
 السٌد شون كٌلًIDEA WILD(www.ideawild.org )  منظمة مشروع مدٌرقام 

 ته المؤسسةمؤسسة النمر العربً عن الموافقة لطلب المساعدة الذي قدم بإبالغمؤخرا 

ع ومشر 2,500 كثر منأل معداتب IDEA WILDتبرعت  ،1991منذ عام . مسبقاَا 

 !83الٌمن هو  --دا بل 82فً  للحفاظ على البٌئة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أصدقاء النمر العربً،  األعزاء

حقق تمن السنوات قبل أن  ٌأخذنا العدٌدقد إال انه على الرؼم من أننا نواصل التحرك فً االتجاه الصحٌح . ال ٌزال تقدم بطٌئامهما كان  التقدم

 .لٌحاوله ال ٌوجد احد آخر نومع ذلك علٌنا أن نستمر فً المحاولة ألنه إذا لم نفعل ذلك أخشى أ. المؤسسة مهمتها

,مع أطية األماوي وجسيل الشكر الهتمامكم وعىوكم  

       ديفذ

 

شركة  قامت، 2008أؼسطس / فً آب : لرفع مستوى الوعً حول النمر العربً فً الٌمن  ملصق جدٌد تصممأروى للمٌاه المعدنٌة شركة . 1

ٌفتخر  تتطلب من عامة الشعب أن ملصقاتمع  وائز متعددةعلى ج ةاه شمالن الحائزمً قارورة من 5،000،000توزٌع ب أروى للمٌاه المعدنٌة

          (انظر أدناه إلى الٌسار)" النمر العربً, كن فخوراَا وأحمً حٌواناتنا الوطنٌة داخل الٌمن: "وٌحمً النمر العربً بهذه العبارة

 تنا شركةمارس ، أبلػ/ من آذار  21 فًمن السفارة األلمانٌة  رابنروالسٌدة جنٌفر مرشد  السٌد جمٌل أروى المدٌر العام لشركةوبعد مناقشات مع 

  الملصقٌنصور لكالال دمتقُق  وقد(. أعلى الٌمٌن) ملصق مشابه جدٌدمع قارورة  6،000،000أروى أن الشركة ستقوم بتوزٌع ما ال ٌقل عن 

. المهددة باالنقراض العربٌة البرٌة حٌاةالمركز تربٌة التً تعمل مع  ادموندز بد جٌن ةالدكتورقبل من 

 

         :محمٌة جبل برعفً  مراقبة النمرلمشروع مسار  كامٌرات مراقبة( آٌدٌا واٌلد) IDEA WILDمنظمة  تقدم. 2

                                

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤسسح حمايح الىمر العرتي في اليمه
7069. ب. ص  

الجمهىريح اليمىيح –صىعاء   

 تلفىن 733916928 967+

 فاكس 370193 – 1 -967+

contact@yemenileopard.org األلكترووي  الثريذ  

  

"أصذقاء الىمر العرتي"  
عضىاً في مختلف أوحاء العالم 164  

2010 اتريل 18، 5الىشرج رقم   

 

 "على زيادج الىمر العرتي في اليمهوعمل "

 
 

النمر قمنا بطلب العون من أصدقاء  دولٌاَا  لٌست قادرة على شحن المعدات IDEA WILD منظمة نأل

نود أن نشكر  .تبدي استعدادها لنقل المعدات ستة عروض المؤسسة ساعة تلقت 36فً ؼضون  و, العربً

، ( www.griffin-ltd.com)ؼرٌفٌن مجموعة  ، رئٌس العٌنًوخاصة هٌثم  للمساعدة جمٌع الذٌن تقدموا

تروفً بشنل  من طراز نقل من الباب إلى الباب ألربع كامٌرات ٌلةلمساعدة المؤسسة عن طرٌق توفٌر وس

محمٌة جبل لنمر فً ل إلجراء مسح  IDEA WILDالتً تبرعت بها  Bushnell Trophy Cam)) كام

. فً منطقة جدٌدة اسةدرأخرى لبدء منطقة  إلى، سٌتم نقل هذه الكامٌرات عروفً ختام دراسة جبل ب. برع
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االقتصادي ما بعد ما مر به العالم من أزمة مالٌة وبسبب العدد الكبٌر من  اخفً هذا المن: خراطٌش الحبر المستهلكة تساعد فً دعم المؤسسة. 3

لتموٌل للبحث عن سبل مبتكرة مؤسسة باستمرار ال ، تسعىالقضاٌا والمشارٌع المهمة والمستحقة التً تتنافس للحصول على الدعم

 ةمهندسك( TEPY)لشركة توتال الٌمنٌة للطاقة والنفط عمل حالٌا أوجٌتو راكٌت اللتً تالسٌدة فٌرجٌنً  بذلتهابفضل الجهود التً و. مشارٌعها

مع  موافقاَا و. هافً تؽطٌة تكالٌؾ المؤسسة لمساعدة التً سٌتم بٌعها مؤسسةال إلىمستهلك  حبرخرطوش  شركة توتال بمائة ة  ، تبرعتيبٌئ

و التنمٌة المستدامة لشركة , البٌئة, السالمة, عم من مدٌر الصحةرفات الخشبً وبدالبٌئة ع رئٌس قسم قام ،لشركة توتال قوٌةالالسٌاسات البٌئٌة 

التً اعتادت على  (InkTech) أنه سٌتم إعادة تصنٌع خراطٌش الحبر بطرٌقة مالئمة وصدٌقة للبٌئة من قبل شركة إنك تك توتال بالتأكٌد على

عاخ الليسر تالتثرع تخراطيش الحثر المستهلكح إلى المؤسسح حمايح الىمر العرتي كل مستخذمي الطابتشجع مؤسسة . شراء الخراطٌش الفارؼة

 .أيضاَا 

من حسن  ولكنالخدمة لقضاء سنة  لمتخرجٌن الثانوٌة هناك العدٌد من الطرق: ٌعززون المؤسسة وٌنموا شخصٌاتهم وخبراتهمن والمتطوع. 4

عبد الرحمن  فضل. للعمل مع المؤسسة الخدمة لدٌهم سنة جزءا من ٌنفقوامن مدرسة صنعاء الدولً سوؾ  جدٌدٌنأن خرٌجٌن حظ المؤسسة 

  رٌانًوابن عمه سامً عبد الؽنً اإل( ٌسار)رٌانً اإل

   
 !فضل سامً ولشكر وددنا أن نقدم جزٌل ال .تحقٌق مهمتهالمساعدة المؤسسة فً لعمل التطوعً خمسة أٌام من كل أسبوع بامؤخرا  بدأا

 قام لكإلى ذ وباإلضافة. البقاء مجهولدوالر من صدٌق فً كندا ٌفضل  500 بقٌمةهذا الشهر  سخً اَا برعت لتلقًنحن ممتنون : تلقى التبرعات. 5

الدراسة التً بدأها السٌد شمٌدت شخصٌاَا فً تعقب النمر من  حساب المؤسسة لدعمإلى  200€ بتحوٌل هامبورغ من السٌد هانز واكٌم شمٌدت

سهل ذلك تمؤسسة فإن ال، الشخصٌة تدمبادرة السٌد شمًناتجة تماماَا عن فً حٌن أن هذه الدراسة . خالل كامٌرات المراقبة فً منطقة جبل ملحان

 نهب الثروة الحٌوانٌةلك تقارٌر عن هنا. شمٌدت، السٌد ناصر أحمد قاسمالذي ٌعمل تحت توجٌه السٌد  لباحثلللموارد  وسٌطمن خالل العمل ك

 .حتى اآلن فوتوؼرافٌةتواجد النمر فً تلك المنطقة لكننا لم نتمكن من تأكٌد هذه التقارٌر بأدلة فً جبل ملحان مدعومة بأقوال شهود عٌان عن 

الرابط التالً فً  ألصقلقراءة المقال ، " ؟ٌساء فهمه كائنمجرد  موحش ، أ أسطورة،:  حٌوان الٌمن الوطنً" مجلة ٌمن توداي تصدر. 6

 www.yemen-today.com/go/special_reports/4095.html. المتصفح

 

من خمسة ٌمنٌٌن وأحد الباحثٌن األجانب الذٌن سٌتم تدرٌبهم فً المتكون فرٌق تم توسٌع ال ...الخبر السار موإلٌك: التدرٌب فً سلطنة عمان. 7

السٌئة هً أنه قد تم  األخبار .ٌمنٌان إضافٌانشمل يل فً سلطنة عمان الطبٌعٌة جبل سمحان محمٌة بً فًلنمر العرل المٌدانً منهجٌة البحث مجال

من خالل منحة قدمت من قبل مجموعة  دعم جزئٌاهذا التدرٌب الذي يُق . 2010دٌسمبر عام  /نوفمبر توقٌت التدرٌب مرة أخرى حتى تأخٌر

مجموعة ونحن ممتنون ل. النمرعن للبحث  فً الٌمن ضرورٌة لتطوٌر القدرات المحلٌةخطوة  ٌشكل (ENHG) التارٌخ الطبٌعً لإلمارات

والسٌد خلٌفة  سبالتنمكتب للمحافظة على البٌئة ودٌوان البالط السلطانً والدكتور أندرو الفً  العمانٌٌن لزمالئناأٌضاَا  دعمها ول التارٌخ الطبٌعً

 .رٌب ممكنتدهذا اللجعل  مكل ما فً وسعه بذلهم، ل جهوري

وفً الحقٌقة ذالك الشًء الوحٌد الذي ٌمكنه أن . ما من شك فً أن مجموعة صؽٌرة من المواطنٌن المفكرٌن والملتزمٌن تستطٌع أن تؽٌر العالم"

 مارجرٌت مٌد". -ٌؽٌر العالم
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