الصـعبة

في صحراء شديدة اجلفاف).
وال تــــبــــدو حـــمـى الــــذهب في
مـوريــتـانــيــا في طـريــقــهـا إلى
الـتـراجع. فـبـلـدة شـامي شـمال
نــواكـشــوط لـم يــكن تــعــدادهـا
أكـــــثـــــر مـن ألف ســـــاكـن قـــــبل
. لكـنّـهـا اآلن جتذب آالف عـامـ
ـارس معـظمهم وريـتانـي  ا
مهنا مستحدثة باتت ضرورية
مـــنـــذ انـــطـالق الـــتـــنـــقـــيب عن

أن راتــبـهـا ال يــكـفـيه وعــائـلـته
لبي بي سي إن (كـثيـرين قضوا
خالل الــــتـــنـــقــــيب في حـــوادث
انـهـيـار حـفـر عمـيـقـة) مـضـيـفا
(أن غـيـاب فـرق إسـعـاف قـريـبـة
جـعل انــتــشـال الــعــالـقــ أمـرا
مستحـيال).ويرى الشيخ موالي
أنـه (لن يــتــوقف عن الــتــنــقــيب
ـا أنه ال يـجـد عـمال يـوفّر له طـا
ـة) مـشـددا عـلى أن حـيـاة كــر
ــوريـــتــانــيــ آالف الــشـــبــان ا
مـســتــعــدون خلــوض مــغــامـرة
الــتــنــقــيـب رغم اخملــاطــر الــتي
تــعــتــريــهــا). ويــوضح الــشــيخ

يوم رغم أن الـسـلطـات احمللـية
مــنــحت تــراخــيص لــلــتــنــقــيب

لشركات أجنبية ضخمة).
وخالل جتـــولــــنـــا فـي عـــدد من
مـــواقـع الـــتــنـــقـــيـب الحـــظـــنــا
حـضـورا ال يـسـتـهـان به لـعـمال
غيـر موريتـانيـ قدم معـظمهم
من مــالي والـسـنــغـال. ويـحـظـر
ـوريـتـاني عـلى غـيـر الـقــانـون ا
ــوريـــتــانــيــ الــتـــنــقــيب عن ا
الــــذهـب لـــكــــنه يــــســــمح لــــهم
ــواطن مــحـلي بـاالســتــعــانــة 
حــصل مــســبــقــا عــلى رخــصــة

للتنقيب.
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ـكن أن تـخـرج مـفـاوضـات الـقـوى الـكـرديـة في  هل 
ـكـنهـا من نـيل احلـكم الذاتي كـإقـليم? دمـشق بـقرار 
هـــذا الـــســـؤال يـــرتــبـط بـــعـــدد من احلـــقـــائق  الـــتي
يـتصـدرهـا انّ فـكـرة االقـليم الـكـردي في سـوريـا غـير
قــابـلــة لـلــتـحــقق كـمــا حـصل في الــعـراق من دون أن
يتـضـمن الـدسـتور الـسـوري ذلك . كـمـا إنّ الـكرد في
ـشاركة الـعراق كان مـعتـرفاً بحـقوقـهم وبدورهم في ا
السـياسـية في احلـكم شـكلـياً أو جـوهـرياً  مـنذ عـقود
بعـيـدة  وكـان لهم وزراء في اول حـكـومـة للـبـعث بـعد
عام 1968 ونالـوا بـيان اذار 1970 ومن ثم احلكم
الـذاتي رسـمـيـا في مـنـتـصف الـسـبـعـيـنـات من الـقرن
ـاضي  بـغـض الـنـظـر عن تـقـســيم الـنـظـام الـسـابق ا
الـكرد عـلى موالـ له وغيـر موالـ  . هذا األمـر ليس
موجـوداً في سوريا  وقـبل أن تندلع احلـرب السورية
 كان لقب البدون ينطبق على معظم  الكرد السوري
 وجـرى جتنـيس عـدد من سكـان بـعض البـلدات ذات
الغـالبـيـة الكـردية . قـبل أكـثر من  خـمس عـشرة سـنة
سـألت مـسـؤوالً سـورياً في خالل زيـارة صـحـفـية الى
العـاصـمـة الغـالـية دمـشق  قـلت  هل لـديـكم مشـكـلة
وجات من النازح كردية ? قالت انّ سوريا أبتليت 
والهجرات بسبب الكوارث واحلروب وجرى استيطان
أرضها أقوام كـثر ومنهم األكراد  واآلن نـريد تسوية
أوضـاعـهم  كمـواطنـ بـحسب الـقـوان . عـلى الرغم
من إن الـرأي فيه روح شـخـصيـة ولم يـصدر من جـهة
راحل ـراقب يـسـتـشف انّ  حـرقـاً بـا رسمـيـة إال إنّ ا
ر بـهـا الكـرد الـعراقـيـون الذين للـكـرد السـوريـ لم 
كـان والزمان  يحـتمـون بجغـرافيا وتـاريخ اوثق في ا
ومـع ذلك اســـتـــغــرقـــوا عـــقـــوداً عـــديـــدة حــتـى جــرى
االعتراف بحقوقـهم من قبل صدام حس الذي سبق
أن وقع معاهدة مع شاه ايران خلنقهم وانهاء تمردهم

سلح عام 1975. ا
ـفاوضـات الكـردية في دمـشق مهـمة لـلغـاية   جـولة ا
نطقة تفيـد الكرد من باب إنّ االمـريكان راحلـون عن ا
يوماً وان ابنـاءها سيبقون وجـهاً لوجه  والبد لهم من
تـفاهمـات تضـمن سالمة مـجتـمعاتـهم . كمـا إنّ الكرد
ــا تـعـرضـوا خلــذالن الـقـوى الـكـبــرى الـتي عـولـوا طـا
ـاضي عـلـيـهـا  وآخـرهـا في اسـتـفـتـائـهم في ايـلـول ا
بالعراق . لذلك فإن الـوقت عصيب الستخراج مواثيق
وعهود جديـدة من داخل العاصمـت بغداد ودمشق 
فــهـــمــا أهم من عــواصم مـــجــلس األمن في الــشــؤون
احملـلــيـة  لـكـن الـدخـان فــوقـهـمــا والـغــبـار داخـلــهـمـا

اليزاالن كثيف  ويحجبان الرؤى الواضحة .
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الـــساللم وفـي مــحــيـط احملــطــة
على امل الصـعود في اول قطار

يتحرك.
واوضح رئــيس مــجـلس االدارة
ان الشـركة ستـفعل خـطة تـغذية
بــديــلــة بــالـــتــيــار الــكــهــربــائي
لتحـريك بعض الـقطارات عـشية
اجلــمــعـة لــكن »ســيــكــون االمـر
مـــحــــدودا مع نـــحــــو خـــمـــســـة
قـطــارات في الــسـاعـة .«وكـانت
محطة مونبارناس شهدت عطال
قـبـل عـام ادى الى تـوقـف الـنـقل

في نهاية االسبوع ايضا.
ــسـافـرون بـ فـرنـسـا وعـانى ا
وبـريطـانـيـا من تأخـر في حـركة
قــطـار الـركــاب اجلـمـعــة بـسـبب
موجة احلـر التي عرقـلت السير
ـانـش الـبــالغ طـوله عــبـر نــفق ا
 50كيلومترا.
وقـــــال مـــــســـــؤول ان ارتـــــفــــاع
احلرارة يؤثر على عمل مكيفات
الهواء عـلى القطـارات ويتسبب
بتـأخير نـاصحـا الركـاب بحمل
كـمــيــة كــبـيــرة من مــاء الــشـرب

معهم.
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كـشــــفت دراسـة طبـيـة جـديدة
أن تـــنــاول حـــفــنـــة واحــدة من
الــتـوت يــومــيــا يـســاعــد عـلى
خـــفض احـــتــمـــاالت اإلصـــابــة
بأمـراض القلب بـنسبـة أربع

ئة. في ا
ويــحــتــوي الــتـوت عــلـى مـواد
مــــضــــادة لألكــــســــدة تــــعـــرف
باألثيوسـيان تعـطي الفاكهة
لــــونــــهـــــا وتــــقي مـن تــــيــــبس
الشـراي وتخـفض ضغط الدم

وتقلل االلتهابات.

ولـفـتت الـدراسـة الـتي أجـراهـا
بــاحــثــون من جــامــعـة ويــست
أجنلـيا الـبريـطانـية إلى أن 16
رتـبطة ئـة من الـوفيـات ا في ا
ـــشـــكالت الـــقـــلب فـي الــدول
ــتـقـدمـة تــنـجم بـاألسـاس عن ا
عــدم تـنــاول كــمــيـة كــافــيـة من
الـفـواكه فـفي بـريـطـانـيـا مثال
يـــشــكل مـــرض الــقــلـب ســبــبــا
رئيسيا للوفاة فواحدة من كل
أربع وفــيـــات حتــصل بـــســبب
مــشـــكــلـــة في هــذه الـــعــضـــلــة

احليوية.
وقالت الدراسة إن تـناول كمية

تتراوح ب حفنة وحفنت من
التـوت (البـري العـليق) بـشكل
يـــومي يـــزود جـــسم اإلنـــســان
بكمـية كافـية من األثيـوسيان
الـتي تـخـفض عـرضـة اإلصـابة
بــأمــراض الـقــلب بــشـكل الفت
وفق مـا نـقـلت صـحـيـفـة (ديـلي

ميل) البريطانية.
وتــقـول الــدراسـة الــتي نـشـرت
في مجـلة (مولـيكيالر أسـبيكت
) إن الـــتـــوت أوف مـــيــديـــســ
الـــبــري يــحــدث أثـــرا صــحــيــا
إيـــجــابــيــا بــشـــكل أكــبــر حــ

يتناوله الشبان.

وبـحــسب الـبــاحـثـ فــإنـهم ال
يــزالــون في حــاجــة إلى إجـراء
ــــــــزيــــــــد مـن الــــــــدراســــــــات ا
الـتـفـصـيـلـيـة لـكـشف الـطـريـقـة
الــتـي يــؤدي بــهـــا الــتــوت إلى
حتـــســ تـــيـــبـس الـــشـــرايــ
وخـــــــــــفـض ضـــــــــــغـط الــــــــــدم

وااللتهابات.
ويــــرى خـــبـــراء الـــصـــحـــة  أن
الــــتــــوت قـــــادر عــــلى إحــــداث
تـــغــيـــيــرات مـــهــمـــة في جــسم
اإلنـســان بـالـنــظـر إلى تــأثـيـره
الـــفــــعّـــال عـــلى مــــســـتـــويـــات

البكتيريا في األمعاء.

األعــــراض عن طــــريـق زراعـــة
خـاليـــا جــديـــدة مـــحـــمــيـــة من
ـنــاعـة وتـطـرح هـجـوم نــظـام ا

. اإلنسول
وصـــنع الـــبــاحـــثــون اجلـــهــاز

طور من مادة بولـيمر خاصة ا
وآمـــنــــة وال تـــتــــعـــطـل حـــيث
ــوجـودة ـســامـات ا تـســاعــد ا
عـــلـى ســـطــــحـــهـــا فـي تـــطـــور
األوعـية الـدمويـة كـما حتـتوي
عــلى أنـابــيب صـغــيـرة تـوضع

زروعة. فيها اخلاليا ا
ويــشـــمل الــعالج  كـــمــا تــقــول
الــــقـــــيــــام روســــيـــــا الــــيـــــوم 
بـــإجــراءين: أوال زرع اجلــهــاز
حتت جلد الـبطن بعد الـتخدير
الــعــام وتــركـه مــدة حــوالي 3
أســـابــيع لـــلــســمـــاح لألوعــيــة
الـدمــويـة واألنــسـجــة بـالــنـمـو

حوله.
وفي اإلجـــراء الـــثـــاني يـــقــوم
األطــبــاء بــحـــقن آالف اخلاليــا
الـصـغيـرة في أنـابيب صـغـيرة

موجودة في اجلهاز.
ويــقــتــرح الــبــاحــثــون أن هـذه
ـكن اسـتخدامـها في الـتقـنية 
عالج أمـــراض مــزمـــنــة أخــرى
مـــــســـــتـــــقـــــبال مـــــثـل مــــرض
بــاركــنــســون الــذي يــنــتج عن

نقص مركبات معينة.
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طور باحثون أمـريكيون جهازا
صغـيرا بحجـم بطاقـة االئتمان
ـكن زرعه حتت اجلـلـد لعالج

مرض السكري.
ويـحتـوي اجلـهاز عـلى أنـابيب
كن حـقنهـا باخلاليا صغـيرة 
. التي تـنتج هـرمون اإلنـسول
وأظـهــرت الـدراسـة أن األوعـيـة
الـدمـويــة تـنـمــو داخل اجلـهـاز
وحـوله وتسـاعـد اخلاليـا على
الـنــضج حـيث تــخـلـق عـضـوا
ـكــنه إنـتـاج كــامل الـوظــائف 
اإلنــــــســـــولــــــ والــــــتـــــحــــــكم

ستويات السكر في الدم.
و بــحـسب مـوقع قــنـاة روسـيـا
الـيـوم  بدأ الـبـاحثـون بـإجراء
التـجربـة على مـرضى الـسكري
من الــنـوع األول الــذي يـحـدث
ـناعي عـنـدما يـهـاجم اجلهـاز ا
خاليــا (جـزر النــغـرهـانس) في
الــــبـــنـــكــــريـــاس الـــتـي تـــنـــتج
. ونــتــيــجــة لــذلك اإلنــســولـــ
يـنـتج البـنـكريـاس كـميـة قـليـلة

شبه معدومة من الهرمون.
ولــســنــوات كــانت الــعالجــات
ــرض الـســكـري من الـوحــيـدة 
الـــــــــنــــــــــوع األول هي حــــــــــقن
اإلنسول العادية التي تؤخذ

عــدة مـرات فـي الـيــوم أو عـبـر
استخدام مضخات خاصة.
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