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قد يتمتع أفراد األمن يف
املطارات مبيزة تقنية جديدة

يف الكشف على األمتعة وذلك
من خالل شاشات جديدة

تعمل باألشعة السينية ميكنها
التنقل بسهولة بني عرض

صور ثالثية األبعاد أو ثنائية
األبعاد حملتويات األمتعة.

ومتكن الشاشات اليت أنتجتها
شركة »شارب« رجال األمن من

رؤية صورة ثالثية األبعاد
باستخدام األشعة السينية دون

احلاجة الستخدام نظارات
خاصة ثقيلة وغالية الثمن. 

ومن املعروف أن الشاشات
ثالثية األبعاد تستخدم

بالفعل يف بعض أنواع
احلاسبات واألجهزة الطبية
اليت تعمل باألشعة السينية

واهلواتف النقالة، إال أن
األجهزة اجلديدة يف املطارات
ستتميز بسهولة التنقل بني

العرض الثالثي األبعاد
والثنائي األبعاد، وهذه الشاشة

ضمن أفضل أربعة مبتكرات
مرشحة للفوز جبائزة

ماكروبرت يف علوم اهلندسة. 
وقال الدكتور جرانت بورهيل

من معامل شارب للتصوير
البصري يف تصريح أدىل به

ليب بي سي "تهدف التقنية
ثالثية األبعاد اليت طورناها

إىل حماكاة طريقة الرؤية
ثالثية األبعاد لدى اإلنسان.

إننا حناول ارسال صورة إىل عني
واحدة وصورة خمتلفة بعض
الشيء للعني األخرى، وجيري

ذلك باستخدام تقنية »حاجز
اختالف الرؤية«، الذي يثبت
إما أمام أو خلف شاشة عرض

كريستالية تقليدية تظهر
كيف تبدو الصورة ألعني

الناظرين. 
وتتلخص مهمة حاجز الرؤية

يف فصل هاتني الصورتني
املختلفتني اللتني تصالن لكل

عني على حدة إىل قسمني
خمتلفني على شاشة العرض.

سرتى العني اليمنى الصورة
املخصصة هلا وسرتى العني

اليسرى الصورة املخصصة هلا
األمر الذي سيجعل املخ يستقبل
صورة ثالثية األبعاد كما حيدث

يف الواقع. 
يذكر أن أنظمة فحص األمتعة

املستخدمة يف املطارات، اليت
تعمل باألشعة السينية،
تستخدم شاشات ثنائية

األبعاد. وتتزايد أهمية هذه
األنظمة يف ظل اجلهود

احلثيثة ملكافحة اإلرهاب.
ويتعني على رجال األمن يف

املطار ارتداء نظارات خاصة
للحصول على رؤية ثالثية

األبعاد. 
وتصعب الرؤية ثنائية األبعاد

حتديد ماهية األجسام
املعروضة. أما التقينة ثالثية

األبعاد فستتيح إمكانية
معرفة أبعاد األشياء وحجمها

األمر الذي سيجعل رجال
األمن قادرين بصورة أكرب على

تقرير ماهية األشياء اليت
يرونها أمامهم. وجتري شارب

يف الوقت الراهن مفاوضات مع
إحدى الشركات الربيطانية

الستخدام الشاشات اجلديدة
يف املطارات.

Science12املدى العلمي

 الفرق اآلخـر هو إن اخلاليـا اجلسـمية هـي خاليا
متخصصـة باجللـد أو بالـشعر أو القلـب أو الضرع
وغريهـا مـن األعضـاء، وهـذا الـتخصـص يعين أن
اجلينـات املسؤولـة عن عضو اجلـسم هي اليت يتم
التعبري عنها للقيام بوظيفتها املتخصصة بينما ال
يكون لبقيـة اجلينات دور وميكن أن تـوصف بأنها
يف حالـة سبات. أمـا جينات اخلاليـا اجلنسـية بعد
اكتمـال عددها بـاالحتاد تبدأ بـالتخصص وتربمج
اخلـاليا اجلنـسية بـاجتاهـات خمتلفـة مثل تـوأمة
اجلنني )تـقسيم اجلنني يف مـراحله اخللوية األوىل
إىل نصفـني(. أو تنـميــة خليـة جـنني  يف املخـترب
ملرحلة منو معينة ومن ثم إعادة زرعه يف رحم أم

حاضنة. 
ويف االجتاه اآلخر أمكن يف مطلع الثمانينات غرس
جني واحد أو أكثر من حـيوان يف احملتوى الوراثي
لبـويضة خمصبة من حيـوان آخر وقد استخدمت
حتى جـينات بـشريـة يف عمليـات النقـل هذه من
أجـل احلصـول علـى صفــاة إنتــاجيـة أو طـبيـة
مـرغوبـة، األمر الـذي و صف حينهـا بأنه عـبارة
عن إعـادة هنـدسـة لـرتكيـب احليـوان اجلـديـد و
اكـتسـب املصـطلح املعـروف اآلن بـالـ )احليـوانـات
املهنـدسة وراثيًا( و الذي بـدأ بنقل جني هورمون
النمو البشري إىل بعض احليوانات لتسريع منوها.

ويذكر أن تطـورات تقنيات االستنـساخ ابتداًء من
التجـارب املبكرة لعلم األجنـة اليت كانت تهدف إىل
دراسة إشكـالية التمـايز و التخصـص اخللوي أثناء
التـكوين اجلنيين، كـانت تتم بإحـدى الطريقتني

اآلتيتني:-
تفريـط خاليا الكتلـة يف املراحل املـبكرة: عنـدما
يكـون اجلـنني مـؤلفـًا مـن جممـوعـة حمـددة من
اخلاليـا )2-12( خـليــة حبيـث حيتــاج كل خـليـة
منفردة أن تتطـور وتنمو إىل جنـني مستقل وبذا
حنصل علـى عدد من األجـنة املتـماثلـة من حيث
الرتكيب الـوراثي لكونها مـن أصل واحد من خلية

خمصبة.
طريقـة نقل النواة: و قد طبق هذا الطريقة ألول
مـرة العاملـان بركز ونـك يف اخلمسينـات واستخدم
لذلك أجنـة الربمائيات، حيث تكون اجلنني خارج
اجلسم وميكن الـتالعب به وإجراء الـتجارب عليه
ومـراقبـة منـوه. وطـور هـذه الطـريقـة مـن قبل
العامل كـوردن عام 1968. وتتلخص التقنية املبكرة
بإزالـة نواة من اخللية املخصـبة، ثم احلصول على
نواة من خلـية جسمية جلنني متقدم، و زرع هذه
النواة يف البيضة املخصبة اليت أزيلت نواتها. وعند
منو اجلنـني، فأنه ميثل املعلومات الـوراثية للكائن
الذي نقلت نواة خليته اجلسمية. أي أنه ميثل من

الناحية الوراثية نسخة له.
و كــانت أهـميـة هــذه التجـارب تكـمن يف كـونهـا
أوضحت إن اخلاليـا اجلـسـميـة بـرغم ختـصصهـا
حتمل كـامل املعلومات الوراثيـة، بدليل إنها قادرة
على توجـيه تكوين جنـني كامل بأنـواع األنسجة
املختلفة، وليس بنوع حمدد ميثل اخللية اجلسمية

االستنســاح البايولوجــي فــي عالــم احليـــوان

يف عصرنا.
ولكن تبقـى املسألة مـتعلقة باملنـطق الشامل لعقل
اإلنسان املعاصر. وال خيفـى على أحد إن هذا العقل
أثبت جدارته حتى اآلن للتـمسك باحلياة واحلفاظ
عليهـا علـى هـذا الكـوكـب املطـرز جبمـال احليـاة.
وبرأيـي فإن هذا العقل املتطـور الذي أدرك خماطر
استغالل البـيئة والكوارث الناجتـة من تلوثها، بعد
أن أدرك خمـاطر انتشـار األسلحة النـووية و أسلحة
الدمار الـشامل من املواد الكيماويـة والبايولوجية،
فعمل على مـنع استعماهلـا على النطـاق الدولي. و
هــذا يعين إن الـعقل املعـاصـر الزمـة اجلـديـة يف
الـسـيطـرة علـى املـسـائـل اليت تهــدد عمــوميـات
البشرية. لـذا فإن صاحب هذا الـكنز الذي ال يقدر
بثمن، وهو اإلنسان احلامل ملشعل األخالق لقادر أن
يضع التطـورات البايولوجيـة اجلديدة والتطورات
الالحقة يف هـذا العلم و العلـوم األخرى يف إطـارها
الصحـيح وطريقهـا السليـم ودربها األمني وخـطها
املوزون، إجالاًل للـخالق القادر الـذي خلق فسوى، و
احرتامـًا لـلحيــاة وتقـديــرًا للحـضـارة وخـدمـة

للبشرية مجعاء.
وفيما يـاتي مسرية االستنسـاخ يف العامل ويف اخليال

العلمي
السنة احلدث

1950 أول جناح لتجميـد حيامن الـثريان )بدرجة 79 ْم(
لنقلها و استخدامها يف التلقيح الصطناعي لألبقار.

1952 أول استنسال حيواني لضفدع من خلية جنسية.
1962 استنسال ضفدع من ضفدع صغري.

1978 استنسال هتلر.. و لكن يف فلم أطفال من برازيل.
1978 والدة أول طفلــة عن طـريـق اإلخصـاب اخلــارجي

)طفلة األنابيب(.
1978 نشر كتاب )يف مرآته أو ضاللة( األكثر رواجًا بسبب
سرده قصـة عن خمترب سري للـهندسة الـوراثية حياول

استنساخ مليونري أمريكي.
1982 إنتــاج الفــأر اجلبــار أو مــاييت مــاوس بقـل جني

هورمون النمو و ليس يف أفالم الكارتون.
1985 أول خنزيـر مهندس وراثيـًا إلنتاج هورمـون النمو

البشري.
1986 أول أزمة أخالقـية: أمريـكية اتفقت علـى استخدام
رمحــًا للحـمل بــالـتلقـيح األصــطنــاعـي ثم حــاولت

االحتفاض بالطفل املولود.
1996 أفالم أخـرى لـلخيــال العلـمي تـثري ضجـة بـسـبب
وقعيتها مثل امللفات و املتعدد و احلديقة اجلوراسية. و
أفالم كارتـون عن الرجل العنكبـوت الذي ظهر إنه نتج

عن خطأ يف عملية استنساخ بشري.
1997 األعالم عن وجود نعجة دولي املستنسخة من خلية
ــــــــــــــــرى. ــــــــــــــــة أخ ــــــــــــــــرع لــــــنــعــج ـض ـ ـ

الراهنـة هي البذرة أو الـنبتة الصـغرية اليت تنمو
وتتفـرغ وتثـمر مثـرات غريـبة عـلى عـقولـنا و
زماننـا ". أمام هذه الرؤيـة لعلوم املستقبل كيف
نـنظـر إىل اإلجنـازات اخلـصبــة للخيـال يف العلـوم
املعاصرة و التطورات العلمـية املذهلة اليت أخذت

مسارها يف العامل.
انطالقـا من هذه الـرؤية وبعـد معرفـتنا ملـاهية
األحداث املثرية املرتبطة باالستنساخ البايولوجي
يف عـامل احليوان، تبقـى املسألـة مرتبطـة بتقييم
مـسار تلك التجارب والـتنبؤ باآلثـار اليت سترتكها
علينـا حنن كـبشـر. و بـرأينـا فـإن هـذا التقـييم
ينحصـر يف اجتاهني، إجيابي و سليب. اإلجيابي أنها
تفتح آفـاقًا رحبـًا وآمااًل كبـريًا لكشف املـزيد من
أسـرار اخللية، خاصة املتعلقة منها بعامل اجلينات
واحلـوامض النوويـة ألنها تكتنـز األسرار الكبرية،
فألغاز تـكاثر اخلاليا السرطـانية اليت تعاني منها
البـشرية حبـاجة إىل مفـتاح ثاقـب لفك طالمسها،
وكـشف أسـرار عـمليـة تكـاثــر الفريوســات اليت
صعبت إجيـاد الوسـائل الالزمة لـلسيـطرة علـيها
حتـى اآلن، هـذه األسـرار حبـاجـة إىل ولـوج أكثـر
وفتح أكرب لكـسر أقفاهلا وحـل رموزها. كذلك من
االجيابـيات األخرى إن اآلفاق تكـون رحبة لتأمني
الغذاء لـسكان األرض من خالل الرتكيـز واستبقاء
الصفـات اإلنتاجـية اليت تـتسم بـاجلودة العـالية
والقـدرة الفـائقـة الـيت تتـصف بهــا احليـوانـات
اإلنتـاجية و النـباتات الـزراعية. كـذلك فإن هذه
التجـارب تفتح الطـريق أمام إجيـاد أو التكثري من
إنتـاج العقـاقـري الطـبيـة الـيت تعرتض طـريقـة

إنتاجها صعوبات بايولوجية.
أمـا يف جمـال اآلثـار الـسلـبيـة، فـإن هـذه الـثمـرة
العلـميـة مـثل أي اكتـشــاف أو اخرتاع أو ابـتكـار
أوجده اإلنسان، حيمل مع نفسه مسائل سلبية قد
تضـر بــاإلنسـان والـبشـريـة ودلـيلنـا علـى ذلك
اكتـشاف املفـرقعات والـطائـرة والسالح الـنووي.
ولـكن هـذا يـعين إن تلـك االكتـشـافـات مل ختـدم
البـشرية، بلـى خدمتهـا و مازالت تقـدم هلا أفضل

املنافع و أحسن املكاسب.
على العمـوم فإن املخـاوف اليت تكتنف مـسار تلك
التجـارب كـآثـار سلبيـة، هـي املتعلقـة بـاحتمـال
استخـدامها يف جماالت غري سويـة للعلم كتطبيقها
على اإلنسان والكائنات احلية األخرى ألهداف غري
علـمية وغري إنـسانيـة. لكن العقل اإلنسـاني الذي
يتقــدم تطـوره سـريعــا خالل العقـود القـليلـة
املاضيـة مقارنـة بالقـرون السابقـة يعطي لكـافة
العلوم منظورًا جديـدًا و نورًا و جديدًا و النظرة
اجلـديـدة تـبشـر بتحـريـر وإثـارة كل حلقـة من
حقول املعرفة، ميسـرة بذلك قيام نهضة حقيقة

اليت نقلـت نواتها. وهـي حبد ذاتها تـتيح احلصول
على جنني بذات التكوين الوراثي للجسم الذي مت

استخدام خلية جسمية واحدة منه.
وبرغـم كون هـذه التـجارب عـاليـة الدقـة و قد
مثلت تقـدمًا تقـنيًا فـإن هدفهـا كان أكـادمييا إىل
حد كبري ومل يكن استثمـارها ألغراض تطبيقية.
وبـفعل هــذه الـتجــارب تـطــورت الـتقـنـيــات
الـتطبيقيـة لعلم األجنـة متمثلـة بتقنيـة أطفال
األنـابيـب، اليت ميكـن احلصـول بـواسـطتهـا علـى
بيوض من كائن مـن اللبائن كاإلنسان و سحبها إىل
خـارج اجلـسم وإجـراء اإلخصـاب يف وسـط زرعي
خارجي أي يف أنبوبة االختبار وإمناء اجلنني أيضًا
يف الـوسط الـزرعي إىل مـرحلـة مـعينــة ومن ثم
إعـادته إىل الـرحم. هـذه التقـنيـة فـتحت آفـاقـًا
جديدة مهمة و عـديدة فضاًل عن استخداماتها يف
معاجلـة العقم يف اإلنسـان. إن مثل هذه الـتقنيات
العلـميــة حتتــاج إىل خـربة كبـرية و إمكــانيــات
مفتـوحـة األمـر الــذي أدى إىل حصـرهـا يف عـدد

حمدود من املختربات العلمية يف العامل. 
أما االستنساخ يف البكترييا فقد سبق االجتاه أعاله
بعقـد من الـزمـان ألسبـاب تـقنيــة حني مت نقل
جينـات مهمـة من النـاحيـة الصحيـة مثل جني
األنـســولني املـستخـدم لعالج مـرض الـسكــر من
األبقـار واخلنازير إىل الـبكرتيا أو اخلمائـر كوسيلة
إنتاجية أو معمل بيولوجي حي إلنتاج األنسولني
بـأقل كلفـة. وكذلك جـني هورمـون بشـري ميكن
اسـتخالصه مـن البـكرتيـا بـكلفــة أقل و أمـان ال
يقارن بـالطـرق التقليـدية الـسابقـة اليت كـانت

تعتمد على استخالصه من الغدد النخامية.
والقــرود املــولــودة يف إحــدى مــراكــز األحبــاث
األمريـكية، دون إخصـاب بغري الطـريقة السـابقة
الـيت مت توضيحها تكـشفان لنا أسـرارًا جديدة من
أسـرار الدقـة الالمتنـاهية والـتنظيـم الالحمدود
اليت حتـملـه احليــاة يف طيــاتهـا و أكــوانهــا اليت
أوجـدهـا العقل الـربـاني األزلي الـذي بعـد خلقه
للكون العظـيم أطلق برجمة احلياة للنشوء بنفخة

منه.
ولكي نوضح مدى تقبل هذه األفكار و االكتشافات
اجلديدة املثرية واحلاملة لعناصر التشويق ووقعها
علـى عقــولنـا، خـاصـة بــالنـسبــة لنـا كـأفـراد
وكـمجتمعـات شرقـية، فـأننـا نعود إىل االسـتدالل
جبـملة كتـبتها يف مقـدمة الكـتيب العلمـي الصادر
ضـمن سلـسلـة املـوسـوعـة الـصغرية يف عـام 1990
بعنوان اإلنـسان و البيـولوجيـا املعاصـرة واجلملة
هـي " إن التحـدي الـذي نـواجـهه يف ظل العلـوم
املعاصـرة حتدي حقيقي يف اجتـاه رؤية املستقبل”
وجـاءت فيـها أيـضًا “ لـقد بـات التـقدم الـعلمي يف
سـرعته املذهلـة قانـونًا مـوضوعـيًا حبكم حـركة
اجملتمـعات يف منوها وتـطورها، وأصبح لـزامًا على
اإلنسان أن يعـي هذا القانـون ليعي التـأثري اهلادف
هلا على مسـار واقعنا وتوضيح الـرؤية لفتح آفاق
جـديدة رحـبة يف احلـياة. ألن اإلجنـازات العلمـية

القســم الثاني: االستنساخ ونسخ طبق االصل

د. جرجيس حممد حسني

.

اصل حكاية استنساخ النعجة إن الدكتور آيان ويلموت وكيث كامبل مع فريقيهما البحثي األسكتلندي
قد متكنوا من تصنيع نسخة مطابقة للنعجة باالعتماد على خلية جسمية كمصدر أو مادة أولية لهذا
التصنيع و ميكن عرض النظرية لهذا اإلجناز العلمي كما يأتي: إن كل خلية من خاليا جسم احليوان أو
اإلنسان حتتوي على عدد كامل من اجلينات أو املورثات لكل صفة من صفات الكائن، على عكس اخلاليا

اجلنسية التي حتتوي على نصف العدد فقط والذي يكتمل باحتاد البويضة باحليمن.

يف حماولـة لفهم نشـاط الرباكني حتت سـطح البحر،
قام العلماء بإرسال غواصة مزودة بكامريات تصوير

إلجراء مزيد من الدراسات يف احمليط اهلادئ.
ومتكـن العلمـاء خالل الـدراسـة مـن متـابعـة أحـد
الرباكني خالل نشـاطه، وهو حدث علمي مهم جدا،

مل يتحقق ألي بعثات علمية من قبل.
وأوضح بوب أمبلـي، رئيس فريق الـبحث الذي ضم

أعلنت شركة يابانية
لألجهزة الكهربائية عن

ابتكار غرفة نوم حتتوي على
كل ما جنده يف منتجع صحي

من تقنيات تساعد على
االسرتخاء والنوم وتشمل

تدليك الظهر واسرتخاء
العضالت ومساع صوت

انسياب املياه يف ضوء خافت
وصوال إىل االستغراق يف نوم

عميق.
وستعرض شركة ماتسوشيتا

“غرفة النوم” يف طوكيو
األسبوع املقبل، لتمنح فرصة

للمتعبني والذين يواجهون
صعوبة يف االستسالم للنوم

بأن يسيطروا على هذه
املشكلة بشكل علمي ويأخذوا

قسطا من الراحة، وفق
التقرير الذي نشرته وكالة

أسوشياتد برس.
وجاء ابتكار الغرفة

الكهربائية هذه بعد تصاعد
القلق يف اليابان حول ارتفاع

نسبة املؤّرقني. 
وتضم الغرفة سريرا

بتصميم خاص وشاشة تلفاز
عريضة وجدران متنع

الضجيج بشكل كامل، وتأمل
الشركة أن تدخل تصاميمها

ومنتجاتها األسواق بقوة.
وكانت وزارة الصحة أجرت

دراسة عام 2000 ملعرفة
أسباب مشاكل األرق املتفشية

لدى اليابانيني وحماولة
إجياد حلول هلا.

وتبني يف الدراسة أن 13 يف
املائة من اليابانيني يعتربون

أنهم ال حيصلون على قسط
كاف من النوم بسبب العمل

أو املدرسة أو حتى املواصالت.
بينما تبني أن 29 يف املائة ال

ينامون بسبب التوتر
العصيب.

ويقول تاكاهريو هيوشي،
املسؤول عن التجربة لغرفة

النوم الكهربائية املتطورة، إن
العناصر املصممة هلذه

الغرفة جمتمعة مع بعضها
ستحل مشاكل النوم لدى

كثريين. 
وتأتي التصميمات احلديثة

هذه ضمن سلسلة من
االبتكارات يف هذا اجملال يف

اليابان.
تضاف إىل الوسادة املتخصصة

واملبتكرة وكذلك املوسيقى
املتخصصة، إىل والروائح
اخلاصة اليت تشجع على

احللم وتعد زبائنها بنوم
أفضل.

وفتحت صاالت العرض
أبوابها منذ أوائل حزيران
ملوظفي شركة ماتسوشيتا
ولإلعالميني وعلقت على

بابها شعارا يقول “ندعم
مستوى حيويتك 24 ساعة يف

اليوم”.
ومتتلئ صاالت العرض يف

ساعات الظهرية حني يدخل
املوظفون بربطة العنق

ليستمتعوا بقيلولة هادئة
وتدليك ميكانيكي مريح

يشحنهم ببعض من الطاقة،
قبل العودة إىل مكاتبهم

وحرقها كلها مع أعصابهم.

غرف نوم
كهربائية تعدك
بأحالم سعيدة 

دراســـة جديــدة للنشـــاط الربكانـــي حتــت سطــح البحــر 

قـرأت يف جـريـدة املـدى الغـراء، يف العـدد 102 وبتـاريخ
2004/4/28 مــوضــوعـــا بعـنــوان “عــودة قـمل الــســريــر”،
فـوددت ان ابعث ببـعض التعليقـات على مـا جاء به من

معلومات يظهر انها مرتمجة من مصدر غري انكليزي:
1. ان االسم الـصحـيح هــو بق الفــراش ومفــرده بقــة
الفـراش وان هـذه احلـشـرة ختـتلف كثـريا وبعيـدة كل
البعـد عن حـشـرة الـقمل، امسهــا مبصــر االكمالن ويف
تـركيـا ختت كـالـسي ويف سـوريـا افـسيـفس ويف ايـران
فسفـس والنها مل تكن موجودة عنـدنا بالعراق ودخلت
لنا حـديثا فان امسها بقة الفـراش مرتمجة مباشرة من

االسم االنكليزي.
 2. بقـة الفراش حـشرة مـنزلـية تهـاجم املعيل وتـأخذ

فـيها املناعة ضد هذه املبيدات )مثل الدوت واملل تايوك
والفيكام( مع الزمن وتكرار وكثرة االستعمال. 

7. ان احسـن املبيـدات املسـتعملـة االن يف مكـافحتهـا هي
مـبيدات البايروثـرويد )البايرزم املـصنع( سواء بالرش
او الـتعفـري مـثل مـبـيـــدات االيكــون والـربمـثــريـن
والدلتـاثرين وغريهـا يف االسواق كثري. هـذه املبيدات ال
تزال جيـدة ضدها وهي امنـة بالنسبـة لالنسان اىل حد
مـا وتسـتعمل برتاكيـز واطئة جـدا. جيب تعفري او رش
الغرف املوبوءة بـاحد هذه املبيدات وبرتكيز يتعدى 0.5
- 1% علـى ا ن يصـل املبيـد اىل كل زاويـة وجحـر وشق يف
الغرفة وحتت كل قطعة اثاث وخلف االسالك واالطارات
والقــنفـــات واالســـرة واالفـــرشـــة والـــدوالـيـب.  

بغـداد والنـاس ال يعـرفـونهـا النهـا جـديـدة بـالنـسبـة
للعراق. 

5. ما جـاء باملقـال من وصف لـبيئتهـا وعاداتهـا صحيح،
وهنـاك الكثري من املعلـومات عنـها، ال يوجـد نوع حملي
خاص يف اوربا وبـريطانيا، بالعـامل كله يوجد نوعان او
ثالثة تسمى بق فراش االنسان، نوع يف امناطق املعتدلة
من الكرة االرضيـة ونوعان يف املناطق االستوائية وشبه
االسـتوائـية. وهـناك انـواع كثـرية اخرى تـتطفل عـلى

الطيور واخلفاش وال تاتي اىل االنسان اال صدفة.
6.ان عالقـة هـذه احلـشــرة مع املـبيـدات مـثل عالقـة
احلشـرات االخرى، فانهـا كانت حسـاسة ملبيـدات الكلور
والفسفور والنايرتوجني العضـوية وقد نشأت وتطورت

الكـاتب اعطانـا مصادره عن االبـادة. نعم قد تـكون قد
تطورت بني بعضها ظاهرة املقاومة للمبيدات. 

4. مل تكن هـذه احلـشـرة -االنـواع اخلـاصـة بـاالنـسـان -
مـوجـودة يف العـراق سـابقـا وان كـانـت تظهـر احيـانـا
ولفرتات قـصرية يف الكاظمية وبـاب الشيخ جيلبها الزوار
معهم ولكن ختتفي وتضمحل بعد شهر او شهرين ولكن
ويف 1980 ومـا بعـدهـا غـزت بقـة فـراش انسـان العـراق
مبـسـاعـدة االيـدي العـاملـة الـيت استـوردهـا العـراق
ايـاماحلـرب من اسـيا وافـريقيـا، فهي االن مـتوطـنة يف
العراق ومما سـاعد عل انتشـارها واستيطـانها استعمال
وسائل التـدفئة والتربيد يف بيـوتنا .. هي االن موجودة
يف كل منـاطق بغـداد، الفقـرية والغنيـة، وكذلـك خارج

الدم لـيال وال تبقـى عليه بل تعـود ادراجهـا اىل حمالت
اختبـائهـا بـالغـرفـة وهــو ال تنقل مـسببـات امـراض
بالطبيعة، بينما تتطفل انواع القمل على دم احليوانات
وتبقـى علـى املـعيل وال تغـادره طـوال حيـاتهــا، عليه
تعيـش وتتكاثر وتنتـشر كما ان بعضهـا - قملة اجلسم -
وتنـقل مسبـبات امـراض مهمـة لالنسـان باالضـافة اىل

التطفل.
3. مب يظهـر بـاملصـادر العـلميـة ومل يـدع احـد ان بقـة
الفراش ابيدت وازيلت من الـوجود وان قلت اعدادها يف
اوربـا وبريـطانيـا ويقول احـد املختصني بـدراستها ان
اصلهــا مـن الــشــرق االوسـط انـتقلـت اىل اوربـــا مع
الـصليـبيني املـدحـورين العـائـدين اىل اوربـا. ويــاليت

بــــــــــــق الفـــــــــراش ال قمـــــــــل السريـــــــــــر 
جليل ابو احلب

شاشة لفحص
االمتعة يف
املطــــار

على الـرغم من أن فـريق البحث قـام بسحبهـا على
الفور من مكان النشاط الربكاني.

وقـد أطلق الـعلمــاء اسم “بـرمـستـون بـيت” علـى
الربكان الـذي تقع فوهته على عمق 1800 قدم أسفل

سطح البحر.
يذكر أن 70 باملائة من الرباكني املوجودة على كوكب

األرض تقع يف قاع احمليطات.

وأشـار البـاحث إىل أن املـواد اليت مت احلـصول علـيها
نـتيجـة للـرحلـة العـلميـة، الـيت استمـرت لثالثـة

أسابيع، ال تزال قيد الدراسة.
وقد متت الدراسة مشال غرب جزيرة روتا، يف غرب

احمليط اهلادئ.
وأكـد الباحث أن تلـك املواد سببت أضـرارا للغواصة
والكامريات املثبتة فيها، بسـبب تطايرها واندفاعها

مـا يقرب من 35 بـاحثا، أن الـباحثـني مل يفهموا يف
البداية “ما الذي كان حيدث”.

ووفقـا ملـا أكـده البـاحث، فقـد رصـد فـريـق البحث
سحبـا مـتصـاعـدة تتحـول للـون األصفـر، نـتيجـة
لـوجود مـادة الكربيت، وكـانت الصخـور تتطـاير،
والحقــا تبـني “أننــا أول من شـاهـد أحـد الـرباكني

املتواجدة يف قاع احمليطات أثناء نشاطها”.
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