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الىشرج رقم  18 ،5اتريل 2010
األعزاء أصدقاء النمر العربً،

التقدم مهما كان بطٌئا ال ٌزال تقدم .على الرؼم من أننا نواصل التحرك فً االتجاه الصحٌح إال انه قد ٌأخذنا العدٌد من السنوات قبل أن تحقق
ن ال ٌوجد احد آخر لٌحاول.
المؤسسة مهمتها .ومع ذلك علٌنا أن نستمر فً المحاولة ألنه إذا لم نفعل ذلك أخشى أ ه
مع أطية األماوي وجسيل الشكر الهتمامكم وعىوكم,
ديفذ

 .1شركة أروى للمٌاه المعدنٌة تصمم ملصق جدٌد لرفع مستوى الوعً حول النمر العربً فً الٌمن  :فً آب  /أؼسطس ، 2008قامت شركة
أروى للمٌاه المعدنٌة بتوزٌع  5،000،000قارورة من مًاه شمالن الحائزة على جوائز متعددة مع ملصقات تتطلب من عامة الشعب أن ٌفتخر
وٌحمً النمر العربً بهذه العبارة" :كن فخوراَا وأحمً حٌواناتنا الوطنٌة داخل الٌمن ,النمر العربً" (انظر أدناه إلى الٌسار)

وبعد مناقشات مع المدٌر العام لشركة أروى السٌد جمٌل مرشد والسٌدة جنٌفر رابنر من السفارة األلمانٌة فً  21من آذار  /مارس  ،أبلػتنا شركة
أروى أن الشركة ستقوم بتوزٌع ما ال ٌقل عن  6،000،000قارورة مع ملصق مشابه جدٌد (أعلى الٌمٌن) .وقد ُققدمت الصور لكال الملصقٌن
من قبل الدكتورة جٌن ادموندز بد التً تعمل مع مركز تربٌة الحٌاة البرٌة العربٌة المهددة باالنقراض.
 .2تقدم منظمة ( IDEA WILDآٌدٌا واٌلد) كامٌرات مراقبة مسار لمشروع مراقبة النمر فً محمٌة جبل برع:
قام مدٌر مشروع منظمة  )www.ideawild.org( IDEA WILDالسٌد شون كٌلً
مؤخرا بإبالغ مؤسسة النمر العربً عن الموافقة لطلب المساعدة الذي قدمته المؤسسة
مسبقا َا .منذ عام  ،1991تبرعت  IDEA WILDبمعدات ألكثر من  2,500مشروع
للحفاظ على البٌئة فً  82بلدا  --الٌمن هو !83
ألن منظمة  IDEA WILDلٌست قادرة على شحن المعدات دولٌا َا قمنا بطلب العون من أصدقاء النمر
العربً ,و فً ؼضون  36ساعة تلقت المؤسسة ستة عروض تبدي استعدادها لنقل المعدات .نود أن نشكر
جمٌع الذٌن تقدموا للمساعدة وخاصة هٌثم العٌنً  ،رئٌس مجموعة ؼرٌفٌن (، )www.griffin-ltd.com
لمساعدة المؤسسة عن طرٌق توفٌر وسٌلة نقل من الباب إلى الباب ألربع كامٌرات من طراز بشنل تروفً
كام ( (Bushnell Trophy Camالتً تبرعت بها  IDEA WILDإلجراء مسح للنمر فً محمٌة جبل
رع ،سٌتم نقل هذه الكامٌرات إلى منطقة أخرى لبدء دراسة فً منطقة جدٌدة.
برع .وفً ختام دراسة جبل ب

 .3خراطٌش الحبر المستهلكة تساعد فً دعم المؤسسة :فً هذا المناخ االقتصادي ما بعد ما مر به العالم من أزمة مالٌة وبسبب العدد الكبٌر من
القضاٌا والمشارٌع المهمة والمستحقة التً تتنافس للحصول على الدعم ،تسعى المؤسسة باستمرار للبحث عن سبل مبتكرة لتموٌل
مهندس
ة
مشارٌعها .وبفضل الجهود التً بذلتها السٌدة فٌرجٌنً أوجٌتو راكٌت اللتً تعمل حالٌا لشركة توتال الٌمنٌة للطاقة والنفط ( )TEPYك
ها .وموافقا َا مع
ي  ،تبرعت شركة توتال بمائة خرطوش حبر مستهلك إلى المؤسسة التً سٌتم بٌعها لمساعدة المؤسسة فً تؽطٌة تكالٌؾ
بٌئة
السٌاسات البٌئٌة القوٌة لشركة توتال ،قام رئٌس قسم البٌئة عرفات الخشبً وبدعم من مدٌر الصحة ,السالمة ,البٌئة ,و التنمٌة المستدامة لشركة
توتال بالتأكٌد على أنه سٌتم إعادة تصنٌع خراطٌش الحبر بطرٌقة مالئمة وصدٌقة للبٌئة من قبل شركة إنك تك ) (InkTechالتً اعتادت على
شراء الخراطٌش الفارؼة .تشجع مؤسسة حمايح الىمر العرتي كل مستخذمي الطابعاخ الليسر تالتثرع تخراطيش الحثر المستهلكح إلى المؤسسح
أيضا َا.
 .4المتطوعون ٌعززون المؤسسة وٌنموا شخصٌاتهم وخبراتهم :هناك العدٌد من الطرق لمتخرجٌن الثانوٌة لقضاء سنة الخدمة ولكن من حسن
حظ المؤسسة أن خرٌجٌن جدٌدٌن من مدرسة صنعاء الدولً سوؾ ٌنفقوا جزءا من سنة الخدمة لدٌهم للعمل مع المؤسسة .فضل عبد الرحمن
اإلرٌانً (ٌسار) وابن عمه سامً عبد الؽنً اإلرٌانً

بدأا مؤخرا بالعمل التطوعً خمسة أٌام من كل أسبوع لمساعدة المؤسسة فً تحقٌق مهمتها .وددنا أن نقدم جزٌل الشكر لسامً و فضل!
 .5تلقى التبرعات :نحن ممتنون لتلقً تبرعاَا سخً هذا الشهر بقٌمة  500دوالر من صدٌق فً كندا ٌفضل البقاء مجهول .وباإلضافة إلى ذلك قام
السٌد هانز واكٌم شمٌدت من هامبورغ بتحوٌل  200€إلى حساب المؤسسة لدعم الدراسة التً بدأها السٌد شمٌدت شخصٌا َا فً تعقب النمر من
شمًت الشخصٌة ،فإن المؤسسة تسهل ذلك
خالل كامٌرات المراقبة فً منطقة جبل ملحان .فً حٌن أن هذه الدراسة ناتجة تماما َا عن مبادرة السٌد د
من خالل العمل كوسٌط للموارد للباحث الذي ٌعمل تحت توجٌه السٌد شمٌدت ،السٌد ناصر أحمد قاسم .هنالك تقارٌر عن نهب الثروة الحٌوانٌة
فً جبل ملحان مدعومة بأقوال شهود عٌان عن تواجد النمر فً تلك المنطقة لكننا لم نتمكن من تأكٌد هذه التقارٌر بأدلة فوتوؼرافٌة حتى اآلن.
 .6مجلة ٌمن توداي تصدر "حٌوان الٌمن الوطنً  :أسطورة ،وحش  ،أم مجرد كائن ٌساء فهمه؟" لقراءة المقال  ،ألصق الرابط التالً فً
المتصفحwww.yemen-today.com/go/special_reports/4095.html .

 .7التدرٌب فً سلطنة عمان :وإلٌكم الخبر السار ...تم توسٌع الفرٌق المتكون من خمسة ٌمنٌٌن وأحد الباحثٌن األجانب الذٌن سٌتم تدرٌبهم فً
مجال منهجٌة البحث المٌدانً للنمر العربً فً محمٌة جبل سمحان الطبٌعٌة فً سلطنة عمان ليشمل ٌمنٌان إضافٌان .األخبار السٌئة هً أنه قد تم
تأخٌر توقٌت التدرٌب مرة أخرى حتى نوفمبر /دٌسمبر عام  .2010هذا التدرٌب الذي ُق
يدعم جزئٌا من خالل منحة قدمت من قبل مجموعة
التارٌخ الطبٌعً لإلمارات )ٌ (ENHGشكل خطوة ضرورٌة لتطوٌر القدرات المحلٌة فً الٌمن للبحث عن النمر .ونحن ممتنون لمجموعة
التارٌخ الطبٌعً لدعمها و أٌضا َا لزمالئنا العمانٌٌن فً المكتب للمحافظة على البٌئة ودٌوان البالط السلطانً والدكتور أندرو سبالتن والسٌد خلٌفة
جهوري  ،لبذلهم كل ما فً وسعهم لجعل هذا التدرٌب ممكن.
"ما من شك فً أن مجموعة صؽٌرة من المواطنٌن المفكرٌن والملتزمٌن تستطٌع أن تؽٌر العالم .وفً الحقٌقة ذالك الشًء الوحٌد الذي ٌمكنه أن
ٌؽٌر العالم ."-مارجرٌت مٌد

