استراحة املدى

عاملة األطفال ترتاجع يف العامل

جنيف :افاد تقرير صادر عن املكتب
الــدولـي للعـمل ان عـمــال ــة االطفــال يف
الـع ـ ـ ــالــم ت ـ ـض ـ ـ ــاءلــت بـ ـ ـشـكـل واضـح وان
اشكـالها اخلـطيرة قـد تختفي قـريبا ،اال
ان هذه املـشكلة ال تزال بـارزة يف افريقيا.
وج ـ ــاء الــتق ـ ــري ـ ــر بعـن ـ ــوان "انه ـ ــاء عــمل
االطفال :هـدف يف متنـاولنا" ،واعـتبر ان
استمرار اجلهود اجلـارية يف هذا املضمار
على حالها "قـد يلغي عمالة االطفال يف
اشكـ ــاله ــا االكـث ــر خ ـطـ ــورة خالل عـ ـش ــر
سنوات".
وتراجع عـدد االطفال الـذين يعـملون يف
الع ــالـم للـم ــرة االول ــى بـن ـسـب ــة  %11بـني
سـنـتـي  2000و ،2004وانــتقـل العـ ــدد مـن
 246ملـيونا الـى  218مليونـا ،ما يعني ان
ن ـسـب ــة االطفــال الـنــاشـطـني اقـتـصــاديــا
اصـبحـت  %15.8مقــابل  %17.6يف بـدايـة
هـذا القـرن ،بحـسب ارقـام املكتب الـدولي
للعمل.
وبني هؤالء االطفـال ،تراجع عـدد الذين
تـ ـ ـ ــراوح اعـ ـمـ ـ ـ ــاره ــم ب ــني  5و 17عـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا

واجملبــرين علــى القيـام بــاعمـال خـطيـرة
بنــسبــة  ،%26ووصل الــى  126مـليــونــا يف
 2004.ويعمل سبعة اطفال من عشرة يف
اجملال الزراعي.
وقال املدير العـام للمكتب الدولي للعمل
خوان سومافـيا ان "انهاء عمالة االطفال
يف مـتـن ــاولـن ــا" ،مـضـيف ــا "يـبق ــى الكـثـي ــر
لـ ـنـقـ ـ ـ ــوم بـه ،اال انـ ـنـ ـ ـ ــا عـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـطـ ـ ـ ــريـق
الصحـيح .ميكـننــا ان نضع حــدا لعمـالـة
االطفال يف اخـطر اشكالـها خالل عقد".
وي ـن ـ ـســب املـك ـتــب ال ـ ــدولــي لـلع ــمل ه ـ ــذا
الـتـ ــراجع الـ ــى االدراك اجلـمـ ــاعـي والـ ــى
وجــود ارادة سـيــاسـيــة مـتــزايــدة ت ـسـبـبـت
"بحركة عاملية ضد عمالة االطفال" .كما
لعب اعطاء دفع للـتعليم داخل العائالت
االكثر فقرا دورا بارزا يف هذا املوضوع.
وطلــب املكـتـب مـن ال ــدول الـتـي ال ت ــزال
مــتخـلفـ ــة عـن ذلـك ،وضع جـ ــدول زمـنـي
بـحـل ـ ـ ــول  2008مــن اجـل ازال ـ ـ ــة اخ ـ ـط ـ ـ ــر
اشكال عمالة االطفال.
ويق ـ ــول ال ــتق ـ ــري ـ ــر ان تـ ـ ــراجع ع ـم ـ ــال ـ ــة

االطف ــال ك ــان اكـث ــر س ــرع ــة يف امـي ــرك ــا
الـالت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني  2000و ،2004فـقـ ـ ـ ـ ــد
تضاءلت بنسبة الثلثني ووصلت الى 5.7
ماليــني ،اي ب ـنـ ـ ـس ـبـ ـ ــة  %5.1م ــن العـ ـ ــدد
االجمالي للعاملني.
وسجل تـراجـع كبيـر يف البـرازيـل حيث ال
يـ ـ ــزال يع ـمـل  2.2مل ـي ـ ــون طـفل ،وبـلغــت
نـ ـ ـس ـبـ ـ ــة ال ـتـ ـ ــدنــي  %61بــني  1992و2004
بـالنـسبـة الـى الـذين تـراوح اعمـارهم بني
خـمس وتـسع سنـوات و %36بـالنـسبـة الـى
الذين تراوح اعمارهم بني  10و 17عاما.
وتـبق ــى آسي ــا املنـطق ــة التـي يعـمل فـيهــا
العــدد االكبــر من االطفـال الــذين تـراوح
اع ـم ـ ــارهــم بــني  5و 14ع ـ ــامـ ـ ــا :فهــم 122
ملـي ــونـ ــا مق ــابـل  127ملـي ــون ــا يف 2000.
ويعــود تــدنـي النــسبــة ايـضــا الــى تــراجع
عدد االطفال بني السكان.
ويشـير التقـرير الـى ان نقطـة الضعف ال
تـزال تـكمن يف افـريقيـا جنـوب الصحـراء
حـيـث ال ي ــزال  %26مـن االطف ــال ال ــذيـن
ت ـ ــراوح اع ـم ـ ــارهــم بــني  5و 14ع ـ ــام ـ ــا ،اي
خـم ـس ــون ملـي ــون ــا ،يق ــوم ــون ب ــان ـشـط ــة
اقـتصـاديـة ،وهـي النـسبــة االكثـر ارتفـاعـا
يف العالم.
ويحمل التـقريـر مسـؤوليـة استمـرار هذا
الــوضع الــى انتـشــار وبــاء االيــدز والـنمــو
الـسكاني الكبـير والصعوبـات االقتصادية
التي تعاني منها القارة االفريقية .اال ان
ع ـ ـ ــدد االطفـ ـ ــال امل ـ ـسـجلــني يف املـ ـ ــدارس
االبتــدائيــة ارتفـع بنــسبــة  %38بني 1990
و2000.
يف الـشــرق االوسط وافــريقيـا الـشمـاليـة،
هـن ـ ــاك  13.4ملـي ـ ــون طفـل يعــملـ ــون يف
الزراعة او التجارة او كخدم.
ويشير التقريـر ايضا الى ارتفاع يف نسبة
اســتغـالل االطفـ ـ ــال كع ـم ـ ــال زراع ـيــني او
متسـولني او نشالني او يف مجـال الدعارة
يف اوروبـا الـوسـطـى والـشــرقيــة ويف آسيـا
الـ ــوس ـطـ ــى ،وذلـك نـتــيجـ ــة الــصعـ ــوبـ ــات
االقـتصـاديـة النـاجمـة عـن انتقـال الـدول
الشيوعية سابقا الى اقتصاد السوق.

بني قوسني

()...

ورود اربيل
السبوع املدى
حسني علي اجلبوري

 . 1الـورد ..الـورد ..الــورد ،يف كل مكــان من
املـطــار إلــى الـشــوارع والـســاح ــات ال تنـظــر إالّ
علــى مـسـطحــات خـضــر محــاط ـةٍ بــسي ــاجٍ من
هـذا النـوع من الـزهـور الـذي يطلق عـليه أسم
(أجلوري) أو (احملمـدي) وعند الغـربيني أسم
ال (  Rose).وق ـ ـ ــد عُـ ـ ـ ـرِف ع ـنـه أن مـح ـم ـ ـ ــداً
(ص) كـان يُحبُه و يتهـاداه ولذلك نُـسب إليه.
ويــوضع علــى الـصــدور ،وشــوكه ي ــدمي أيــادي
السافلني .قال الشاعر :
لـ ـشـ ــوكــتهِ أحـبُّ الـ ــوردَ حـتـ ــى
إذا يدُ سافلٍ غمزتهُ أدمى
وكان يـستخـدم يف التحيـات وكأمنـا زرعه أهل
أربيل حتية للقادمني إليهم.
 . 2يف اجل ـب ـ ــال وال ـ ــوديـ ـ ــان تفــتحــت ال ـ ــزه ـ ــور
احلمر املشهـورة بأسم (شقائـق النعمان) وقد
ورد يف مـأثـورات املـيثـولــوجيـا أن هـذه الـزهـور
نبعـت من دمـاء اله الـربـيع (أدونيـس) عنـدمـا
اغـتاله (اخلنـزير الـوحشي) و أسـاح دمه على
األرض .لـذلـك تعبِّـر يف مـوضعهـا عـن مصـارع
الـشهـداء وكل زهــرة متثل شـاهــد قبـر لــشهيـد
وم ـ ــا أك ـث ـ ــر الـ ــشه ـ ــداء يف ك ـ ــردس ـت ـ ــان ال ـ ــذيــن
اغتــالهـم (اخلنــزيــر الــوحـشـي) يف األنفــال و
حلبجة وغيرها.
 . 3ك ــانت أرق ــى املنــازل ب ــانتـظــارنــا وك ــانت
التــرتـيبــات مع ـدّة بــشكل جـميـل فنــزلنــا أهالً
ووطئنا سهالً.
 . 4ك ـنــت أرى صـ ـ ــاحــب الـ ـ ــدعـ ـ ــوة األس ـتـ ـ ــاذ
فخ ــري ك ــرمي يـنـتحـي ج ــانـب ـ ـاً ويقف ب ــاسـمـ ـاً
يـنـظ ــر إل ــى ه ــذا اجلـمع مـن نخـب ــة املــثقفـني
العـ ــراقـيــني والعـ ــرب وكـ ــأمنـ ــا كـ ــان يـ ــريـ ــد أن
يضمهم يف عينيه.
 . 5أشـ ـيـ ـ ـ ــاء مـفـقـ ـ ـ ــودة يف أربـ ـيـل  :أكـ ـ ـ ــداس
القمامة والذباب واملتسولون.
 . 6نع ـم ـت ـ ــان م ـ ــوف ـ ــورت ـ ــان يف ك ـ ــردس ـت ـ ــان :
الصحة واألمان.
 . 7يف هـذا املـؤمتـر شعـرتُ بـأهميـة اإلنسـان
املــثقف .ك ــان الـكل يـتعـ ــامل معـن ــا ب ــإحـت ــرام،
رجال احلرس و أصحاب األمر و الشعب.
 . 8استضـافنـا األخ الكرمي األسـتاذ مـسعود

البـرزانـي رئيـس إقلـيم كــردستــان علـى مـأدبـة
غ ــداء ،ف ـص ــادف دخ ــولـه الق ــاع ــة أثـن ــاء مـ ـدّ
الــطع ــام .فلـم ــا قُـمـن ــا حتـيـ ـةً له ،أش ــار إلـيـن ــا
مـبتــسمـاً بــاجللـوس ،فـفهمـت من إشــارته أنه
كــان ال يــري ــد القـي ــام له أثـن ــاء وضع الــطعــام
احتــرامــا للـطعــام ،وهــذا أدبٌ إسـالمي أصـيل
مشهور بني الناس.
 . 9أينمـا سرنـا كنـا نشعـر بأنـنا إخـوة ،كان
ال ــشعـب يــتع ــامـل معـنـ ــا بحـمـيـمـي ــة ص ــادق ــة
خاصـة عندمـا كانـوا يعرفـون أننا مـن كربالء.
ويـب ــدو أن ألسـم ك ــربـالء وقعـ ـاً مـ ــريح ـ ـاً عل ــى
أسـماعهم بـسبب التقـارب يف الرزايـا وامللمات.
فهذا رجل جـالسنـاه يف مقهى .وعـندما سـألنا
عـن مكــانـن ــا وقلـن ــا له أنـنــا مـن ك ــربالء قــال :
علـ ــى راســي ..ووضع ي ـ ــده عل ـ ــى رأسه ،وهـ ــذا
منـتهى الـتبجيـل الذي يعـبّر عـنه اإلنسـان ملن
يحـبه .وقــد خـب ــرتُ الكــرد فــوجــدت أن مــا يف
قلــوبهم يجـري علـى ألـسـنتهـم ..ثم قـمنــا من
املـقه ــى و أردنـ ــا دفع ال ـشـ ــاي ،فق ــال ص ــاحـب
املـقه ــى إن الـثـمـن م ــدف ــوع ،وأش ــار إلـ ــى رجلٍ
م ـسـنٍ ك ــان يجلــس يف زاوي ــة ،ف ــشك ــراً ل ــذلك
الرجل الذي لم نعرفه.
 . 10كـان اجـتمــاعنـا نـحن الفــولكلــوريني –
مـفـ ـيـ ـ ـ ــداً حـ ـي ــث طـ ـ ـ ــرح ــت بـعـ ــض امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـع
املـ ـســتقــبلـي ـ ــة للــنهـ ــوض بـ ــاجلـ ــانـب الــثقـ ــايف
اخل ــاص بـ ــالف ــولـكل ــور .ف ـط ــرح األخ األسـت ــاذ
بـاسم عبـد احلميـد حمـودي مشـروع (القـرية
الفولكلـورية) وطـرح األخ األستاذ عبـد اجلبار
ال ـس ــام ــرائـي م ـش ــروع ت ــأسـيــس (م ــوس ــوع ــة
الفــولـكلــور العــراقـي) علــى غــرار املــوســوعــات
الع ــاملـي ــة يف ه ــذا الفـن .ويف رأيـي أن امل ـش ــروع
األول مهـم ويـقع عـبـ ــؤه عل ــى وزارة الـثق ــاف ــة.
وأمــا امل ـشــروع الـثــانـي فـيـمكـن أن يـتـم إجنــازه
بجـدارة علـى أيـدي الفــولكلــوريني العـراقـيني
املشهورين بهذا االختصاص.
 . 11افتقـدنـا زمـيلنـا الفـولكلـوري املعـروف
األخ أب ـ ــا وهـب ن ـ ــاجـح املعـم ـ ــوري ،تغـيـب عـن
حضور املشهـد بسبب انشغاله مبأمت املرحومة
زوجة أخيه فتعازينا احلارة له.

مــــــــــــــــــــــــا داء الــــــكـــلـــــــــب؟
داء الكلب مرض يحدث بسبب فيروس يؤثر
على اجلهاز العصبي املركزي (الدماغ
واحلبل الشوكي) ألي شعبة من صنف
الثدييات ،ومن ضمنها االنسان .وان
احليوانات التي تصاب بداء الكلب ممكن ان
تنقل املرض من خالل اللعاب او تقيح
الدماغ .وقد يتعرض الشخص الى داء
الكلب عندما يعض من قبل حيوان بري او
اليف .وبسبب برامج التلقيح الواسعة
املنتشرة ،تشير االحصائيات الى ان
االشخاص يف امريكا الشمالية نادراً ما
يصابون بهذا املرض ،وانه اكثر شيوعاً
يف البلدان النامية.
ترجمة /سيف محمد علي
ما اسباب داء الكلب؟

يحــدث داء الكـلب بــسبـب فيــروس عــادة مــا
يـنـتـ ـش ـ ــر خالل الـتـم ـ ــاس بـلع ـ ــاب حـي ـ ــوان
مصـاب .ويف الـواليــات املتحـدة االمـريـكيـة،

ي ــنحـ ـص ـ ــر وج ـ ــود داء الــكلــب يف امل ـنـ ـ ــاطق
البرية فقط .وتعد اخلفافيش ،وحيوانات
ال ـ ـ ــراك ـ ـ ــون () ،raccoonsوالـ ـظ ـ ـ ــرابــني
() ،skunksوالثـعالب ،والـذئاب البـرية،
املضيف االكثر شيوعاً لداء الكلب.
واحـيانـاً ،فإن فـيروس داء الـكلب ممكن ان
ينتشـر الى احليـوانات االليفـة (البيـتية)،

كـ ــذلـك فـ ــإن ت ــشخـيــص داء الـكلـب
عـ ـن ـ ـ ــد احلـ ـي ـ ـ ــوان ـ ـ ــات يـع ـ ـ ــد صـعـ ـبـ ـ ـ ـاً ،ألن
احليـوانات التـي تظهر سلـوكاً غيـر طبيعي
غ ــالـبـ ـاً م ــا تـتـظ ــاه ــر ب ــالعـنف .وان خـط ــر
اصابـة احليوان بفيروس داء الكلب يعتمد
على:
• نــوع احليـوان :بعـض احليـوانــات اكثـر
احـتـمـ ــاالً حلــمل فـيـ ــروس داء الـكلـب مـن
غيـرهــا .اخلفــافيــش ،وحيـوانـات الـراكـون
() ،raccoonsوالظـرابني ()،skunks
والـثع ــالب ،والــذئ ــاب البــريــة ،هـي االكثــر
احتماالً حلمل هذا الفيروس.
•سل ـ ــوك احل ـي ـ ــوان :مــثل زي ـ ــادة اف ـ ــراز
اللعاب او التصرف بعنف.
•خطـر داء الكـلب يف منـاطق جغـرافيـة
معينة.
•مدة لقاح داء الكلب للحيوان.

مـثل الـكالب والقـطـط والـنـم ــوس الـبـيـتـي
() ،domestic ferretsع ـم ـ ــومـ ـ ـاً ف ـ ــإن
حـيـ ــوانـ ــات الـبـيـت نـ ــادراً مـ ــا ت ـصـ ــاب بـ ــداء
الـكلب ،بسبـب برامج اللقـاحات النـاجحة.
وان احليــوانــات الـتي تـسـتقــر داخـل البـيت
تكــون احـتـمــالـيـتهــا لالصــابــة بهــذا الــداء
ضعيفة.
وانه مـن النـادر جـداً ان يـصــاب شخـص مـا
بــداء الكلـب دون ان يعـض مـن قبـل حيـوان
مـسعـور .ويـكتــسب االنـســان داء الكلـب من
خـالل مـالم ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــة ح ــي ـ ـ ـ ــوان او م ــن خـالل
اسـتـن ـش ــاق ه ــواء محـم ــول ب ــالفـي ــروس يف
م ـنـ ـ ــاطق وج ـ ــوده بـك ـم ـي ـ ــات ك ـب ـي ـ ــرة ،مــثل
الكهوف اململوءة باخلفافيش.

ما االعراض؟

عالم ــات داء الـكلـب عـن ــد احلـي ــوان ــات ق ــد
تتـضـمن افــراز كـميــة كـبيــرة مـن اللعــاب او
احـي ــانـ ـاً وج ــود رغـ ــوة يف الفـم ،وال ـشـلل او
تغييـرات يف سلوك احليوان (مثل اخلجل،
عـند مـداعبـة احليـوان) او عدم اخلـوف من
الناس (بـالنسـبة للحـيوان البـري) .و تبدأ
االصـ ــابـ ــة عـنـ ــد االنـ ـسـ ــان بـ ــأعـ ــراض غـيـ ــر
واضحـة ،مثل احلمـى ،والسعـال ،او تقرح
احلنجـرة ويتبع ذلك اعـراض اكثر خـطورة
مـثل االعيـاء ونـوبـات مـرضيـة .وان املـرحلـة
االخيرة هي الكوما (الغيبوبة) واملوت.
وان فـت ــرة حـض ــان ــة امل ــرض –وه ــو ال ــزمـن االعـ ـ ــراض .وان داء الــكل ــب يعـ ـ ــد مم ـي ـت ـ ـ ـاً
ال ـ ــذي يـب ـ ــدأ مـن الــتع ـ ــرض لفـي ـ ــروس داء تقريباًَ اذا لم يعالج قبل ظهور االعراض.
كيف يشخص داء الكلب؟
الـكلـب حلـني ظه ــور االع ــراض -ع ــادة م ــا
تكـون  6-4اسـابيع .ويف حـاالت نـادرة ممكن
•فحـص املضــاد احليـوي املــشع املبـاشـر
ان تكـون احلضانـة من بضعة ايـام الى اكثر (Direct fluorescent antibody
من سنة بعد التعرض للفيروس.
واذا شكـكت بــأنك ممكـن ان تكــون معـرضـاً (DFA) test):يعد هـذا الفحص شائعاً
لهـ ــذا الفـيـ ــروس ،فـ ــإنه مـن ال ـضـ ــروري ان وســريع ـاً يف تـشـخيـص بــروتـني فيــروس داء
ت ــبحــث عــن ع ـن ـ ــاي ـ ــة ط ـب ـي ـ ــة ق ــبل تـ ـط ـ ــور الـكلـب .يج ــرى ب ــواسـط ــة اخ ــذ عـيـن ــة مـن

هل من املمكن عالج داء الكلب؟

نسيج املنطقة املتأثرة.
• جت ــرب ــة تف ــاعل ال ــسل ــسل ــة املـتـبلـم ــرة
(Polymerase chain reaction
(PCR) assay):ي ـ ـ ـ ـ ـ ـشــخ ـ ـ ـ ــص هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا
الـفـحـ ــص املـ ـ ـ ــواد اجلـ ـيـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة لـ ()DNA
ب ــروتـيـن ــات فـي ــروس داء الـكلـب .يع ــد ه ــذا
الفحص دقيقاً جداً وممكن ان يجرى على
اللعاب ،او السائل الشوكي ،او النسيج.

حـاملا تظـهر اعراض داء الكـلب ،يتطور
املرض بسـرعة ،وال مـجال للمعـاجلة .واذا
تـوفـر الـعالج الطـبي قـبل تطـور االعـراض،
غــالـب ـاً مــا ي ــزال الفـيــروس قـبل ان ي ـسـبـب
اضراراً بليغة .ويتضمن عالج داء الكلب:
• تـطـهيــراً ك ــامالً للـمنـطقــة املـتعــرضــة
(للعضة ،او اخلدش ،او التقرح الظاهر)
• لـقـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ـ ــا بـعـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــرض
( )Postexposure vaccinations
أي عـضــة مـن قبـل حيــوان او أي ــة منـطقــة
متعـرضـة يجب ان تـغسل بـاملـاء والصـابـون
حـاالً .راجع الطبـيب اخملتص ملعـرفة فـيما
اذا كـنت حتتـاج الى عـنايـة طبيـة اضافـية.
ميكـن لـطـبـيـبك ان يـســاعــدك يف حتــديــد
خطرك من التعرض لهذا الفيروس.

عن الياهو هيلث

اكتشاف عامل منيس يف عمق ادغال غينيا اجلديدة
واشنطن  :اكتشفت بعث
استكـشفت عمـق االدغال يف ايـريان
ج ــاي ــا بـ ــالق ـسـم االن ــدونـي ـسـي مـن
جـزيرة غـينيا اجلـديدة عـاملا منـسيا
تــتك ــاث ــر فـيه احلـي ــوان ــات والـنـب ــات
بـعيــدا عن اي اثـر لـلبـشــر ،علـى مـا
اعلـن مـن ـظـمـ ــو الــبعـثـ ــة  .وافـ ــادت
مـجـ ـمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة "كـ ـ ـ ــون ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرفـ ـي ـ ـ ـش ــن
انـترنـاشونـال" حلمـاية الـبيئـة التي
ن ـظـمـت الــبعـثـ ــة يف كـ ــانـ ــون االول/

املـ ـ ـ ــاض ــي بـ ـ ـ ــالـ ـتـعـ ـ ـ ــاون مـع املـعـهـ ـ ـ ــد
االنـدونيـسي للعلـوم انه مت اكتـشاف
عـشـرات االنــواع النـادرة او اجلـديـدة
من النباتات واحليوانات.
ومـن بـني االجـنــاس اجلــديــدة الـتـي
اكـ ـتـ ـ ـ ـشـفـه ـ ـ ـ ــا اعـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء الـ ـبـعـ ـث ـ ـ ـ ــة
االنـ ـ ــدون ـي ـ ـس ـيـ ـ ــون واالم ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــون
واالسـت ــرالـي ــون يف مـنــطق ــة جـب ــال
فـ ــوجـ ــا ضفـ ــادع وفـ ــراشـ ــات وطـيـ ــور
ابـرزها عصفـور من "اكلة العسل" ذو

رأس بــرتقــالـي اوضحـت اجملمــوعــة
يف بـي ــان انه اول عــصفـ ــور مجه ــول
يـك ـتـ ـ ــشف يف اجل ـ ـ ــزي ـ ـ ــرة الـك ـب ـ ـ ــرى
الواقعة شمال استراليا منذ 1939.
كـمـ ــا اكـتـ ــشفـت اصـنـ ــافـ ــا نـبـ ــاتـيـ ــة
جديدة.
وقال بـروس بيـلر نـائب رئـيس قـسم
"ميالنـيزيـا" يف املنظـمة الـبيئـية ان
"اول عصـفور شـاهدنـاه يف مخيمـنا
كان ينتمي الـى جنس غير معروف،
ك ـمـ ـ ــا كـ ـ ــان ه ـن ـ ـ ــاك العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
الضـرعيـات الكـبيـرة بـينهـا نـوع من
الكنغـر من سكنة االشجـار وهو نوع
قـي ــد االنقــراض يف مـن ــاطق اخــرى
بسبب الصيد".
كم ــا متكـن الب ــاحث ــون من الـقبـض
بدون اي صعـوبة علـى قنفـذين من
اكل ـ ــة احل ـ ـش ـ ــرات مــن صــنف غ ـي ـ ــر
معروف كثيرا.
كـذلك التقـط العلمـاء صـورا لـذكـر
مـن طـي ـ ــور الفـ ــردوس وهـي طـيـ ــور
وصفــت للـم ـ ــرة االول ـ ــى يف نه ـ ــاي ـ ــة
القــرن الـتــاسع ع ـشــر انـطالقــا مـن
مناذج جاء بها صيادون من السكان
احملليني من جهة مجهولة.
ون ـظـمـت مـن ـ ــذ ذلـك ال ـ ــوقـت ع ـ ــدة

بعـث ــات اسـتك ـش ــاف بحـث ــا عـن ه ــذا
الـصـنف مـن الـطـيــور الــذي يـتـمـيــز
الـذكــور منهـا بـريـش رائع ،غيـر انهـا
لم توفق حتى االن.
واعتبـر العلمـاء ان اكـتشـافهـا يـثبت
ان جبــال فــوجــا هـي حقــا "م ــوطن"
طيور الفردوس.
ومــن بــني االص ـن ـ ـ ــاف ال ـن ـب ـ ـ ــات ـي ـ ـ ــة
اجلــديــدة الـتـي اكـتــشفـتهــا الـبعـثــة
اكبـر زهرة وردية معـروفة حتى االن.
ون ـ ـ ـظ ـ ـمـ ــت "ك ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـي ـ ـ ـ ـشـ ــن
انتـرنـاشـونـال" هـذه الـبعثـة بعـد ربع
ق ــرن عل ــى رحلــة عــالـم اجلغــرافـيــا
االمـي ــركـي ي ــارد داميـن ــد ع ــام 1981
وقــد فــاجــأ اوســاط العـلمــاء آنــذاك
بـاعالنه عن رصـد مــوطن طيـر آخـر
نادر يف السلسلة اجلبلية ذاتها.
واس ـ ـت ـ ـن ـ ـتـج الـعـل ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ــن خـالل
اكتشافاتهم بان جبال فوجا ال تزال
تــؤوي اكثــر من  300الف هـكتــار من
الغـابات االستـوائية الـتي لم تطـأها
القـ ــدم وهـي مـن ــطقـ ــة ذات اهـمـيـ ــة
ب ـ ــالغ ـ ــة يف احلف ـ ــاظ علـ ــى الـتـنـ ــوع
االح ـي ـ ـ ــائــي يف ه ـ ـ ــذا الـق ـ ـط ـ ـ ــر مــن
العالم.

اطفال يلهون
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