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 لقد أسهمت المتطوعة الدائمة رشا سكايبي  صفحة المؤسسة على الفيس بوك تزداد شعبية: .1
بشكل كبير في نجاح المؤسسة على مر األعوام. فقد قامت بعمل بحث لموقع المؤسسة 

ناجح تم إرساله إلى صندوق رفورد للمنح اإللكتروني وكتبت فيه المسودة األولية لطلب دعم 
الصغيرة وذلك من أجل دراسة نمور و وشق جبل ملحان (انظر لألسفل). لقد قامت رشا [وهي 
(كما تقر هي بذلك) "مدمنة فيس بوك"] بتدشين صفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك في 
نوفمبر وكذا تقوم بعمل تحديثات مستمرة يتمثل في وضع صور وأخبار جديدة عن المؤسسة. 

إذا كنت لم تضغط على زر "أعجبني" بعد؛ فرجاء قم بزيارة الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/pages/Foundation-for-the-Protection-of-

the-Arabian-Leopard-in-Yemen/171154712978798?ref=tn_tnmn) وانضم 
إلى مجموعة المعجبين المتزايدة. قم بدعم المؤسسة باستخدام التويتر ومشاركة رابط الفيس 

 بوك مع أشخاص في شبكة معلوماتك لديك. شكراً لك. 
 أكتوبر بريداً 20لقد استلمت المؤسسة في ويليام بزوديس، رجل ذو مهمة:  .2

 11إلكترونياً من المملكة العربية السعودية مفاده: " أنا ويليام بزوديس وعمري 
عاماً، طالب في المدرسة البريطانية الدولية في جدة. لقد سمعت عن مشروعكم 
من الصديقة الدائمة للمؤسسة اآلنسة ساوندرس وأرغب حقاً في مساعدتكم في 

حماية النمور. لقد قمت العام الماضي بمجمع أكثر من ألف جنيه إسترليني لحماية 
الغوريال المهددة باالنقراض في جمهورية الكونجو الديمقراطية. غير أنني أشعر 
برغبة أكبر تجاه هذه النمور لقربها لنا ويجب أن نفعل شيئا لحمايتها قريباً ". وقد 

 نوفمبر 26توجت مبادرة ويليام باجتماع في المدرسة البريطانية الدولية بجدة في 
 لایر سعودي. وقد أوضح ويليام 4.300وقاد حملة لجمع تبرعات رائعة بلغت 

أنه يرغب في أن يتم استخدام هذا المبلغ الستبدال بعض كاميرات المراقبة التابعة 
للمؤسسة والتي أصيبت العام الماضي بكسر ال يمكن إصالحه. و يسر المؤسسة 

 أن تأخذ بهذا الخيار.
 بعد سبعة أسابيع مدير عام مديرية لودر في مقابلة مع المؤسسة: .3

من سماع المؤسسة برفع ملف فيديو مزعج على اليوتيوب، بقيت 
المؤسسة على تواصل مع مدير عام مديرية لودر السيد أحمد علي 

القفيش. ولقد التقى السيد أحمد مع ممثلي المؤسسة السيد ديفيد 
ستانتون ويوسف محاجب ليبحثوا مستقبل حماية النمور في 

مديريته.  وقد طلبت المؤسسة من المدير العام أن تقوم بعمل ورشة 
عمل في مديرية لودر وذلك لفحص المنطقة التي قيل أنه تم القبض 

فيها على نمرين وقتل أربعة أو خمسة نمور أخرى خالل العشرة 
األعوام الماضية وعزمنا على وضع كاميرات مراقبة هناك. 

ومستجيباً لطلبنا قال السيد أحمد "سنبذل ما بوسعنا لتسهيل 
مهمتكم". و حين سئل فيما إذا تواصلت معه الحكومة اليمنية بعد 
الجلبة التي حدثت حين تم رفع ملف الفيديو على اليوتيوب أجاب 

 قائالً : "ليس بعد".
 

 
األصدقاء أشكال وأنواع، وقد كان من حظ المؤسسة أن تكّون صداقة مع معهد مالي يقدم منحتين دراسيتين للمؤسسة:  .4

 المؤسس والمدير التنفيذي لمعهد مالي السيد/ مازن لقمان. لقد قام السيد مازن بتقديم منح دراسية لموظفي المؤسسة مراد محمد

 "أصدقاء النمر العربي"
 مئات األصدقاء من جميع أنحاء العالم!

م2011 ديسمبر 31: 25تحديث رقم   
 

  مؤسسة حماية النمر العربي في اليمن
7069ص.ب:   

  الجمهورية اليمنية –صنعاء 
+967 733916928جوال:   

+967-1-370193فاكس:   
 contact@yemenileopard.org بريد إلكتروني:

"العمل من أجل ضمان إدارة مستدامة لقطعان النمر العربي التي تعيش بانسجام مع المجتمعات 
 المحلية في اليمن"

 

  رشا في استراليا، تحمل حيوان الكول الشرقي

السيد أحمد القفيش (يميناً ) مدير مديرية لودر يتعهد بمساندة حماية النمر 
العربي في لودر الكائنة في محافظة أبين. يوسف محاجب يترجم. 

 ويليم يشرح لزمالئه في المدرسة البريطانية الدولية
 أهمية حماية النمر العربي 

https://www.facebook.com/pages/Foundation-for-the-Protection-of-the-Arabian-Leopard-in-Yemen/171154712978798?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/pages/Foundation-for-the-Protection-of-the-Arabian-Leopard-in-Yemen/171154712978798?ref=tn_tnmn
mailto:contact@yemenileopard.org
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والمتطوع خالد عبد هللا أبو طاهر ليدرسوا اللغة اإلنجليزية في معهد مالي. حيث تعتبر إجادة اللغة اإلنجليزية أساسية لعمالنا 
ليوصلوا دراساتهم العليا في الخارج. والمؤسسة في غاية االمتنان للسيد مراد لمنح السيدان خالد ومراد هذه الفرصة ليواصلوا 

   يناير.1عملهما كدعاة لحماية البيئة. ستبدأ الدورات الدراسية من 

 

 

 

 

 

 

 

 

في عامان من الترجمة، ال يزال فريق توتال يمن لالستكشاف واإلنتاج يضعون بين أيديكم تحديثات المؤسسة باللغة العربية:  .5
حين ُعرفت المؤسسة بشكل واسع برؤيتها وعزيمتها، فإن المفارقة التي تجلت لكثير من الناس هي أن للمؤسسة "وجه" 

إنجليزي في بلد لغته األم هي اللغة العربية. وفي الواقع، فإن أغلب أعمال الحماية للمؤسسة قائمة باللغة العربية بيد أن طلبات 
الدعم وكذا الموقع اإللكتروني وأغلب تقارير نشاطات المؤسسة يتم نشرها باللغة اإلنجليزية. واالستثناء الملحوظ في هذا االتجاه 

هو النشرات الشهرية التي ال تزال ُتترجم إلى اللغة العربية كجميل تقدمه شركة توتال يمن لالستكشاف واإلنتاج. وإنه ليسر 
المؤسسة أن تحظى بهذه الصداقة المستدامة مع شركة توتال يمن وتقدر احترافية المترجمان اللذان أوكلتهما شركة توتال يمن 

 واستمر حتى التحديث رقم 2010 في يونيو 7لالستكشاف واإلنتاج بترجمة نشرات المؤسسة. بدأ االتفاق بترجمة التحديث رقم 
 بترجمة السيد بشير الشعيبي. وقد أوكلت إدارة شركة توتال يمن السيد بشير الشعيبي بمهام أخرى وبالتالي 2011 في مايو 18

 في شهر يوليو المنصرم. وقد قام أحمد مصلح أيضاً بترجمة 20أوكلت مهمة الترجمة ألحمد مصلح الذي بدأ بالتحديث رقم 
 متوفرة 25أعداد من نشرة المؤسسة التي سبقت تاريخ االتفاق بين توتال يمن والمؤسسة وبهذا فإن جميع نشرات المؤسسة 

حاليا للتحميل باللغتين العربية واإلنجليزية. يتمتع السيد بشير وأحمد باهتمام شخصي عميق والتزام بحماية الحيوان الوطني في 
اليمن. بهذا وبغيره من األسباب (بما أن المؤسسة تدخل عامها الثالث) تفتخر المؤسسة بشكل خاص بصداقة طويلة مع توتال 

  يمن.

 

 

 

  

 

 

 

  

مراد محمد عبد هللا ناجي، يأخذ استراحة في منطقة كجويل في منطقة محمية حوف 
 وقريباً سيبدأ بتعلم اللغة اإلنجليزية في معهد مالي.

خالد عبد هللا أبو طاهر يتمرن على اللغة اإلنجليزية مع أحد سكان منطقة 
 محمية حوف.

 7بشير الشعيبي (شماالً ) قام بترجمة التحديث رقم 
م وحتى 2010 ما بين شهري يونيو 18وحتى رقم 

م. زميل بشير، أحمد مصلح مستمر في 2011مايو 
ترجمة تحديثات المؤسسة الشهرية حتى أنه قام 

بترجمة األعداد التي سبقت االتفاق مع توتال يمن 
 لالستكشاف واإلنتاج.
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 عندما استلمت 2009بدأ عمل المؤسسة في جبل ملحان في أكتوبر دراسة نمور و وشق جبل ملحان تحصد قفزة نوعية:  .6
تقريراً رائعاً مفاده: "أن مصوراً ألمانياً يعمل في مجال تصوير الطبيعة سيذهب لعمل فيلم عن النمور العربية في اليمن". ومن 

خالل التنقيب الدؤوب فقد وجدنا أن الشخص المذكور هو هانس جوشم من هامبورج األلمانية وأنه كان يبحث عن شريك 
يساعده في إعادة تركيب كاميرا المراقبة  الخاصة بدراسة جبل ملحان في المحويت. وبناء على ذلك فقد قدمت المؤسسة طلباً 

لصندوق رفورد للمنح الصغيرة ومؤسسة بانثيرا وذلك بدعم بحث وحماية أعمال جبل ملحان. وقد القى الطلبان المقدمان 
استجابة ذوي الشأن. وبعد أن تم الحصول على كل المعدات المطلوبة، أرسلت المؤسسة باحثاً ومدرباً محنكاً هو مراد محمد 

 أعاله) إلى ملحان ليقوم بتدريب إضافي لناصر السوط لمدة أسبوعين على نشر كاميرات المراقبة وكيفية 4(أنظر إلى النقطة 
استخدام نظام تحديد المواقع العالمي والطرق الصحيحة لتسجيل وإعداد تقارير البيانات. إضافة إلى كاميرات هانس الثالثة، فإن 
المؤسسة تمتلك في الوقت الراهن تسع كاميرات مراقبة تتوزع في مواقع متفرقة في منطقة محمية جبل ملحان ونأمل أن تثبت 
بشكل جازم صحة دعاوي المواطنين المستمرة بوجود النمر العربي في جبل ملحان. تشاهد في األسفل صوراً للثدييات الثمانية 

  ديسمبر.1التي تم تصويرها في جبل ملحان منذ أن بدأ تدريب ناصر في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

"ال تشك مطلقا بقدرة مجموعة صغيرة من المواطنين المفكرين والمصممين على تغيير العالم. في الواقع، هذا هو 
 جريت ميدرما-  الشيء الوحيد الذي يحصل دائما."

 

ذكر كبير من نوع قرد البابون المقدس (مالحظة: الوقت المقدر  يبدو أن الضبع المخطط شائع  االنتشار في جبل ملحان
  ساعة)12في الصورة متقدم على الوقت الحقيقي 

 يبدو أن النيض (الشيهم) يتكاثر في جبل ملحان تم تصوير الوشق العربي في أربع مواقع

النمس المنقط (يسمى      
 أيضاً الرتم أو الزريقاء) 

 

 

 

 

 

 الثعلب العربي األحمر النمس أبيض الذيل أرنب البري


