يؤسسة حًبية انًُر انعربي في انيًٍ
ص.ة9607 :
صُعبء – انجًهىرية انيًُية
جىال+709 999710737 :
فبكس+709-1-996179 :
بريد إنكتروَيcontact@yemenileopard.org :

"انعًم يٍ أجم ضًبٌ إدارة يستداية نقطعبٌ انًُر انعربي انتي تقطٍ ببَسجبو يع انًجتًعبت
انًحهية في انيًٍ"

"أصدقاء النمر العربي"
يئبت األعضبء حىل انعبنى!
تحديث رقم  53 :42يوليو 4233م
 .1حالة توتر مستمرة تسفر عن تحدٌات فً حماٌة البٌئة فً الٌمن :رغم عمل المؤسسة المضنً والحثٌث فً محافظتً المهرة
و إب إال أن التوتر فً الجمهورٌة الٌمنٌة ال ٌزال ٌجسد تحدٌا ً فً مجال حماٌة البٌئٌة .وكواحدة من تلك التحدٌات التً تواجه
مضمار حماٌة البٌئة فً الٌمن؛ ما تسببت به العملٌات التخرٌبٌة بالحد من تزوٌد الطاقة الكهربائٌة كما أن قلة الوقود زاد األمر
سوءاً .علما ً بأن االنططا المتكرر للتٌار الكهربائً ٌجعل من إعادة شحن األجهزة المحمولة وبطارٌات كامٌرات المراقبة تحدٌا ً
صعبا ً وحائالً عن استخدام اإلنترنت واالستفادة منه .أضف إلى ذلك أن شحة الوقود ٌنتج عنه تضخم مالً وقلة توفٌر للمواد
الغذائٌة وٌرفع من تكلفة النطل العام .ومن جملة المشاكل التً تواجهها البالد تجمٌد البنك المركزي الٌمنً للعملة الصعبة
(الدوالر) مما ٌجعل عملٌة تحوٌل مبالغ كبٌرة إلى الٌمن أمراً بالغ التعطٌد وٌجعل سحبها من حساب المؤسسة أمراً مستحٌالً.
ورغم اعتٌادنا على التماس حلول إبداعٌة لهذه المشاكل فإننا نأمل بأن ٌتوصل الحكام والمتظاهرون إلى حل فً الطرٌب العاجل
لتجاوز األزمة التً تهدد البالد وذلك من أجل الٌمن ولكً نتمكن من مواصلة عملنا تجاه النمر العربً.
 .2تمت الموافقة لباحثً محمٌة حوف بالتدرب فً ظفار :أرسل المهندس
صالح المحذوري (وهو عالم أحٌاء مشارك فً مشرو الوعل العربً
والشخص الممثل لكل العالقات التعاونٌة بٌن المؤسسة وسلطنة عمان) رسالة
عبر البرٌد اإللكترونً بتارٌخ ٌ 61ولٌو ٌطول فٌه أن دٌوان الطصر الملكً
فً عمان أصدر بٌان موافطة للباحثٌن ولٌد ومرد بالتدرب فً ظفار .وقد
وضح المهندس المحذوري أن خبٌر النمور خالد الحكمانً قد "أوصى
ببرنامج تدرٌب حطلً للفرٌق الٌمنً" .ولطد قام محفل أبو ظبً لمجموعة
اإلمارات للتارٌخ الطبٌعً بتموٌل البرنامج التدرٌبً والذي تم جدولته من -1
 61سبتمبر  1166كجزء من دعم المجموعة المستمر للمؤسسة .وبالرغم
من نجاح ولٌد ومراد فً التطاط آالف الصور للحٌاة البرٌة باإلضافة إلى
الصورة الوحٌدة للنمر العربً فً الٌمن إال أنهم لم ٌستفٌدوا بعد من تدرٌبهم على مناطق تواجد
النمور بصورة أمثل كما ستطوم هذه الدورة التدرٌبٌة بإفادتهم .وبما أننا ننوي استخدام ولٌد ومراد
فً عدد من الدراسات المخطط لها حول النمر العربً فً مناطق مختلفة من أرجاء الٌمن فإننا
على ٌطٌن أن المهارات والمعرفة التً سٌحصدونها من هذه الدورة التدرٌبٌة ستعٌنهم على تحسٌن
وضعٌة كامٌراتهم عند التطاط الصور بدرجات نجاح أكبر فً الدراسات الطادمة.
" .3فلبراٌت" توافق على زمالة علماء المؤسسة :قامت جامعة رود آٌالند (شمال شرق الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة) بدعوة الدكتور محمد الدعٌس األستاذ المساعد فً علم األحٌاء فً جامعة إب
والباحث الرسمً لدراسة نمور محافظة إب لعمل بحث دكتوراه متطدم كزمٌل "فلبراٌت" فً
جامعة رود آٌالند .ولطد قام الدكتور الدعٌس بعد إكمال دورته التدرٌبٌة فً ظفار فً شهر نوفمبر
 1161بتوظٌف الطالبٌن السابطٌن ولٌد الراعلً ومراد محمد اللذان ٌطومان بعمل دراسة نمور محمٌة حوف .كما قام الدكتور الدعٌس
بتوظٌف وتدرٌب التلمٌذ زاهر المسكري الذي ٌطوم بمعاونته فً دراسة نمور محافظة إب التً قدم الدكتور الدعٌس طلبا ً للطٌام بها (أنظر
للطصة  .)5علما ً بأن موضو بحث الدكتور سٌكون حول الخصائص الدوائٌة لـ"الحلطة" وهً نبتة من عائلة العنب تستخدم فً المرتفعات
الغربٌة للٌمن كغذاء وعالج طبٌعً لعدد من األمراض .ونحن على ٌطٌن بأنه باإلضافة إلى الوصول إلى اكتشافات جدٌدة ومهمة فإن
الدكتور محمد الدعٌس سٌحظى بفرص استخدام شبكة معلومات رود آٌالند لٌطور مهاراته من أجل أعمال مستطبلٌة تتعلق بالنمور.
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" .4زوم" قصة نجاحٌ :عود الفضل إلى صدٌطة مؤسسة حماٌة النمر العربً اآلنسة لٌلى إنطرامس حٌث قامت الجمعٌة الجغرافٌة الملكٌة
بعرض فٌلم "حماٌة النمور" وألول مرة على المسرح البرٌطانً فً جناح الجمعٌة الجغرافٌة الملكٌة فً ٌ 1ولٌو فً لندن .وقد حضر
منتجا الفٌلم السٌدان رٌتشادر جونس وكٌفٌن رشبً لإلجابة على أسئلة الجمهور حول الفٌلم المعروض والذي ٌعتبر أحد أفالم منافسة
األفالم الٌمنٌة الطصٌرة التً ترعاه الطنصلٌة البرٌطانٌة .علما ً بأن رئٌس الطنصلٌة البرٌطانٌة األسبق فً الٌمن السٌد مٌشٌل واٌت قد قام
بتطدٌم قائمة تحوي أربعة أفالم قصٌرة من أفالم المسابطة والذي راجعه متطوعو المؤسسة السٌد ماٌك جنٌنطس وكارول قٌره باإلضافة إلى
آخرٌن.

 .5مشروع محافظة إب ال ٌزال ٌحصد نتائج واعدة :باإلضافة إلى التطارٌر المحلٌة المشجعة التً تشٌر إلى وجود النمور فً محافظة إب فإن
ظهور بعض تلك النتائج أسفر عن إلغاء مشرو تعبٌد طرٌق من المطرر أن تمر عبر غابة منططة المحجر والتً تعتبر آخر معالم الحٌاة
البرٌة فً المحافظة .وقد وافق معالً محافظ محافظة إب السٌد أحمد عبد هللا الحجري على إٌطاف مشرو تعبٌد الطرٌق حتى السما من
الدكتور محمد الدعٌس الباحث الرسمً لدراسة النمور فً محافظة إب بأن الغابة ال ٌمكن استبدالها وأنها ذات أهمٌة وطنٌة حٌث أنها مفتاح
للمٌراث الٌمنً الطبٌعً شبه المنطرض .إن دمار مواطن تواجد النمور تعتبر واحدة من العوامل المساهمة فً استمرار انهٌار وانطراض
النمر العربً وذلك بتناقص أعدادها وبإلغاء هذا المشرو ننجز نجاحا ً فً معركة حماٌة الحٌوان الوطنً فً الٌمن.
 .6المؤسسة تشترك فً مسابقة "صورة من كامٌرات المراقبة" :تبذل المؤسسة كل ما بوسعها لتثبت وتؤكد على استمرارها دون الحاجة
لإللحاح على الناس بالتبر لها ودعمها .علما ً بأن معظم كامٌرات المراقبة التً تستخدمها المؤسسة والتً تعتبر باهظة الثمن تم شراؤها
بمبالغ كبٌرة .وهناك كامٌرات أخرى تبر بها البعض للمؤسسة مثل آٌدٌا واٌلد (فً كولورادو) باسم منظمة حماٌة الطبٌعة الجغرافٌة وهً
جمعٌة تزود مؤسسات الحماٌة بأدوات بحث ومؤسسة حماٌة النمر العربً هً إحدى تلك المؤسسات .ولدى المؤسسة فً الوقت الراهن
فرصة للفوز بكامٌرا مراقبة وذلك من خالل الدخول فً المسابطة السنوٌة والتً هً بعنوان "صورة من كامٌرات المراقبة" الذي ٌراعاه
"ترٌلربرو" وهو محل بٌع كامٌرات فً أمرٌكا .إن فوزنا بالمسابطة كاملة ٌخولنا الحصول على حزمة كاملة من كامٌرا نو "رٌكونكس"
والتً تطدر قٌمتها بأكثر من  111دوالر .أما فً حال فوزنا بطسم دولً فطط فإننا سننال حزمة كاملة من كامٌرا نو "بشنل بالك تروفً"
والتً تطدر قٌمتها بأكثر من  011دوالر .وإننا فً هذا الصدد نحث أصدقاء النمر العربً أن ٌطوموا بالتصوٌت للصور التً ستنال
إعجابهم على الرابط التالً http://www.trailcampro.com/2011internationalpictures.aspx :والمؤسسة ترحب
بالعامة بالتصوٌت مرة واحدة لكل برٌد إلكترونً قبل نهاٌة المنافسة فً  7أغسطس .وبالرغم من إقرارنا بأن هناك الكثٌر من اللططات
الجمٌلة على الموقع أعاله غٌر أننا بالطبع نأمل بأن تصوتوا لصور مالٌنً بٌتر للضبع المخطط وهو ٌترك أثراً لرائحته على أنبوب ماء
فً محمٌة حوف فً شهر أكتوبر المنصرم .وسواء ربحنا أم خسرنا المنافسة فأملنا أن تحضوا بمنافسة ممتعة ونرجو منكم تشجٌع
األصدقاء واألهل والزمالء لمشاركتكم المتعة.
صورة للضبع المخطط وهو ٌترك أثراً لرائحته
على أنبوب ماء فً محمٌة حوف تم التطاطها
بكامٌرا بوشنٌل تروفً التً تبرعت بها مؤسسة
آٌدٌا واٌلد لمؤسسة حماٌة النمر العربً .صور
مالٌنً بٌتر.

" ال تشك مطلقا بقدرة مجموعة صغٌرة من المواطنٌن المفكرٌن والمصممٌن على تغٌٌر العالم .فً الواقع ،هذا هو الشًء الوحٌد الذي ٌحصل دائما".
 -مارجرٌت مٌد
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