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 :أػضائٙ أصذلبء انًُش انؼشثٙ

أػزمذ أَكى عزٕاعٌٕٓ إشكبنٛبد  "نهًغًٕػخ اإليبسارٛخ نهزبسٚخ انطجٛؼٙ، فٙ شٓش أكزٕثش انًبضٙسٚزشبسد ْٕسَجٙ، يٍ غشفخ أثٕظجٙ . ٔفمب نًب كزجّ د

 أعٛظ انًؤعغخ، ٔاعُٓب ػٕائك ٔنكُٙؼخ أشٓش يضذ يُز رٔخالل عج." كجٛشح ٔنكُٙ يؼغت فؼال ثبنطشٚك انزٙ ارخزرًْٕب ٔأرًُٗ نكى كم انُغبػ

 . ٔيزٕاصم ٓزا انؼذد عٕف رٕافمَُٕٙ ثأٌ انزمذو يغزًشن لشاءركىأرًُٗ أَكى ثؼذ 

 (  دٚفٛذ)                                                                                    ،شكشا الْزًبيكى ٔدػًكى

                                                                                                

 كبهل لوجلس األهٌبءدعن . 1
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

هتطىعت هي خزَجٍ هعهذ حوبَت الوىارد الطبُعُت والبُئت. 2  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 يؤعغخ ؽًبٚخ انًُش انؼشثٙ فٙ انًٍٛ

9607: ة.ص  

انغًٕٓسٚخ انًُٛٛخ  –صُؼبء   

+709 999710737: عٕال  

+709-1-996179: فبكظ  

  contact@yemenileopard.org :ثشٚذ إنكزشَٔٙ

"أصذقبء الٌوز العزبٍ"  
!أَؾبء انؼبنىفٙ ػضٕاً  191  

م2212َىًُى  18: 7تحذَث رقن   

 

ثبَغغبو يغ انًغزًؼبد انزٙ رمطٍ انًُش انؼشثٙ  نمطؼبٌيغزذايخ انؼًم يٍ أعم ضًبٌ إداسح "

   "انًؾهٛخ فٙ انًٍٛ

 

ٔيبنُٛٙ خشٚغخ يؼٓذ . رزطهغ انًؤعغخ العزضبفخ انًذسثخ يبنُٛٙ ثٛزٛذ فٙ انخشٚف انمبدو

ؽصهذ ػهٗ دسعخ جٛؼٛخ ٔانجٛئخ انزبثغ نغبيؼخ كُذ، ؽٛش دٔسٚم نؾًبٚخ انًٕاسد انط

انًخفٛخ ٔنذٖ يبنُٛٙ خجشح يٛذاَٛخ فٙ انكبيٛشا  .انششف فٙ ؽًبٚخ ٔإداسح انزُٕع انؾٕٛ٘

 أػًبل رشكٛت َظى كبيٛشاًشالجخ انؾٛبح انجشٚخ، ؽٛش َظًذ انخبصخ ثخشٖ األزمُٛبد انٔ

يزؼذدح فٙ يُطمخ األيبصٌٔ انجٛشٔفٙ ٔفٙ يؾًٛخ ثشٚبس نهًُٕس فٙ كٛشال ٔفٙ ؽذٚمخ 

رؼمت انخُضٚش انجش٘ فٙ عٕٚغشا كًب أٌ يبنُٛٙ خجٛشح فٙ . ثبَذٚجٕس انٕطُٛخ فٙ كبساَزبكب

ٔٚؼًم ٔانذ يبنُٛٙ، أَذسّٚ ثٛزٛذ فٙ رطٕٚش . يٍ خالل أعٓضح ارصبالد العهكٛخ

ٔانزطجٛمبد انزكُٕنٕعٛخ األخشٖ انخبصخ ثؾًبٚخ انًٕاسد انطجٛؼٛخ فٙ  انًخفٛخانكبيٛشاد 

َٔزٕلغ أٌ . يشكض رصًٛى ٔركُٕنٕعٛب اإلنكزشَٔٛبد انزبثغ نهًؼٓذ انُٓذ٘ نهؼهٕو، ثبَغهٕس

        .        فٙ انًٍٛ َزؼهى انكضٛش يٍ يبنُٛٙ خالل رٕاعذْب نفزشح صالصخ أشٓش

 /انذكزٕس يؼبنٙانجبسصٍٚ إنٗ يغهظ أيُبء انًؤعغخ، ًْٔب صٍُٛ يٍ انمٛبدٍٚٛ اٚغش انًؤعغخ أٌ رؼهٍ ػٍ إضبفخ 

ْٛضى يؾغٍ انؼُٛٙ، / ص نشئٛظ انغًٕٓسٚخ ٔكزا انغٛذٔانًغزشبس انخب األعجكػجذانكشٚى اإلسٚبَٙ، سئٛظ انٕصساء 

انذكزٕس ٚؼزجش ٔ. ًغهظ أيُبء انًؤعغخن ٔرأصٛشْى ب آساءْى انؾكًٛخٔلذ أضفٛيؤعظ ٔسئٛظ يغًٕػخ عشٚفٍ 

ٔلذ  .عمطشٖانًزؾًظ ٔانفبػم نإلعشاءاد انؾًبئٛخ فٙ عضٚشح  ثذػًّ ُٔػشفاإلسٚبَٙ داػى لٕ٘ نهمضبٚب انجٛئٛخ 

يهزضو ثًغبػذح ْٕ عُٕاد ٔ 16ؽًبٚخ انًُٕس انؼشثٛخ لجم أكضش يٍ فٙ انؼُٛٙ ثصٕسح يُفشدح ضى ْٛ/ ثذأ انغٛذ

يغهظ األيُبء،  ْزاٌ انشخصبٌ انغذٚشاٌ ثبالؽزشاو ٔانمبدساٌ ػهٗ انزأصٛش ضًٍٔثٕعٕد . ْذفٓبانًؤعغخ إلَغبص 

ٔكئعشاء يؤلذ، . ٔأٔضؼفضم أ صُبع انغٛبعخ انًٍُٛٛٛ عٕف ٚغًؼٌٕ سعبنخ انًؤعغخ ثشكمَشؼش ثبنضمخ ثأٌ 

انفشٚك انًؤصش إنٗ ْزا ضبفخ اإلػضٕٚخ انًغهظ ٔنكُُب َُٕ٘  كًبلإعٕف ٚؼًم انًذٚش انزُفٛز٘ نهًؤعغخ ػهٗ 

   . ٚمٕد اعزشارٛغٛخ ٔأَشطخ انًؤعغخٔانز٘ 

ػجذانكشٚى ػهٙ اإلسٚبَٙ. يؼبنٙ انذكزٕس  
D

a

v

i

d 

ْٛضى يؾغٍ انؼُٛٙ/ انغٛذ  
D

a

v

i

d 

ًغبػ أيشٚكٙ فٙ  يُطمخ األيبصٌٔ انجٛشٔفٙيبنُٛٙ يغ ر  
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 شوالى ٌَتشز علً الوستىي الىطٌٍ هُبٍ الصق الٌوز العزبٍ علً . 3

األعٕاق رزٕاعذ اٌٜ فٙ خبصخ رؾًم صٕسح انًُش انؼشثٙ ٔانزٙ ثهٕاصك لبسٔسح يٛبِ  006660666رى االَزٓبء يٍ إَزبط أكضش يٍ َٓبٚخ شٓش يبٕٚ، يغ 

ؼشثٙ فٙ يؤعغخ ؽًبٚخ انًُش ان نٓذفدػًًٓب انًزغذد  يبعذ ؽغٍ ػهٗ/ عؼٛذ يششذ ٔانغٛذَٕٔد أٌ َشكش انًُٓذط عًٛم . فٙ كم أَؾبء انجهذ انًخزهفخ

 . انًٍٛ

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
انٕطٍانًٕصػخ ػهٗ يغزٕٖ ثهٕاصك خبصخ ٔلبسٔسح يٍ يٛبِ شًالٌ انًؼذَٛخ  006660666انًشاؽم انًخزهفخ فٙ إَزبط أكضش يٍ                               

 شخص َحضزوى الحفل االفتتبحٍ لىرشت الٌوز العزبٍ فٍ الوحىَت  122أكثز هي . 4

ًٙ، يذٚش ػبو فشع ْٛئخ ؽًبٚخ ػجذِ انشؼض/ ثبنزُغٛك يغ انغٛذًغبٌ، يذٚش ػبو انغٛبعبد ٔانجشايظ انجٛئٛخ فٙ ٔصاسح انًٛبِ ٔانجٛئخ يؾًذ ش/ لبو انغٛذ

يؾبفظخ يؾبفع ػهٙ صٚكى، َبئت . يٍ لجم د االفززبػكهًبد  أنمٛذٔلذ . 3616 َٕٕٚٛ 9ٛخ فٙ انًؾٕٚذ فٙ زُظٛى فؼبنٛخ رٕػثئخ فٙ انًؾٕٚذ انجٛ

ٔثؼذ ؽفم االفززبػ، . ػجذانشؽًٍ اإلسٚبَٙ، ٔصٚش انًٛبِ ٔانجٛئخ/ انغٛذأؽًذ شًالٌ، ٔكٛم انًؾبفظخ ٔيؼبنٙ / ٔسئٛظ انًغهظ انًؾهٙ ٔانغٛذٚذ انًؾٕ

ُٓذط ػًش انً( 3" ؽًبٚخ انًُٕس انؼشثٛخ فٙ عجم يهؾبٌ فٙ انًؾٕٚذ"دٚفٛذ عزبَزٌٕ، انًذٚش انزُفٛز٘ نهًؤعغخ ٔانز٘ رؾذس ػٍ ( 1 :رى رمذٚى ػشضٍٛ

أًْٛخ رطجٛك انمٕاٍَٛ "ؾذس ػٍ فٙ ْٛئخ ؽًبٚخ انجٛئخ، انز٘ ر( عبٚزظ)يؼبْذح انزغبسح انذٔنٛخ فٙ األَٕاع انًؼشضخ نالَمشاض  ٔؽذحثبػشٍ، يذٚش 

 انزضمٛفٛخى انًٕاد ٔرنك نذػ( ٔكالء صٕٚد فٕرش فٙ انًٍٛ)ػذَبٌ انغمبف يٍ ششكخ شٕنك / َٕٔد أٌ َشكش انغٛذ".  انًزؼهمخ ثؾًبٚخ انؾٛبح انجشٚخ

    . يُبلشبد عبدحاْزًبيب ثًٕاضٛغ انؼشضٍٛ ٔرالًْب انؾبضشٌٔ  أثذٖ .ٔانزٙ رى رٕصٚؼٓب فٙ انٕسشخ( انجشٔشٕساد ٔانكزٛجبد ٔانًهصمبد ٔغٛشْب)

 
انؾبضشٌٔ فٙ ؽفم افززبػ ٔسشخ انًُش انؼشثٙ فٙ انًؾٕٚذ                           ًٙانشؼضػجذِ / ػهٙ صٚكى ٔانغٛذ. ػجذانشؽًٍ اإلسٚبَٙ ٔد/ أؽًذ شًالٌ ٔيؼبنٙ انغٛذ/ انغٛذ: يٍ انُبؽٛخ انٛغشٖ  

ًىفوبز  7-1بزًبهج التذرَب فٍ عوبى هي  .5       

انزٙ ٛخ يكزت ؽًبٚخ انجٛئخ ثغهطُخ ػًبٌ ثأَّ لذ رى رشرٛت انجؼضخ انزذسٚج يٍخهٛفخ انغٕٓس٘، اخزصبصٙ أٔل فٙ ؽًبٚخ انًٕاسد انطجٛؼٛخ / أثهغُب انغٛذ

عٛزى . نفشٚمُب انًكٌٕ يٍ صًبَٛخ أشخبصانالصيخ انزأشٛشاد نهؾصٕل ػهٗ ٔٚزى ؽبنٛب يزبثؼخ اإلعشاءاد . َٕفًجش 9-1ثصٕسح سعًٛخ يٍ  عزغشٖ نُب

  !أثمٕا يؼُب. ٕٚنٕٛ 17د انضبيٍ ثزبسٚخ ٙ انؼذَشش يؼهٕيبد أٔفٗ ؽٕل ْزا انزذسٚت ثًب فٙ رنك أػضبء انفشٚك ف

  غُز هعزوفتي جهت تبزع جذَذ ه. 6

شجكخ أصذلبء انًُش انؼشثٙ نزغُت  ٕٚسٔ ػجش 000ٔلذ عشسَب ثزهمٙ رجشع ثًجهغ . دس يزُٕػخ ثًب فٙ رنك رجشػبد شخصٛخٚأرٙ دػى انًؤعغخ يٍ يصب

  . شكشا عضٚال نصذٚمُب األٔسٔثٙ. شعٕو انًزشرجخ ػهٗ انزؾٕٚمان

 :هىقع جىدٌ روبزتس علً الشبكت حبلُب. 7

 www.2Rgalleries.com: ػهٗ انؼًم انفُٙ نفُبٌ دثٙ ٔداػى انًؤعغخ عٕد٘ سٔثشرظ، ٚشعٗ دخٕل انًٕلغ نإلطالع

 !شكشا

 حصلَلذٌ الشٍء الىحُذ ا هذا هىفٍ الىاقع، . تغُُز العبلن الوفكزَي والوصووُي علًهجوىعت صغُزة هي الوىاطٌُي  بقذرةب ال تشك هطلق"

 هُذ  جزَترهب – ".دائوب
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