
استراحة املدى

البـرزانـي رئيـس إقلـيم كــردستــان علـى مـأدبـة
غـــداء،  فــصـــادف دخـــولـه القـــاعـــة أثـنـــاء مـــدّ
الــطعـــام. فلـمـــا قُـمـنـــا حتـيـــةً له،  أشـــار إلـيـنـــا
مـبتــسمـاً بــاجللـوس،  فـفهمـت من إشــارته أنه
كــان ال يــريـــد القـيـــام له أثـنـــاء وضع الــطعــام
احتــرامــا للـطعــام،  وهــذا أدبٌ إسـالمي أصـيل

مشهور بني الناس.
9 . أينمـا سرنـا كنـا نشعـر بأنـنا إخـوة،  كان
الـــشعـب يــتعـــامـل معـنــــا بحـمـيـمـيـــة صـــادقـــة
خاصـة عندمـا كانـوا يعرفـون أننا مـن كربالء.
ويـبـــدو أن ألسـم كـــربـالء وقعـــاً مــــريحــــاً علـــى
أسـماعهم بـسبب التقـارب يف الرزايـا وامللمات.
فهذا رجل جـالسنـاه يف مقهى. وعـندما سـألنا
عـن مكــانـنـــا وقلـنـــا له أنـنــا مـن كـــربالء قــال :
علــــى راســي.. ووضع يـــــده علـــــى رأسه،  وهــــذا
منـتهى الـتبجيـل الذي يعـبّر عـنه اإلنسـان ملن
يحـبه. وقــد خـبـــرتُ الكــرد فــوجــدت أن مــا يف
قلــوبهم يجـري علـى ألـسـنتهـم.. ثم قـمنــا من
املـقهـــى و أردنــــا دفع الــشــــاي،  فقـــال صـــاحـب
املـقهـــى إن الـثـمـن مـــدفـــوع،  وأشـــار إلــــى رجلٍ
مــسـنٍ كـــان يجلــس يف زاويـــة،  فـــشكـــراً لـــذلك

الرجل الذي لم نعرفه.
10 . كـان اجـتمــاعنـا نـحن الفــولكلــوريني –
مـفـــيــــــــداً حـــيـــث طــــــــرحـــت بـعــــض املــــــشــــــــاريـع
املـــســتقــبلـيـــــة للــنهــــوض بــــاجلــــانـب الــثقــــايف
اخلـــاص بــــالفـــولـكلـــور. فــطـــرح األخ األسـتـــاذ
بـاسم عبـد احلميـد حمـودي مشـروع  )القـرية
الفولكلـورية( وطـرح األخ األستاذ عبـد اجلبار
الــســـامـــرائـي مــشـــروع تـــأسـيــس  )مـــوســـوعـــة
الفــولـكلــور العــراقـي( علــى غــرار املــوســوعــات
العـــاملـيـــة يف هـــذا الفـن. ويف رأيـي أن املــشـــروع
األول مهـم ويـقع عـبــــؤه علـــى وزارة الـثقـــافـــة.
وأمــا املــشــروع الـثــانـي فـيـمكـن أن يـتـم إجنــازه
بجـدارة علـى أيـدي الفــولكلــوريني العـراقـيني

املشهورين بهذا االختصاص.
11 . افتقـدنـا زمـيلنـا الفـولكلـوري املعـروف
األخ أبـــــا وهـب نـــــاجـح املعـمـــــوري،  تغـيـب عـن
حضور املشهـد بسبب انشغاله مبأمت املرحومة

زوجة أخيه فتعازينا احلارة له.

1 . الـورد.. الـورد.. الــورد،  يف كل مكــان من
املـطــار إلــى الـشــوارع والـســاحـــات ال تنـظــر إالّ
علــى مـسـطحــات خـضــر محــاطــةٍ بــسيـــاجٍ من
هـذا النـوع من الـزهـور الـذي يطلق عـليه أسم
)أجلوري( أو  )احملمـدي( وعند الغـربيني أسم
وقـــــــد عُـــــــرِف عــنـه أن مـحــمـــــــداً Rose). ( ال
)ص( كـان يُحبُه و يتهـاداه ولذلك نُـسب إليه.
ويــوضع علــى الـصــدور،  وشــوكه يـــدمي أيــادي

السافلني. قال الشاعر :
                لـــشــــوكــتهِ أحـبُّ الــــوردَ حـتــــى      

        إذا يدُ سافلٍ غمزتهُ أدمى   
 وكان يـستخـدم يف التحيـات وكأمنـا زرعه أهل

أربيل حتية للقادمني إليهم.
2 . يف اجلــبـــــال والـــــوديــــــان تفــتحــت الـــــزهـــــور
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
ر يف مـوضعهـا عـن مصـارع األرض. لـذلـك تعبِـّ
الـشهـداء وكل زهــرة متثل شـاهــد قبـر لــشهيـد
ومـــــا أكــثـــــر الــــشهـــــداء يف كـــــردســتـــــان الـــــذيــن
اغتــالهـم  )اخلنــزيــر الــوحـشـي( يف األنفــال و

حلبجة وغيرها.
3 .  كـــانت أرقـــى املنــازل بـــانتـظــارنــا وكـــانت
التــرتـيبــات معــدّة بــشكل جـميـل فنــزلنــا أهالً

ووطئنا سهالً.
4 . كــنــت أرى صــــــاحــب الــــــدعــــــوة األســتــــــاذ
فخـــري كـــرمي يـنـتحـي جـــانـبــــاً ويقف بـــاسـمـــاً
يـنـظـــر إلـــى هـــذا اجلـمع مـن نخـبـــة املــثقفـني
العــــراقـيــني والعــــرب وكــــأمنــــا كــــان يــــريــــد أن

يضمهم يف عينيه.
5 . أشـــيــــــــاء مـفـقــــــــودة يف أربـــيـل : أكــــــــداس

القمامة والذباب واملتسولون.
6 . نعــمــتـــــان مـــــوفـــــورتـــــان يف كـــــردســتـــــان :

الصحة واألمان.
7 . يف هـذا املـؤمتـر شعـرتُ بـأهميـة اإلنسـان
املــثقف. كـــان الـكل يـتعــــامل معـنـــا بـــإحـتـــرام،

رجال احلرس و أصحاب األمر و الشعب.
8 . استضـافنـا األخ الكرمي األسـتاذ مـسعود

بني قوسني 
)...(

حسني علي اجلبوري

ورود  اربيل
السبوع  املدى

اطفال يلهون
تصوير/نهاد العزاوي

ترجمة/ سيف محمد علي

ما اسباب داء الكلب؟
يحــدث داء الكـلب بــسبـب فيــروس عــادة مــا
يـنـتـــشـــــر خالل الـتـمـــــاس بـلعـــــاب حـيـــــوان
مصـاب. ويف الـواليــات املتحـدة االمـريـكيـة،

مــــــــــــــــــــــــا  داء الــــــكـــلـــــــــب؟
  كــــذلـك فــــإن تـــشخـيــص داء الـكلـب
عـــنـــــــد احلـــيـــــــوانـــــــات يـعـــــــد صـعـــبـــــــاً،  ألن
احليـوانات التـي تظهر سلـوكاً غيـر طبيعي
غـــالـبـــاً مـــا تـتـظـــاهـــر بـــالعـنف. وان خـطـــر
اصابـة احليوان بفيروس داء الكلب يعتمد

على:
 •نــوع احليـوان: بعـض احليـوانــات اكثـر
احـتـمــــاالً حلــمل فـيــــروس داء الـكلـب مـن
غيـرهــا. اخلفــافيــش،  وحيـوانـات الـراكـون
،skunks)(  والظـرابني  ،raccoons)(
والـثعـــالب،  والــذئـــاب البــريــة،  هـي االكثــر

احتماالً حلمل هذا الفيروس.
 •سلـــــوك احلــيـــــوان: مــثل زيـــــادة افـــــراز

اللعاب او التصرف بعنف.
 •خطـر داء الكـلب يف منـاطق جغـرافيـة

معينة.
 •مدة لقاح داء الكلب للحيوان.

هل من املمكن عالج داء الكلب؟
 حـاملا تظـهر اعراض داء الكـلب،  يتطور
املرض بسـرعة،  وال مـجال للمعـاجلة. واذا
تـوفـر الـعالج الطـبي قـبل تطـور االعـراض،
غــالـبــاً مــا يـــزال الفـيــروس قـبل ان يــسـبـب

اضراراً بليغة. ويتضمن عالج داء الكلب:
 •تـطـهيــراً كـــامالً للـمنـطقــة املـتعــرضــة
)للعضة،  او اخلدش،  او التقرح الظاهر(

 •لـقـــــــــاحـــــــــات مـــــــــا بـعـــــــــد الــــتـعـــــــــرض
Postexposure vaccinations) (

أي عـضــة مـن قبـل حيــوان او أيـــة 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

ـ ـ ـ ـ ـ نسيج املنطقة املتأثرة. 
 •جتـــربـــة تفـــاعل الـــسلـــسلـــة املـتـبلـمـــرة
Polymerase chain reaction(
ـــــــــــشــخــــــــص هـــــــــــــــذا  :(assay (PCR)ي
DNA)(  الـفـحــــص املــــــــواد اجلـــيـــنـــيــــــــة لـ
بـــروتـيـنـــات فـيـــروس داء الـكلـب. يعـــد هـــذا
الفحص دقيقاً جداً وممكن ان يجرى على

اللعاب،  او السائل الشوكي،  او النسيج.

ـ ـ ـ

االعــــــراض. وان داء الــكلـــب يعــــــد ممــيــتــــــاً
تقريباًَ اذا لم يعالج قبل ظهور االعراض.

كيف يشخص داء الكلب؟
 •فحـص املضــاد احليـوي املــشع املبـاشـر
Direct fluorescent antibody(
 :(test (DFA)يعد هـذا الفحص شائعاً
وســريعــاً يف تـشـخيـص بــروتـني فيــروس داء
الـكلـب. يجـــرى بـــواسـطـــة اخـــذ عـيـنـــة مـن

مـثل الـكالب والقـطـط والـنـمـــوس الـبـيـتـي
)(domestic ferrets،  عــمـــــومـــــاً فـــــإن
حـيــــوانــــات الـبـيـت نــــادراً مــــا تــصــــاب بــــداء
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
ــــــــوان او مـــن خـالل خـالل مـالمـــــــســــــــة حـــي
اسـتـنــشـــاق هـــواء محـمـــول بـــالفـيـــروس يف
مــنــــــاطق وجـــــوده بـكــمــيـــــات كــبــيـــــرة،  مــثل

الكهوف اململوءة باخلفافيش.
ما االعراض؟

عالمـــات داء الـكلـب عـنـــد احلـيـــوانـــات قـــد
تتـضـمن افــراز كـميــة كـبيــرة مـن اللعــاب او
احـيـــانـــاً وجـــود رغــــوة يف الفـم،  والــشـلل او
تغييـرات يف سلوك احليوان  )مثل اخلجل،
عـند مـداعبـة احليـوان( او عدم اخلـوف من
الناس  )بـالنسـبة للحـيوان البـري(. و تبدأ
االصــــابــــة عـنــــد االنـــســــان بــــأعــــراض غـيــــر
واضحـة،  مثل احلمـى،  والسعـال،  او تقرح
احلنجـرة ويتبع ذلك اعـراض اكثر خـطورة
مـثل االعيـاء ونـوبـات مـرضيـة. وان املـرحلـة

االخيرة هي الكوما  )الغيبوبة( واملوت.
وان فـتـــرة حـضـــانـــة املـــرض  –وهـــو الـــزمـن
الـــــذي يـبـــــدأ مـن الــتعـــــرض لفـيـــــروس داء
الـكلـب حلـني ظهـــور االعـــراض-  عـــادة مـــا
تكـون 4-6 اسـابيع. ويف حـاالت نـادرة ممكن
ان تكـون احلضانـة من بضعة ايـام الى اكثر

من سنة بعد التعرض للفيروس.
واذا شكـكت بــأنك ممكـن ان تكــون معـرضـاً
لهــــذا الفـيــــروس،  فــــإنه مـن الــضــــروري ان
تـــبحــث عــن عــنـــــايـــــة طــبــيـــــة قـــبل تـــطـــــور

ـ ـ

يـــنحـــصـــــر وجـــــود داء الــكلــب يف املــنــــــاطق
البرية فقط. وتعد اخلفافيش،  وحيوانات
الـــــــراكـــــــون  )(raccoons،  والـــظـــــــرابــني
)(skunks،  والثـعالب،  والـذئاب البـرية،

املضيف االكثر شيوعاً لداء الكلب. 
واحـيانـاً،  فإن فـيروس داء الـكلب ممكن ان
ينتشـر الى احليـوانات االليفـة  )البيـتية(،

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.

جنيف: افاد تقرير صادر عن املكتب
الــدولـي للعـمل  ان عـمــالـــة االطفــال يف
الـعـــــــالــم تــــضـــــــاءلــت بـــــشـكـل واضـح وان
اشكـالها اخلـطيرة قـد تختفي قـريبا، اال
ان هذه املـشكلة ال تزال بـارزة يف افريقيا.
وجـــــاء الــتقـــــريـــــر بعـنـــــوان "انهـــــاء عــمل
االطفال: هـدف يف متنـاولنا"، واعـتبر ان
استمرار اجلهود اجلـارية يف هذا املضمار
على حالها "قـد يلغي عمالة االطفال يف
اشكــــالهـــا االكـثـــر خــطــــورة خالل عـــشـــر

سنوات". 
وتراجع عـدد االطفال الـذين يعـملون يف
العـــالـم للـمـــرة االولـــى بـنــسـبـــة 11% بـني
سـنـتـي 2000 و2004، وانــتقـل العــــدد مـن
246 ملـيونا الـى 218 مليونـا، ما يعني ان
نــسـبـــة االطفــال الـنــاشـطـني اقـتـصــاديــا
اصـبحـت 15.8% مقــابل 17.6% يف بـدايـة
هـذا القـرن، بحـسب ارقـام املكتب الـدولي

للعمل. 
وبني هؤالء االطفـال، تراجع عـدد الذين
تــــــــراوح اعـــمــــــــارهـــم بـــني 5 و17 عــــــــامــــــــا

عاملة األطفال ترتاجع يف العامل 
االطفـــال كـــان اكـثـــر ســـرعـــة يف امـيـــركـــا
الـالتــــيــــنــــيــــــــــة بــــني 2000 و2004، فـقــــــــــد
تضاءلت بنسبة الثلثني ووصلت الى 5.7
ماليــني، اي بــنـــــســبــــــة 5.1% مـــن العــــــدد

االجمالي للعاملني. 
وسجل تـراجـع كبيـر يف البـرازيـل حيث ال
يــــــزال يعــمـل 2.2 ملــيـــــون طـفل، وبـلغــت
نـــــســبــــــة الــتــــــدنــي 61% بــني 1992 و2004
بـالنـسبـة الـى الـذين تـراوح اعمـارهم بني
خـمس وتـسع سنـوات و36% بـالنـسبـة الـى
الذين تراوح اعمارهم بني 10 و17 عاما. 
وتـبقـــى آسيـــا املنـطقـــة التـي يعـمل فـيهــا
العــدد االكبــر من االطفـال الــذين تـراوح
اعــمـــــارهــم بــني 5 و14 عـــــامــــــا: فهــم 122
ملـيـــونــــا مقـــابـل 127 ملـيـــونـــا 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 يـــزال 26% مـن االطفـــال الـــذيـن
تـــــراوح اعــمـــــارهــم بــني 5 و14 عـــــامـــــا، اي
خـمــســـون ملـيـــونـــا، يقـــومـــون بـــانــشـطـــة
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
عـــــــدد االطفــــــال املــــسـجلــني يف املــــــدارس
االبتــدائيــة ارتفـع بنــسبــة 38% بني 1990

و.2000 
يف الـشــرق االوسط وافــريقيـا الـشمـاليـة،
هـنـــــاك 13.4 ملـيـــــون طفـل يعــملــــون يف

الزراعة او التجارة او كخدم. 
ويشير التقريـر ايضا الى ارتفاع يف نسبة
اســتغـالل االطفــــــال كعــمـــــال زراعــيــني او
متسـولني او نشالني او يف مجـال الدعارة
يف اوروبـا الـوسـطـى والـشــرقيــة ويف آسيـا
الــــوســطــــى، وذلـك نـتــيجــــة الــصعــــوبــــات
االقـتصـاديـة النـاجمـة عـن انتقـال الـدول

الشيوعية سابقا الى اقتصاد السوق. 

واجملبــرين علــى القيـام بــاعمـال خـطيـرة
بنــسبــة 26%، ووصل الــى 126 مـليــونــا يف
.2004 ويعمل سبعة اطفال من عشرة يف

اجملال الزراعي. 
وقال املدير العـام للمكتب الدولي للعمل
خوان سومافـيا ان "انهاء عمالة االطفال
يف مـتـنـــاولـنـــا"، مـضـيفـــا "يـبقـــى الكـثـيـــر
لـــنـقــــــــوم بـه، اال انـــنــــــــا عـلــــــــى الــــطــــــــريـق
الصحـيح. ميكـننــا ان نضع حــدا لعمـالـة
االطفال يف اخـطر اشكالـها خالل عقد".

ويــنــــســب املـكــتــب الـــــدولــي لـلعـــمل هـــــذا
الـتــــراجع الــــى االدراك اجلـمــــاعـي والــــى
وجــود ارادة سـيــاسـيــة مـتــزايــدة تــسـبـبـت
"بحركة عاملية ضد عمالة االطفال". كما
لعب اعطاء دفع للـتعليم داخل العائالت

االكثر فقرا دورا بارزا يف هذا املوضوع. 
وطلــب املكـتـب مـن الـــدول الـتـي ال تـــزال
مــتخـلفــــة عـن ذلـك، وضع جــــدول زمـنـي
بـحـلـــــــول 2008 مــن اجـل ازالـــــــة اخــــطـــــــر

اشكال عمالة االطفال. 
ويقـــــول الـــتقـــــريـــــر ان تــــــراجع عــمـــــالـــــة

 واشنطن : اكتشفت بعث
استكـشفت عمـق االدغال يف ايـريان
جـــايـــا بــــالقــسـم االنـــدونـيــسـي مـن
جـزيرة غـينيا اجلـديدة عـاملا منـسيا
تــتكـــاثـــر فـيه احلـيـــوانـــات والـنـبـــات
بـعيــدا عن اي اثـر لـلبـشــر، علـى مـا
اعلـن مـنــظـمــــو الــبعـثــــة . وافــــادت
مـجـــمــــــــوعــــــــة "كــــــــونــــــســــــــرفـــيــــــشـــن
انـترنـاشونـال" حلمـاية الـبيئـة التي
نــظـمـت الــبعـثــــة يف كــــانــــون االول/

اكتشاف عامل منيس يف عمق ادغال غينيا اجلديدة 
بعـثـــات اسـتكــشـــاف بحـثـــا عـن هـــذا
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 "مـــوطن"

طيور الفردوس. 
ومــن بــني االصــنـــــــاف الــنــبـــــــاتــيـــــــة
اجلــديــدة الـتـي اكـتــشفـتهــا الـبعـثــة
اكبـر زهرة وردية معـروفة حتى االن.

ونــــــظــــمــــت "كـــــــــــونــــــــســـــــــــرفــــيــــــــشــــن
انتـرنـاشـونـال" هـذه الـبعثـة بعـد ربع
قـــرن علـــى رحلــة عــالـم اجلغــرافـيــا
االمـيـــركـي يـــارد داميـنـــد عـــام 1981
وقــد فــاجــأ اوســاط العـلمــاء آنــذاك
بـاعالنه عن رصـد مــوطن طيـر آخـر

نادر يف السلسلة اجلبلية ذاتها. 
واســــتــــنــــتـج الـعـلــــمـــــــــــاء مــــن خـالل
اكتشافاتهم بان جبال فوجا ال تزال
تــؤوي اكثــر من 300 الف هـكتــار من
الغـابات االستـوائية الـتي لم تطـأها
القــــدم وهـي مـنـــطقــــة ذات اهـمـيــــة
بـــــالغـــــة يف احلفـــــاظ علــــى الـتـنــــوع
االحــيـــــــائــي يف هـــــــذا الـقــــطـــــــر مــن

العالم. 

رأس بــرتقــالـي اوضحـت اجملمــوعــة
يف بـيـــان انه اول عــصفــــور مجهـــول
يـكــتــــــشف يف اجلـــــــزيـــــــرة الـكــبـــــــرى
الواقعة شمال استراليا منذ .1939
كـمــــا اكـتــــشفـت اصـنــــافــــا نـبــــاتـيــــة

جديدة. 
وقال بـروس بيـلر نـائب رئـيس قـسم
"ميالنـيزيـا" يف املنظـمة الـبيئـية ان
"اول عصـفور شـاهدنـاه يف مخيمـنا
كان ينتمي الـى جنس غير معروف،
كــمــــــا كــــــان هــنـــــــاك العــــــديــــــد مــن
الضـرعيـات الكـبيـرة بـينهـا نـوع من
الكنغـر من سكنة االشجـار وهو نوع
قـيـــد االنقــراض يف مـنـــاطق اخــرى

بسبب الصيد". 
كمـــا متكـن البـــاحثـــون من الـقبـض
بدون اي صعـوبة علـى قنفـذين من
اكلـــــة احلــــشـــــرات مــن صــنف غــيـــــر

معروف كثيرا. 
كـذلك التقـط العلمـاء صـورا لـذكـر
مـن طـيـــــور الفــــردوس وهـي طـيــــور
وصفــت للـمـــــرة االولـــــى يف نهـــــايـــــة
القــرن الـتــاسع عــشــر انـطالقــا مـن
مناذج جاء بها صيادون من السكان

احملليني من جهة مجهولة. 
ونــظـمـت مـنـــــذ ذلـك الـــــوقـت عـــــدة

املــــــــاضـــي بــــــــالـــتـعــــــــاون مـع املـعـهــــــــد
االنـدونيـسي للعلـوم انه مت اكتـشاف
عـشـرات االنــواع النـادرة او اجلـديـدة

من النباتات واحليوانات. 
ومـن بـني االجـنــاس اجلــديــدة الـتـي
اكـــتـــــــشـفـهـــــــــا اعـــــضـــــــــاء الـــبـعـــثـــــــــة
االنــــــدونــيــــســيــــــون واالمــيــــــركــيــــــون
واالسـتـــرالـيـــون يف مـنــطقـــة جـبـــال
فــــوجــــا ضفــــادع وفــــراشــــات وطـيــــور
ابـرزها عصفـور من "اكلة العسل" ذو


