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

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

"أصذقاء انًُر انعرتً"
يئبت األعضبء حىل انعبنى!
تحذٌث رقى  03 :22سثتًثر 2322و
.1

مستجدات محافظة إب :

جالل عثذ هللا َاجً قاٌذ (شًالا) ٔزاْر عهً عثذ هللا انًسكري
ٌسترٌحاٌ فً يُطقح انًحجر

جسء يٍ غاتح انًحجر فً يذٌرٌح شعر  -إب

يعانً يحافظ يحافظح إب انسٍذ أحًذ عثذ هللا انحجري ٌقثم جائسج
انًؤسسح تقذٌرا نذعًّ فً حًاٌح انحٍاج انثرٌح فً انًحافظح.

فً ٌوم الجمعة الموافق  3سبتمبر 3122م توجه فرٌق المؤسسة الذي ٌضم الدكتور محمد الدعٌس واألخ ٌوسف محاجب
والسٌد دٌفٌد ستانتون نحو محافظة إب لعمل برنامج مكثف مدته ٌومٌن .و فً ٌرٌم تواصل الفرٌق مع الباحثٌن الجدد فً
المؤسسة وهم خرٌجو جامعة إب  -تخصص أحٌاء؛ اإلخوة جالل قاٌد وزاهر المسكري لتناول وجبة الغداء .وبعد ذلك خضع
الموظفون الجدد لدورة تمهٌدٌة حول كٌفٌة الترصد بالكامٌرا .ولقد تقدم الفرٌق الموسع نحو غابة المحجر فً مدٌرٌة شعر
التً سمع الدكتور الدعٌس (المنسق لدراسة النمور فً إب) تقارٌر متواطئة عن نشاط حدٌث للنمور فً المنطقة .وقد أخذ
السٌد عبده المخمل الفرٌق فً رحلة إلى الغابة حٌث وجدوا دالئل واضحة تدل على وجود الضبع المخطط والشٌهم الهندي
وأثار لحٌوان الكركال العربً .وكان السٌد المخمل قد قام بعمل تسجٌل مصور أثناء مواجهتهم للنمور بحد وصفه هو وبعض
سكان المنطقة فً وقت قرٌب؛ قبل خمسة أشهر مضت تقرٌبا .وفً ٌوم السبت  4سبتمبر 3122م قابل جمٌع أعضاء فرٌق
المؤسسة معالً محافظ محافظة إب السٌد احمد عبد هللا الحجري وأهدوا له لوحة تذكارٌة عرفانا منهم بدعمه ألعمال
المؤسسة .وقد قال معالٌه أثناء الحفل " :هناك ال عدٌد من المنظمات التً تعمل فً منطقتكم غٌر أننا ال نسمع عنهم أي شًء
إال عند حصول خالف على المال" .وفً نهاٌة اللقاء قال معالً المحافظ أحمد الحجري" :نشكر الدكتور محمد لتشجٌعه
الشباب الٌافع للمشاركة فً فعالٌات المؤسسة" .وبعد انقضاء أسبوعٌن ونصف سافر جالل قائد إلى حوف من أجل التدرب
ولمدة أسبوعٌن على بحث فً حقل النمور مع ولٌد ومراد اللذان عادا مؤخرا من عمان بعد أسبوع من التدرٌب المتقدم حول
دراسة النمر العربً فً ظفار (أنظر للفقرة التالٌة) .وسٌقوم جالل وزاهر برصد أربع كامٌرات مراقبة فً المحجر.

انسٍذ ٌٕسف يحاجة

انذكتٕر يحًذ انذعٍس

انسٍذ عثذِ انًخًم

شركة توتال ٌمن لالستكشاف واإلنتاج تدعم حماٌة النمر العربً فً الٌمن

 .2ولٌد ومراد ٌكمالن دورة متقدمة حول بحث فً حقول النمور مع خالد وهادي الحكمانً:

ٌقف انفرٌق أياو شجرج تأتاب انظفارٌح.
يٍ انًٍٍٍ إنى انٍسار :يراد ٔنٍذ ٔخانذ (ْادي نٍس تٍُٓى)

فرٌق انًؤسسح فً "كٓف انًُر" انٕاقع فً جثم قًار
يٍ انٍسار إنى انًٍٍٍ :يراد ٔٔنٍذ ٔخانذ (ْادي نٍس تٍُٓى)

ال ٌزال ولٌد الراعلً ومراد محمد مستمران فً تقدٌم عمل استثنائً ممتاز فً دراسة النمور فً منطقة حوف حٌث نجحا فً كونهما الشخصان
الوحٌدان اللذان استطاعا توثٌق صور للنمر العربً البري فً الٌمن .ولقد حصدت كامٌرات المراقبة لدٌهم آالف الصور للحٌاة البرٌة فً محمٌة
منطقة حوف التً انبثق عنها نتائج الدراسات المنشورة سابقا باإلضافة إلى دراسة قامت بها وكالة التنمٌة الدولٌة التً نشرت تقرٌرا لها فً نوفمبر
3121م فحواه .." :القلٌل من الحٌوانات الثدٌٌة الكبٌرة مثل النمر العربً والوعل والغزالن والذئاب والضباع والثعالب والقطط البرٌة والشٌهم من
المتوقع أنها تعٌش فً حوف وضواحٌها ".كما أنتجت بحوثهم أٌضا سجالت جدٌدة عن طٌور وزواحف مما ٌضٌف بشكل كبٌر إلى معرفتنا عن
التنوع البٌئً لشرق الٌمن .ما بٌن  23-6سبتمبر تلقى باحثا المؤسسة اللذان كرسا وقتهما وجهدهما ألجل المؤسسة تدرٌبا متقدما من هانً وخالد
الحكمانً التابعان لدارسة النمر العربً فً عمان .وتعتبر المؤسسة ممتنة للدٌوان الملكً فً سلطنة عمان وذلك لموافقتهم إقامة دورة تدرٌبٌة وكذلك
ممتنة للمهندس صالح المحذوري لتنظٌمه تلك الدورة .إن التعاون المستمر بٌن البلدٌن األكثر أهمٌة لتواجد النمر العربً ٌعتبر ذو قٌمة عالٌة .وتود
المؤسسة إن تشكر على وجه الخصوص هانً وخالد وذلك لتصمٌمهما دورة متمٌزة وتشكر كذلك محفل أبو ظبً لمجموعة اإلمارات للتارٌخ الطبٌعً
لتموٌلهم مشاركة ولٌد ومراد فً تلك الدورة
 .3أصدقاء جدد وقدامى ٌجتمعون معا ً لٌجعلوا "كٌكستارتر" قصة ناجحة:

قامت المؤسسة بتدشٌن طلب "كراودفندٌنق " [وهو مفهوم ٌحث على دعم مشارٌع المؤسسة] تحت مسمى "مراقبة لٌلٌة -التقاط صور النمر
العربً بكامٌرات الرصد" على موقع "كٌكستارتر"

إن الجهد الكبٌر الذي ٌقوم به عدد كبٌر من الناس ضمن نجاح الطلب والذي تم إنهاؤه الٌوم بعد أن تم رفع مبلغ وقدره 20.111دوالر .وقد قام
أصدقاؤنا السابقٌن والجدد بتقدٌم إثباتات وكتابة رسائل إلكترونٌة واستخدموا موقع توٌتر والفٌس بوك ووسائل إعالم أخرى مختلفة لٌحصلوا
على وعود سرٌعة .وقد انضم لجهود دعم األفراد من القارات الست عددا من المؤسسات من ضمنها :أطلس لتربٌة الطٌور العربٌة )(ABBA
مركز نباتات الشرق األوسط ) (CMEPفً الحدٌقة النباتٌة الملكٌة فً إدٌنبرا ) (RGBEو مؤسسة الحٌاة البرٌة اإلضافً و القط
البري.أورج ومصمم مواقع بلوبٌتل ومؤسسة دبً لمأوى الكالب والقطط وجمعٌة طٌور الشرق األوسط ) (OSMEوالجمعٌة البرٌطانٌة
الٌمنٌة وغٌرها من المؤسسات الكثٌرة .باإلضافة إلى رفع العدٌد من التموٌل الذي تحتاج إلٌه المؤسسة بشدة ،فإن ظهور العرض العالمً
وذلك من خالل الطلب المذكور أعاله تم رفع بروفاٌل حماٌة النمور فً الٌمن وقامت بتقوٌة روابط الشركة مع أصدقائها السابقٌن مثل:
"كاتالٌز كومٌونٌكٌشن" وطورت المؤسسة فً نفس الوقت عالقة قوٌة مع أصدقاء جدد مثل سٌكاري سٌرش ووكالة التفاؤل اإلجتماعٌة .كما أن
المؤسسة مدٌنة لكل من ساهم فً إنجاح الطلب ولإلطالع على لمحة لتلك الجهود المبذولة نرجو إتباع الروابط التالٌة:
http://cmep.org.uk/2011/09/21/nightwatch-catching-arabian-leopards-with-camera-traps/
http://www.osme.org/news/index.shtml
http://www.wildlifeextra.com/go/news/leopards-yemen.html
http://leopards.wild-cat.org/
http://www.slideshare.net/arabianleopard/
http://www.talking-naturally.co.uk/tn61-conference-calls-20-sept-11/
" 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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