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LOCAL EVENTS
يف احلدث احمللي

رئيس جملس النواب بحث مع نظريه البحريني تشكيل
جلنة برملانية مشرتكة بني البلدين
قصف بالهاون

تعــرض مقــر فــوج طــوارئ شــرطــة نـين ــوى يف املنـطقــة
الـصنــاعيـة بـالـسـاحل االيـســر من مــدينـة املـوصل الـى
قــصف بقـنـ ــابل اله ــاون صـب ــاح أمــس وق ــال ض ــابـط يف
قيـادة شرطـة نيـنوى لـ (املـدى) ان ست قـذائف يف االقل
سقطت على مـقر الفوج محدثة اضراراً مادية من دون
وق ــوع ضح ــاي ــا واعقـب احل ــادث تـب ــادل كـثــيف الطالق
النار من اسلحة خفيفـة بني مسلحني مجهولني وقوة
من الشرطة من دون توفر معلومات اخرى.

شهداء وجرحى

اسـتـ ــشه ـ ــد اربعـ ــة مـ ــدنـيـني واصـيـب  38آخـ ــرون أم ــس
اغلبهـم من االطفـال أثـر سقـوط اربع قـذائف هـاون يف
منطقة الكاظمية شمال بغداد.

استشهاد مدنيني

استــشه ــد اثن ــان من املــدنـيني أثــر هجــوم مـسـلح علــى
سوق شعبية يف ديالى.
كمــا مت ابطـال مفعـول عبـوة نـاسفـة زرعـت يف الطـريق
العـام بني بلدة بني سـعد ومنطقة الهـاشميات يف نفس
احملافظة.

العثور على ثالث جثث

قـالت الـشـرطـة وشهـود عيـان أمــس انه مت العثـور علـى
ثالث جـثـث يف مـنــطقـتــني مخـتـلفـتــني يف محـ ــاف ـظـ ــة
واسط.
وأوضح شهود عيان أن مـواطنني انتشلوا جثتني ممثالً
بهمــا من نهـر املــالح عنـد األطـراف الــشمــاليـة ملــدينـة
الصويرة شمال غرب واسط.
وقـال أحـد الـشهـود "متـكن مــواطنــون صبـاح أمــس من
انتشال جثتني من نهر املالح شمال مدينة الصويرة".
وأضـاف أن "إحـدى اجلثـتني كـانت مـقطـوعـة األطـراف
السفـلى واالخـرى مقـطوعـة الرأس وبـدت عليهمـا اثار
تعذيب واطالق رصاص يف منـاطق متعددة من اجلسم
خاصة الرأس ومنطقة الصدر".
وقـال انه مت تـسليـم اجلثـتني الـى الـطب العـدلـي بغيـة
الـتعــرف عـليـهم ــا من قـبل ذويـهمــا خــاصــة انـه لم يـتم
العثور على مستمسكات شخصية خاصة بهما.
وكــان مصـدر يف الـشـرطـة العـراقيـة مبـدينـة الكـوت قـد
ذكـر أمـس أن دوريـات الـشـرطــة عثــرت علــى جثــة تعـود
للـمـ ــواطـن إبـ ــراهـيـم صـ ــالح عـ ــزيـ ــز الـ ــذي قــتل رمـيـ ــا
بالرصاص بضاحية الكوت اجلنوبية .

بغداد  -املنامة /املدى
بـح ــث رئـ ـي ـ ــس مـجـل ـ ــس الـ ـن ـ ـ ــواب د.
محمود املـشهداني والـوفد البـرملاني
املـرافـق له مع رئيـس مجلـس النـواب
ال ـبـح ـ ـ ــري ـنــي خـل ـيـف ـ ـ ــة بــن اح ـم ـ ـ ــد
الظهراني ورئيس مجلس الشورى د.
فـيــصل بـن راضـي امل ــوس ــوي يف مق ــر
اجمللـس الوطني يف العـاصمة املـنامة
سبل الـتطـويـر واالرتقـاء بــالعالقـات
البــرمل ــاني ــة بني الـبل ــدين الـشـقيـقني
وت ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــادل اخل ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرات وال ـ ـتـج ـ ـ ـ ـ ــارب
ال ـ ــدميقـ ــراطـيـ ــة والـبـ ــرملـ ــانـيـ ــة بـني
مجل ـسـي الـبل ــديـن وض ــرورة تق ــدمي
االشقـاء الــدعم املـطلــوب الشقــائهم
يف العـ ــراق ولـلعــملـيـ ــة الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
اجل ــاري ــة فـيـه وللـم ـش ــروع ال ــوطـنـي
للح ــوار واملـص ــاحل ــة وامل ـس ــاهـم ــة يف
اعمــاره .وقــدم د .املــشه ــداني عــرضــا
لـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورات االوض ـ ـ ـ ــاع يف الـع ـ ـ ـ ــراق
وللـتطـورات واملـراحل الـتي مـرت بهـا
التجربة الـبرملانية العـراقية ال سيما
يف الـسنــوات الثالث املــاضيـة مـشيـرا
الـى ان البـرملـان العـراقي احلـالي هـو

الـب ــداي ــة الــصحـيح ــة حلل امل ـش ــاكل
التـي يع ــاني مـنهــا الــشعـب الع ــراقي
ك ــونه ميـثل جـمـيع اطـيــاف اجملـتـمع
العـراقي وتيـاراته الفكـرية واملـذهبـية
ومكونـاته القوميـة والعرقيـة .واعرب
د .املــشهــدانـي عـن ح ــرصه ال ـشــديــد
على اقـامة عالقـات برملـانيـة متمـيزة
مع دولة الـبحريـن الشقـيقة بـاعتـبار
ان الـعالقـ ــات الـبـ ــرملـ ــانـيـ ــة املـتـمـيـ ــزة
تــؤســس لعالقــات متـينــة وقــويــة بني
الـبل ــديـن يف مخــتلف اجمل ــاالت .مـن
جــانبه اكـد الـظهــراني دعـمه الكـامل
للعــراق ولـلجهــود الــرامـيــة لـتعــزيــز
وح ـ ــدته واســتقـ ــراره وحـ ــرصـه علـ ــى
اقــامــة افــضل العالقــات مـع البــرملــان
الـعـ ـ ـ ــراق ــي واسـ ـتـعـ ـ ـ ــداد الـ ـبـ ـ ـ ــرملـ ـ ـ ــان
البحـرينـي لتقـدمي خبـراته وجتـاربه
الشق ـ ــائهــم العـ ــراقـيـني واســتقـبـ ــال
وت ــدريب مــوظفـي البــرملــان الع ــراقي
م ــؤك ــدا ض ــرورة م ـش ــارك ــة الع ــراق يف
الفع ــاليــات واالجـتمــاعــات واحملــافل
الـبـ ــرملـ ــانـي ـ ــة العـ ــربـيـ ــة واآلسـيـ ــويـ ــة
والـ ـ ــدول ـيـ ـ ــة وحتـ ـ ــديـ ـ ــدا يف اع ـمـ ـ ــال

النجف(-أصوات العراق)
قــرر مجلـس محـافـظـة الـنجف تـشـكيل قـوة
خـاصـة السـتقبـال وحمـايـة الـوفـود القـادمـة
إلــى احملــافـظ ــة تبــدأ عـملهــا مــطلع الــشهــر
املقـبل .وقــال عبـد احلــسني املـوســوي رئيـس
اجمللـس أمـس األحـد "سـيكــون نصـاب القـوة
املكلفـة بحمـايـة الـوفـود  500فـرد من القـوى
األمنية العاملة يف احملافظة".
وعن مهام هـذه القوة ،قـال املوسـوي "ستكون

مسلحون يغتالون ضابطاً يف استخبارات
اجليش العراقي

قـال مصـدر يف الشـرطة الـعراقـية إن مـسلحني اغتـالوا
ض ــابـط ــا يف اجلـيــش الع ــراقـي صـب ــاح امــس األح ــد يف
كربالء.
وأضـاف املصـدر الـذي رفـض الكـشف عـن اسمه لـوكـالـة
أنـب ــاء (أص ــوات الع ــراق) امل ـســتقل ــة "اغـت ــال م ــسلح ــون
الـرائد قحـطان عـدنان عبـد الرزاق ضـابط استـخبارات
بفــوج اجلـيــش العــراقـي يف كــربالء الـســاعــة الـســابعــة
والنـصف مـن صب ــاح اليــوم (امــس) اثنــاء ت ــوجهه إلــى
مقر عمله يف قضاء الهندية ( 23كم شرق كربالء)".
وأضــاف املصـدر أن عـمليـة االغـتيـال نفـذهـا مـسلحـون
مجهـولـون عن طـريـق نصـب كمـني يف منـطقـة الـدعـوم
( 10كم شرق مدينة كربالء) على الطريق السياحي".
وأشـار الـى أن هـذه الـعمـليـة تـأتـي بعـد تـوزيـع منـظمـة
مجهولة تـطلق على نفسهـا اسم "سرايا الغـضب" بياناً
هــددت فـيه بـقتـل عنــاصــر مـن اجليــش واالستـخبــارات
العسكربـة واجلنائية بـسبب ما وصفه البيـان بتعاونهم
مع القوات احملتلة.
وأكـد سليم كـاظم النـاطق االعالمي بـاسم دائـرة صحة
كـربالء تسلم دائـرة الطب الـعدلي جثـة الرائـد قحطان
عدنان صباح امس.

حريق يف محطة

قالت الشرطة ان حريقا كبيراً نشب فى محطة لتعبئة
الــوقــود يف مـنـطقــة الــشعـب مـن ج ــراء انفجــار عـنـيف
سـمـع دويه وان مـ ــدنـي ـ ـاً واحـ ــدا اسـت ــشهـ ــد علـ ــى االقل
واصيب  12آخرون بجروح.
واش ـ ــارت ال ـ ــى ان االنـفج ـ ــار تـ ـس ـبــب يف اح ـت ـ ــراق ثالث
سيـارات مــدنيـة يف وقـت تعمـل فيه فــرق االطفــاء علـى
اخـم ــاد ال ـسـنـته ــا الـتـي اتـت عل ــى ع ــدد مـن مــضخ ــات
احملطة .
وتـصــاعــدت غـيم ــة من الــدخــان االســود ف ــوق منـطقــة
االنفجار .
وذكر مـصدر فـى الشـرطة ان الـشرطـة العـراقيـة حتقق
يف مـا اذا كان احلـريق جنم عن انفجـار سيارة مـفخخة
او عن متاس كهـربائي حيث ان تقاريـر اولية اشارت الى
ان االنفجار جنم عن سيارة مفخخة.

ه ــذه الق ــوة مبـث ــاب ــة ح ــرس ش ــرف امل ــديـن ــة،
وتقوم بحـمايـة واستقبـال الوفـود ،وميكن أن
تكـلف الق ــوة ب ــواجـب ــات اخ ــرى مـثل ت ــأمـني
احلـمـ ــايـ ــة مل ــسـ ــؤولـي احملـ ــافــظـ ــة يف حـ ــالـ ــة
خروجهم مبهمة رسمية".
وت ــابع "سـيق ــوم محــافـظ الـنجف بــاخـتـيــار
ثالثـة ضبـاط من أصحـاب الكفـاءة لتـشكيل
القــوة ،التـي ستعـمل حتت إشــراف ومتــابعـة
مجلس محافظة النجف".

الزوبعي يدعو اىل وحدة
صف العراقيني

القـضيـة العـراقيـة وحقيقـة االوضـاع
فــيه إلزالـ ــة الغـمـ ــوض والـتـ ـشـ ــوي ــش
الل ـ ــذيـن يـكـتــنف ـ ــان اذه ـ ــان الــبعــض
وتــصحـيح الـتـص ــورات ل ــديهـم ح ــول
ق ـضـيـ ــة ال ــشعــب العـ ــراقـي وطـبــيعـ ــة
االوضـاع السـائدة يف الـعراق من اجل
حـ ـ ـش ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدعــم لـلـ ـ ـشـعــب الـع ـ ـ ــراق
ومـسـاعــدته يف التـغلب علـى مـشـاكله
احلالية التي مير بها.

بغداد  /املدى
دع ــا ال ــدكـتـ ــور سالم الـ ــزوبعـي ن ــائـب رئـيــس ال ــوزراء ال ــشعـب
العــراقي الــى الــوحــدة ورص الـصفــوف والــوقــوف يــدا واحــدة
ضـد اجلهـات واجلمـاعـات التـي تعمل علـى اشعـال نــار الفتنـة
ال ـطـ ــائفـيـ ــة عـن طـ ــريق تــنفـيـ ــذ اعـمـ ــال العــنف يف املـنـ ــاطق
اخملــتل ـط ـ ــة ومـن ثـم ت ـ ــوجـيـه تهـم مـتـب ـ ــادل ـ ــة بــني اجله ـ ــات
الــوطـني ــة.مبـينــا ان عل ــى اجلمـيع الـسـعي الجن ــاح ومبــاركــة
مبـادرة املصـاحلـة الــوطنيــة التي طـرحهـا دولـة رئـيس الـوزراء
االستاذ نوري املالكي.
ووجه نـائب رئـيس الـوزراء للشـؤون االمنيـة واخلـدمـات خالل
لقـائه بعــدد من املـسـؤولـني االمنـيني قــادة اجليـش والـشـرطـة
الـوطـنيـة الـى اتخـاذ االجـراءات العـاجلـة وحـالـة االسـتنفـار
التــام للقـوات االمـنيــة والعـسكـريــة بعـد احـداث حـي اجلهـاد
.مــؤك ــدا انه اجــرى اتـصــاالت مـيــدانـيــة م ـسـتـعجلــة ب ــالقــادة
االمنـيني يف هـذه املـنطقـة اليقـاف عـمليـات العـنف والتعـامل
بـكل احـت ــرام مع املــواطـنـني هـنــاك وعــدم ت ــرويعهـم الن الــدم
يؤدي الى الدم.
ودعـا دول اجلوار الـى تبني مـوقف حاسـم وجدي مـن االرهاب
الـذي بات يـستهـدف العـراقيني وان مـؤمتر اجلـوار املنعـقد يف
العـ ـ ــاص ـم ـ ـ ــة طه ـ ـ ــران يجــب ان يـ ـ ــرك ـ ـ ــز علـ ـ ــى املـلف االم ـنــي
واالقـتصـادي واخلـدمي وكـيفيـة تقـدمي هـذه الــدول املسـاعـدة
احلقيقية للعـراق وعلى رأسها ضبط احلدود بني دول اجلوار
والعراق.

تتمة املنشور على ص1

النجف تشكل قوة خاصة حلامية وفود احلجيج

املالكي :ال تسييس للقوات املسلحة

وأشـ ــار الـ ــى أن هـ ــذه القـ ــوة سـتـبـ ــدأ عـمـلهـ ــا
مطلع شهر آب املقبل.
وقـ ــال املـ ــوسـ ــوي أن الـتـ ـشـكـيـل يهـ ــدف الـ ــى
حت ـ ــديـ ـ ــد اجله ـ ــة املـ ــس ـ ــؤول ـ ــة عــن حــم ـ ــاي ـ ــة
واستـقبـال الـوفـود والـشخـصيـات الـرسـميـة
وغـي ــر ال ــرسـمـي ــة ال ــواف ــدة إل ــى احمل ــافــظ ــة
وتف ــادي ــا إلرب ــاك ال ــوضع األمـنـي مـن خالل
اسـتنفــار جمـيع القـوى األمـنيـة العـاملـة يف
احملافظة.

وقالت املصادر :ان املالكي سيـجري مباحثات حول التعـاون االقتصادي والسياسي
بـني البلـديـن وسبل تــأمني دعـم اجملمـوعـة الــدوليــة العمـار العــراق ودعم مـشـروع
املصاحلة واحلوار الوطني .ورجحت املصادر أن يلقي املالكي كلمة امام الكونغرس
االمــريكي يقـدم فيهـا رؤيته للـوضع امليـداني واالمـني يف العـراق .واشـارت املصـادر
الـى ان املـالـكي سيـستعـرض سبل جنـاح مشـروع املصـاحلـة واحلـوار الـوطني الـذي
اعتــرض علـيه بعـض اعـضــاء الكــونغــرس االمــريـكي خــشيــة ان يــشمـل من قـتلــوا
امريـكيني يف العراق عـلى حد قـول املصادر .وبيـنت املصادر ان املـالكي سيـستعرض
ايضـاً مشـروع االستثمـار الشـامل من اجل اعـادة اعمار العـراق .واكدت املـصادر :ان
وفـداً وزارياً رفـيع املسـتوى سـيرافق املـالكي يف زيـارته الى واشـنطن .الـى ذلك يـبدأ
رئيـس الوزراء نـوري املالكـي اليوم االثـنني بزيـارة الى اقلـيم كردسـتان وهي الـزيارة
االولى له منذ توليه رئاسة احلكـومة .وسيلتقي املالكي خالل الزيارة رئيس اقليم
كردستان مسعود بارزاني كما سيلقي كلمة امام برملان اقليم كردستان.

نقل رسائل بني احد انتحاريي  11ايلول وزوجته

اعتقال أملاين يشتبه بأنه جينّد انتحاريني للعراق

هجوم بالهاون على قاعدتني بريطانيتني

قــالت الـنقيـب كلي جــوردال النـاطقــة اإلعالميـة بــاسم
الق ــوات مـتع ــددة اجلـن ـسـي ــة يف اجلـن ــوب إن ق ــاع ــدتـني
بــريـطــانـيـتـني يف الـبـص ــرة تعــرضـت ــا لهج ــوم بق ــذائف
الهاون ،كمـا تعرضت دورية بـريطانية لهـجوم بقذيفتي
(ار بي جي  )7وسط مدنية البصرة.
وأوضحـت ج ــوردال أم ــس األحـ ــد "تع ــرضــت الق ــاع ــدة
الـب ــريـط ــانـي ــة ال ــواقع ــة يف فـن ــدق شــط الع ــرب ( 10كـم
شمــال م ــدين ــة البـص ــرة) لهجــوم بـسـبع قــذائف هــاون
الليلـة املــاضيـة ،وأن القـذائف سـقطـت جنـوب املعـسكـر
ولم تخلف أية أضرار".
وأضافت "كمـا تعرضت القاعـدة البريطانـية الواقعة يف
القصـور الرئاسية سابقـا ( 2كم جنوب البصرة) لهجوم
بـ ــأربع قـ ــذائف هـ ــاون اللـيل ــة امل ــاضـيـ ــة سق ـطـت خ ــارج
القاعدة".

واجتمـاعات االحتاد البرملاني العربي
وض ـ ــرورة اشغ ـ ــال مـقع ـ ــد الع ـ ــراق يف
اجـتـمــاعــات الـبــرمل ــان العــربـي واتفق
علـى اهـميـة تــأسيـس جلنـة بـرملــانيـة
مـ ـش ـت ـ ــرك ـ ــة بــني الــبل ـ ــديــن .وت ـب ـ ــادل
الطـرفان وجهـات النظـر حول اهـمية
اسـتـمـ ــرار الـلقـ ــاءات والـ ــزيـ ــارات بـني
العــراق واشقــائـه البــرمل ــانيـني العــرب
وبـاقي الـدول االسالمـية لـشرح ابـعاد

خالل لقائه قادة من اجليش والشرطة

هامبورغ bbc /
ألقــت الـ ــسلــط ـ ــات االمل ـ ــانــي ـ ــة يف
مــديـنــة هــامـب ــورغ القـبـض علــى
رجل تـ ـ ـش ـت ــبه ب ـ ـ ــأنه نـ ـ ــاش ــط يف
ت ــن ـ ـظـ ـي ــم الـقـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة ويـج ــنـ ـ ـ ــد
االنـتحاريـني لتنفـيذ هجـمات يف
العراق.
وقــال مكـتب االدعــاء الـفي ــدرالي
األمل ـ ـ ــانــي يف بــي ـ ـ ــان إن ش ـ ـ ــرط ـ ـ ــة

ه ـ ــامــبـ ـ ــورغ الق ــت القــبـ ــض عل ـ ــى
مواطن أملانـي مغربي األصل يبلغ
م ــن العــم ـ ــر  36ع ـ ــام ـ ــا وي ـ ــدع ـ ــى
رضوان.
وقال بـيان لالدعـاء "هناك اشـتباه
قـ ــوي يف قـيـ ــام رضـ ــوان بــتجـنـيـ ــد
املــت ـ ــشـ ـ ــدديــن ل ــص ـ ـ ــالح ت ـنـ ـظ ـيــم
القـاعدة االرهـابي من أجل تـنفيذ
عمـليــات تفـجيــريــة انـتحــاريــة يف
العراق ودعمها ماليا".

وأض ــاف الـبـي ــان أن ل ــدى رض ــوان
"العديـد من االتصـاالت مع شبكة
عــامليــة من اجلهــاديّني" يف سـوريـا
واجلزائـر والعراق وأمـاكن أخرى .
وقــال االدعــاء "يف نهــايــة تـشــريـن
الثـاني عـام  :2005أكمل (رضـوان)
تدريبه على املتفجرات يف معسكر
تديره شبكة إرهابية يف اجلزائر".
وأوضح ال ـبــي ـ ــان أن رض ـ ــوان أث ـ ــار

ال ـشـبه ــات ل ــدى ال ــسلــطـ ــات بع ــد
إجـ ــرائه عـ ــددا مـن احملـ ــادثـ ــات يف
غـ ـ ــرف الـ ـ ــدردش ـ ـ ــة علـ ـ ــى ش ـبـكـ ـ ــة
االنترنت.
ولــم تـ ـ ــوجه إلـ ـ ــى رضـ ـ ــوان تهــمـ ـ ــة
الضـلوع يف هجمـات احلادي عـشر
مـ ــن أيـل ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ـ ـ ــام  2001عـل ـ ـ ـ ـ ــى
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة ،بـح ـ ـ ـس ــب
االدعاء.
لكن يعتقـد بأنه حمل رسـائل إلى

سعيـد بهاجـي ،وهو ايـضا مـواطن
أمل ـ ــان ــي مغ ـ ــرب ــي األصل ،وت ــته ــمه
الــسلـطــات األمل ــانيــة ب ــالتــورط يف
الــتخ ـطـيــط لـهجـمـ ــات  11ايل ــول
 2001مع خلية هامبورغ.
وق ــد ف ــر به ــاجـي مـن امل ــانـي ــا قـبل
أس ــبـ ـ ـ ــوع م ــن هـ ـ ـ ــذه الـهـج ــمـ ـ ـ ــات،
متـوجهـا إلـى بـاكـستـان .وال يـزال
مطلوبا لدى السلطات األملانية.
وأض ـ ــاف االدع ـ ــاء أنـه يع ــتق ـ ــد أن

رض ــوان ك ــان يــنقل ال ــرس ــائل بـني
بهـ ـ ــاجــي وزوج ــته ال ـتــي ال تـ ـ ــزال
تقيم يف هامبورغ.
وشـدد االدعـاء علـى أنه ال ميـتلك
أدل ـ ـ ــة تفــيـ ـ ــد بـ ـ ــأن رضـ ـ ــوان كـ ـ ــان
يـخ ـ ــط ـ ــط الي هـجـ ــمـ ـ ـ ـ ــات داخـل
أملانيا.
لكـن مـتحــدثــة قــالـت :إنه اعـتقل
بعـ ــد أن اعــتقـ ــد االدعـ ــاء أنه كـ ــان
يعتزم مغادرة أملانيا.

العلامء خيتربون أمصاال ً تساعد املدخنني عىل اإلقالع عن التدخني
ترجمة واعداد/املدى
الـفك ــرة لـم يـثـبـت م ــردوده ــا حـت ــى اآلن،
ذلــك ان الـ ـب ـ ـ ـ ــاحـ ـث ــني م ــن ج ـ ـ ـ ــامـعـ ـت ــي
ك ــالـيف ــورنـي ــا وس ــان ف ــران ـسـي ــسك ــو ومـن
ثـمانـي مؤسـسات بـدأوا للـتو دراسـة حول
مـ ــصل مــن املـ ـ ــؤمـل ان يقـ ـ ــوم ب ـ ـ ــايقـ ـ ــاف
احـ ــاسـي ــس املــتعـ ــة الـنـ ــاجتـ ــة عـن ادمـ ــان
النيكوتني التي تبعث على االرتياح.
وهـذا املصل سيحفـز على انتـاج مضادات
اجـ ـسـ ــام سـتـمـ ـسـك بــتالبـيـب جـ ــزيـئـ ــات
الـنــيك ــوتـني ومتــنعه ــا مـن ال ــوص ــول ال ــى
الدماغ.
مـن اجلهــود اليجــاد مـصل نـيك ــوتني هــو
ج ــزء مـن م ــوج ــة الــبحـث الـبـ ــارزة داخل
االمـصـال املـضـادة إلدمـان املــواد ،ذلك ان
الباحثني وخبراء الشركات من الصيادلة
يـتـحقق ــون مـن امـص ــال تـنـتج مـض ــادات
للـكـ ــوكـ ــايــني والهـيـ ــرويـني ومـ ــواد ادمـ ــان
اخــرى .وحتـى يف حـالـة جنـاح اخـتبـارات
املـصل املـضــاد للـنـيكــوتـني وامل ـسـم ــى"نك
فـاكس" فـان االمـر سيـتطلـب سنتـني قبل
طــرح املـنـتج يف االس ــواق علــى حــد قــول
البـاحثني .ويقـول الدكتـور فرانـك فوسي
مديـر املعهد الوطـني ملساوئ اخملدرات ان
هنــاك مـصـلني مـض ــادين لـلنـيك ــوتني يف
مـرحلـة االعــداد ،لكن مـصل"نك فـاكـس"
هو الذي قطع الشوط االطول.
ويالحظ الـدكتـور فـرانك فـوسي ان ادارة
االغذيـة واالدوية قـد وضعت"نك فـاكس"
علــى املـضـمــار ال ـســريـع للحـص ــول علــى
امل ـ ـ ــوافقـ ـ ــة اذ قـ ـ ــال"ان ه ـ ـ ــذا يع ـن ــي انهــم
سـيق ــوم ــون مب ــراجع ــة س ــريع ــة لـيع ــودوا
بعــدهــا الــى املمــول خالل بـضعــة شهــور"
ويـضيف"لقـد سلطـوا عليه ضـوءاً مـركـزاً

ويحـ ــاول ـ ــون دفعـه لالم ـ ــام النه سـيـكـ ــون
منتجاً فريداً من نوعه".
ويعـتبـر تـسـويق مـصل مضـاد للـنيكـوتني
مبـث ــاب ــة مـنجـم ذهـب ه ــائل الول ش ــرك ــة
تـتــمكـن مـن ت ـس ــويـقه وعل ــى ال ــرغـم مـن
انخفـاض معدالت الـتدخني يف الـواليات
املــتح ـ ــدة خالل الـعق ـ ــود االخـي ـ ــرة ،ف ـ ــان
عـشــرات املاليـني من الــراشــديـن واصلــوا
التــدخـني وتتـسـبب هــذه العــادة بحــدوث
اكثـر من ( )440ألف حالـة وفاة يف الـسنة
وفقـ ـاً مل ــراك ــز ال ـسـيـط ــرة واحلـم ــاي ــة مـن
االمراض.
ويقــول الــدكـتــور فــوسـي"ان تــوفــر مـصل
فعـال ضـد الـنيكـوتـني سيلعـب دوراً مهمـاً
يف خفــض الـت ــدخـني يف ارجـ ــاء الع ــالـم"
ويق ــدر ال ــدكـت ــور ف ــوسـي ح ــاالت ال ــوف ــاة
مبـل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــار شـخـ ـ ــص يف الـق ـ ـ ـ ـ ــرن ( )21اذا
استمرت معدالت التدخني على حالها.
وت ــظه ـ ــر االس ـت ــطالع ـ ــات ان ( )7مــن كل
عـشـرة يــرغبـون بــالتـوقف عـن التــدخني.
ولـكــن الغـ ــالـبـي ـ ــة الع ـظـمـ ــى مـن اولـئـك
الـ ــذيـن حـ ــاولـ ــوا تـ ــرك الـتـ ــدخـني عـ ــادوا
ث ــانـي ــة .وبـيـنـم ــا يـتـم ت ـسـ ــويق عق ــاقـي ــر
اليق ــاف الـت ــدخـني بقـيـمـ ــة ملـي ــار دوالر
ام ـ ــريـكــي س ـن ـ ــويـ ـ ـاً .إال ان الـك ـث ـي ـ ــر مــن
املــدخنـني يفـشلــون يف جهــودهـم لالقالع
عــن ال ـت ـ ـ ــدخــني ب ـ ـ ــرغــم اس ـتـخ ـ ـ ــدامـهــم
املـنتــوجــات املتــوفــرة يف االســواق حــالي ـاً.
وستــصل معــدالت االقالع عـن الت ــدخني
الى  %20على املدى الطويل.
ويعلق الـدكتـور فـيكتـور أي ريـدس استـاذ
الــطب الـنفــسي يف جــامعــة كــالـيف ــورنيــا
الـذي يقـود الفـريق البـاحث لـدراسـة"نك
فـاكـس""ان املـرحلـة احلـرجــة يف التـوقف

عـن التدخني متتـد من اربعة اسـابيع الى
سنة واحدة".
ويـضيف"اذا سـاعــد املصل املـدخـنني علـى
ت ــرك الـت ــدخـني ،ف ــان ال ـس ــؤال االس ــاسـي
س ـيـكـ ـ ــون :هل مت ــنع اجل ـ ــرعـ ـ ــات املع ـ ــززة
امل ـ ـ ــدخ ـنــني مــن الـع ـ ـ ــودة ث ـ ـ ــان ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى
التــدخـني"؟ .ويحــدث ت ــأثي ــر النـيك ــوتني
االعـتيادي حني متر اجلـزيئات يف مجرى
الـدم عبـر" حـاجـز الـدم الـدمـاغي" لـيصل
ال ـ ــى مـ ـســتق ـبـالت مح ـ ــددة يف ال ـ ــدم ـ ــاغ.
والنـيكــوتـني بحــد ذاتـه لن يــدفع اجلــسم
ال ــى انـت ــاج مـض ــادات اج ـس ــام كج ــزء مـن
اســتجـ ــابـ ــة مـنـ ــاعـيـ ــة كـم ـ ــا تفـعل عـ ــادة
الفيروسات والبكتريا املسببة لالمراض.
ان االجسام املضادة التـي تتوالد بواسطة
مصل"نيك فـاكس" هي بـروتينـات مضادة
للـنيكـوتني تـرتـبط بجـزيئـات الـنيكـوتني.
وه ــذا الـت ــرابـط سـي ــول ــد ج ــزيـئـ ـاً كـبـي ــرا
ي ــصعــب علــيه امل ـ ــرور مــن ح ـ ــاج ـ ــز ال ـ ــدم
الـدمــاغي .ومـن املتــوقع ان يقلل او يـزيل
املـتعة املـرتبطـة بتـدخني الـسيكـارة .وهذا
الــنقــص يف الــتع ـ ــزي ـ ــز الفـ ـس ـي ـ ــول ـ ــوجــي
االيج ــابـي للـت ــدخـني (يـصـبح الـت ــدخـني
مـ ـ ــردوداً مــن ال ـنـ ـ ــاح ـيـ ـ ــة الـ ـ ــوظ ــيف ـيـ ـ ــة -
املتـرجم) سيقلل كمـا يعتقد مـن احلاجة
املــاســة للـنـيكــوتـني الـتـي تـت ـسـبـب بفــشل
املدخنني يف ترك التدخني.
واغلــب الـعالجـ ـ ــات املـ ـ ــوجـ ـ ــودة حـ ـ ــال ـي ـ ـ ـاً
واملنتـشرة علـى نطـاق واسع هي منـتجات
اب ـ ــدال ال ـن ـيـك ـ ــوتــني ب ـ ـشــيء اف ــضل مــثل
العلكـة ونـوع من الـقصع الـصغيـرة ،الـتي
صـمـمـت لـ"فـطـم" امل ــدخـن عـب ــر الـتـحكـم
بـتقـطـيــر الـنـيكــوتـني الــى اجل ـسـم وحتل
بـ ــذلـك مـحل مـ ــا يـ ـسـبــبه الـتـ ــدخـني مـن

تأثير على املشاعر.
وق ــد اعـتـم ــدت "ادارة االغ ــذي ــة واالدوي ــة"
على عقار"زيبان" الـذي هو تغليف جديد
جـ ــذاب لعق ــار"ويلـب ــورتـني" ال ــذي وافقـت
عـليه"ادارة االغـذيـة واالدويـة" قـبل عقـود
كمـوقف جيـد للتـدخني .ومـؤخـراً وافقت
هــذه االدارة علــى عقـار"جـانـتكـس" الـذي
يتفاعل مع املستقبالت يف الدماغ.
امـا الـدراسـة احلــاليـة فــستقـوم بـاخـتبـار
تـ ــركـيـبـ ــة امل ــصل وعـ ــواقـب تـنـ ــاول ()5-4
جـ ـ ــرع ـ ـ ــات .وبعـ ــض االشخـ ـ ــاص الـ ـ ــذيــن
سيجـري االختبار عليهـم سيعطون ادوية
مهدئة او ادوية وهمية .وسيصل عدد من
يجـ ـ ــري االخ ـت ـب ـ ـ ــار عل ــيهــم الـ ـ ــى ()300
شخـص .وهـنــاك عــدة مــراكــز سـت ـســاهـم
مــنه ـ ــا جـ ـ ــامع ـ ــة م ـن ـي ـ ـس ـ ــوت ـ ــا وجـ ـ ــامع ـ ــة
كاليفورنيا ومستشفى ماساشوش العام.
ويق ـ ــول ال ـ ــدك ـت ـ ــور دي ـ ــوس ان مـ ـض ـ ــادات
االجـســام ق ــد مت انتــاجهــا بــواسـطــة زرق
حقـنـ ــة واحـ ــدة يف الـ ــشهـ ــر املـ ــاضـي .وان
ن ـتـ ـ ــائج ت ـن ـ ــاول ع ـ ــدة ج ـ ــرع ـ ــات ال ـتــي مت
اخـتبـارهــا والتـي صمـمت اصال لـتمـديـد
االستجـابـة للـمضـادات لعـدة اشهـر ،علـى
الرغـم من أن اجلسم سـيتوقف عـن انتاج
مضادات النيكوتني نهائياً.
امـ ــا االخـتـبـ ــارات الـ ـس ـ ــابقـ ــة لـعقـ ــار"نـك
فاكس" فكان القصد منها هو تقييم عدم
وجـود آثـار جـانبيـة ومـستـويـات اجلـرعـات
املـأمونـة اضافـة الى فـاعليته .وقـد اشارت
تقـاريــر البـاحـثني الـى معــدالت الفتـرات
القـصيـرة جـداً للـوصـول الــى االقالع عن
التدخني.
ومـن نـ ــاحـيــته قـ ــال تـ ــومـ ــاس أي راجتـني
النـاطق الـرسمـي لشـركـة نــابي للعقـاقيـر

احلياتيـة :ان نتائج هذه الـدراسة ستكون
متيسرة يف وقت ما من السنة املقبلة.
وبـالرغم من كل الوعود فـان على الشركة
ان تقــوم بــاجــراء اخـتـب ــار نهــائـي قـبل ان
تقـدم طلبـاً للحصـول علـى موافـقة"ادارة
االدوية واالغذية"
ء/صحيفة نيويورك تاميز
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