
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصدقاء النمر العربً، األعزاء

 لتدرٌب فًا،  "البقع المتالشٌة: "لٌس هنالك كثٌر من المستجدات ألطلعكم علٌها، رغم الكثٌر من المشارٌع واألحداث المنتظرة مرور شهر ملًء باألحداثعلى الرغم من 

ولكن . ألعجالت تدور لكن الوقت مبكر لذكر التفاصٌل قٌد اإلعداد والتنفٌذ، لتوعٌةاات التموٌل ومبادرات ، نداء المراجعةقٌد  المساعدات، طلبات الطبٌعٌة جبل سمحان ةمحمً

...  ترقبوا. على الجمٌع توقع عدد غنً فً شهر إبرٌل

دٌفد 

على الرغم من أننا وجدنا أدلة ملفتة لالنتباه . ا مراقبة مسارفبراٌر بنٌة تركٌب كامٌرت 25قام فرٌق من المؤسسة بزٌارة حجة ٌوم الخمٌس الموافق  :الزٌارة المٌدانٌة لحجة( 1

حٌن رأٌنا حالة الموقع ( 2عدم زٌارة منطقة من الواضح التواجد الحدٌث للنمر فٌها و ( 1: على تواجد النمر العربً فً المنطقة إال أننا لم نحقق هدف المهمة وذلك لسببٌن

على الرغم من أن استخدام الباحثٌن لهذه الكامٌرات فً شتى أنحاء العالم ٌعتبر روتٌنً، كان تقدٌرنا أننا بحاجة إلى تطوٌر . داتقررنا انه ال توجد طرٌقة لضمان سالمة المع

.داتآلٌة محكمة لضمان سالمة كامٌرات المراقبة معتمدٌن فً ذلك على إشراك الجهات الرسمٌة العلٌا فً المحافظة فً اآللٌة لضمان سالمة المع   

        
 

 

 

           
 

 

ة حمايت الىمر العربي في اليمهمؤسس  
7069. ب. ص  

الجمهىريت اليمىيت –صىعاء   

 تلفىن 733916928 967+

 فاكس 370193 – 1 -967+

contact@yemenileopard.org األلكترووي  البريذ  

 

"أصذقاء الىمر العربي"   
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 "وعمل على زيادة الىمر العربي في اليمه"

 

وكر نمر من اثنان : الٌسار

جمجمة وبر و . قمنا بفحصها

براز آلكلة لحوم هً األدلة 

الوحٌدة التً وجدناها التً 

تدل على أن وجود النمر 

ٌمكن أن ٌستخدم هذا . ممكن

من  الكهف من حٌن إلى آخر

قبل النمور لكن لم نجد أي 

دلٌل قاطع لتواجد النمور فً 

.اآلونة األخٌرة  

رأٌنا وبر بالغ و آخر :الٌمٌن

ٌافع فً التجوٌف المعلم 

وثالثة أوبار بالغٌن أسفل 

الوبر ٌعتبر من . الوادي

. الفرائس المفضل للنمر

النمر أٌضاَ ٌأكل القنفذ الذي 

أوضحت األدلة من براز و 

.  تواجدهأشواك على   

 

 مأوى
. دٌن، األخ إبراهٌم شمخ، قعبدالكرٌم ناشر، األخ محمد دع. د: من الٌسار الى الٌمٌن

.الجمٌلً، السٌدة شارن بٌتً، األخ ٌوسف محجب مسعى  

mailto:contact@yemenileopard.orgالبريد
mailto:contact@yemenileopard.orgالبريد


نسخة من لوحات النمر العربً محدودة التداول  14جودي روبرتس بكل سخاء بالتبرع بـ قامت الفنانة التشكٌلٌة: جودي روبرتس تتبرع بلوحات النمر العربً( 2

إذا أردت . للبٌع فً مزاد صامت"  لنمر مواجه"خ صغٌرة الحجم  نس 8و " لنمر كامل الطول"نسخ كبٌرة الحجم  2ٌجرى عرض . لمساعدة المؤسسة فً جهود جمع األموال

contact@yemenileopard.orgأن تتقدم بعرض شراء ٌرجى إرساله عبر البرٌد اإللكترونً إلى  . عروض الشراء العشرة األولى ستفوز تلقائٌاَ . 2010أبرٌل  7قبل  

ٌمكن اإلطالع على أعمال جودي الفنٌة فً . إلعداد لهااللوحات الغٌر مباعة ستعرض للبٌع فً مناسبة حشد دعم ٌتم ا http://www.judyroberts.artspan.com .

.الكرٌمة، و أٌضا نشكر السٌدة إنرٌكا كوال لترتٌب مواصالت لوحات جودي من دبً إلى صنعاء انقدم الشكر إلى جودي لمساهمته  

       

    
 

 

:النسخة الرقمٌة إلستراتٌجٌة حماٌة النمر العربً فً الجزٌرة العربٌة أصبحت اآلن متاحة( 3  

              

 

 

 

إستراتٌجٌة  حماٌة النمر العربً فً الجزٌرة العربٌة هً 

سنٌن من العمل من قبل سلطة البٌئة  10تتوٌج ألكثر من 

والمناطق المحمٌة فً الشارقة و مركز إكثار الحٌوانات 

العربٌة المهددة باالنقراض تحت رعاٌة معالً الشٌخ 

اإلدارة قامة ب. الدكتور سلطان القاسمً حاكم الشارقة

مجموعة خبراء القطط فً مفوضٌة إنقاذ األنواع لإلتحاد 

إذا أردت الحصول على نسخة . العالمً لصون الطبٌعة

PDF لإلستراتٌجٌة باللغة العربٌة أو اإلنجلٌزٌة ٌرجى  

   إرسال طلبك إلى سلطة البٌئة فً الشارقة خالل برٌدهم 

 breeding@epaa-shj.gov.ae        اإللكترونً 

شبر عرض  x 43شبر طول  23 " -نمر كامل الطول"

 

x  شبر طول  14 شبر عرض 23  " -نمر مواجه"  

وفي الحقيقة ذاك هو الشيئ . زة مه المواطنيه المفكسيه والملتزميه تستطيع أن تغيس العالمما مه شل في أن مجموعة صغي"

 مازجسيت ميد   -." الوحيد الري يمكه أن يحدث

 

 رغم أن المؤسسة تسعى بنشاط للحصول على دعم شركات وتكرس الكثٌر من الجهد لتقدٌم طلبات المنح البحثٌة إلى الداعمٌن إال أننا ال نطلب: مساهمات مغفلة االسم( 4

  هٌورو 350اعً السرور أن تستلم المؤسسة لجمع أموال الدعم فإنه من دو يفً ضوء هذا النهج الغٌر عدوان. رسوم من األعضاء وال نضاٌق أصدقاءنا لتقدٌم الدعم

.الذٌن ٌقدرون الجهود الذي نبذلها من قبل داعمٌن مجهولٌن اثنٌن  

.أسابٌع وهذه التبرعات ستفً هذا الغرض نفسه عند تأكدنا من طرٌقة محكمة لضمان سالمة المعدات فً الٌمن و شكراَ  6تكفً إلبقاء كامٌرتا تعقب مسار لمدة  هٌورو350    


