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ما هو اجلديد (والقدمي) يف املطبوعات
اجلمل ،من التقاليد �إىل الع�صر احلديث :مقرتح ملكافحة الت�صحر من خالل �إن�شاء مزارع للجمال تقوم على �إنتاج العلف من
النباتات املحلية و�أوالف امللح.
يهدف هذا املقرتح �إىل �إن�شاء مزارع للجمال ،وخف�ض عدد اجلمال الربية ال�سائمة يف �أرا�ضي الرعي ال�صحراوية� .سي�سهم هذا يف تخفي�ض
الت�صحر ،و�سيتيح �إعادة ت�أهيل للأنظمة واملوائل البيئية الطبيعية التي عانت لعقود من الرعي اجلائر .كما �أنه يقرتح ا�ستك�شاف �سبل لتغذية
احليوانات يف املزارع بنباتات فطرية �صحراوية عربية ،تنتج يف نف�س املزارع ،والتي يغلب �أن ال حتتاج �إىل الأ�سمدة و�إىل القليل من املبيدات و�إىل
احلد الأدنى من الري باملاء العذب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن االنتقال من مزارع الأبقار �إىل مزارع اجلمال �سيتيح االحتفاظ باجلمال يف �أماكن
مظللة واحل�صول على �إنتاج �أكرب للحليب .حتتاج الأبقار �إىل بيئات مربدة ا�صطناعيا ،لأنها بغري ذلك تنتج كميات قليلة جدا من احلليب.
�إن املزايا باخت�صار هي )1( :ا�ستهالك �أقل للماء العذب لإنتاج العلف )2( ،ا�ستهالك �أقل للأ�سمدة واملبيدات� )3( ،إعادة ت�أهيل �أرا�ضي
املراعي ومكافحة الت�صحر )4( ،منتجات �أكرث نفعا لل�صحة للإ�ست هالك الب�شري .ملزيد من املعلومات من دِ .ب ّنو مو ِور ،يون�سكو ،قطر.
بريد �إلكرتوين b.boer@unesco.org.
ال�سم هو �سبب نفوق �أبو منجل الأ�صلع
�إنذار �إخباري من برياليف
الإثنني� ،أكتوبر http://www.birdlife.org/news/news/2008/10/bald_ibis_poisonings.html 2008 ،12:00 ،27
عرث على ثالثة من طيور �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل  ، Geronticus eremitaاملهددة تهديدا حرجا ،م�سممة يف مكان ناء من
ال�صحراء الأردنية وعلى بعد مئات الأميال من مناطق تكاثرها يف تركيا .كانت الطيور الثالثة يجري تعقبها بالأقمار ال�صناعية بعد
مغادرتها لبريت�شك ،جنوب �شرق تركيا ،حيث توجد �إحدى املواقع الأربعة املتبقية لطيور �أبو منجل الأ�صلع .وجدت الطيور على بعد 32
كلم من العا�صمة الأردنية ،عمان .ا�ستبعدت اختبارات ما بعد املوت ال�صعق الكهربائي و�إطالق النار كم�سببات حمتملة للنفوق.
«�إن موتها ي�ؤمل القلب� ،إال �أنها قد ال تكون قد ماتت دون طائل .لقد �أتت من جتمع �شبه�-أ�سري وكونها قد غادرت امل�ستوطنة يثبت �أنها مل
تفقد غرائزها للهجرة» ،ح�سب ر�أي خوزيه تافار�س ،م�سئول برنامج اجلمعية امللكية حلماية الطيور يف تركيا« .لقد طارت الطيور عن
طريق تدمر يف �سوريا ،حيث تت�شبث م�ستعمرة �صغرية بالوجود ،مما يدل على �أن الطيور التي �سنطلقها من تركيا يف العام القادم قد
تن�ضم �إىل املجموعة يف �سوريا».
لعدة �أعوام حري �سلوك الهجرة لطيور �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل العاملني بال�صون � ،إال �أنه يف عام  2006قامت منظمة بريداليف
�إنرتنا�شيونال واحلكومة ال�سورية بتعقب رحلة الطيور البالغة ذهابا و�إيابا مل�سافة  3,800ميل من و�إىل �سوريا وعرثتا على مواقع �شتوية
لها يف �أثيوبيا .لكن �صغار الطيور مل ت�شاهد قط يف رحلة الهجرة ،وكان العلماء قلقني من مواجهة تهديدات غام�ضة يف طريق خمتلف
متاما لق�ضاء ال�شتاء .يقول �شريف اجلبور ،من بريداليف يف ال�شرق الأو�سط ،الذي عرث على الطيور امليتة« :نحن نعلم �إىل �أين تذهب
الطيور البالغة ،ولكن تتبع خطوط هجرة ال�صغار هو �أمر يف غاية الأهمية لكي نتمكن من حمايتها يف ال�شتاء وم�ساعدتها يف العودة �إىل
�سوريا وتركيا للتكاثر».
حلل هذا اللغز� ،سيتم تزويد �أعداد �أكرب من الطيور الرتكية ببطاقات التعقب يف العام املقبل� .إن م�شروع التعقب قد رفع الآمال يف
م�ستقبل �أبو منجل الأ�صلع ال�شمايل يف ال�شرق الأو�سط ،وبات العاملون يف ال�صون �أكرث تفا�ؤال ب�أنهم �سينجحون يف �إعادة ت�أ�سي�س جتمعات
برية جديدة بالكامل يف تركيا.

�صورة � :1أبو منجل الأ�صلع
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الأطفال يبلغون الهدف يف �إنقاذ النمر

جلف نيوزhttp://archive.gulfnews.com/articles/08/11/15/10259644.html 2008/11/15 ،

نقط �سوداء على اجلدران ،و�أقنعة ،و�آذان منور ،ومل�صقات تتدىل من ال�سقوف ،وو�صمات ال�صمغ على الأر�ضيات – كان هذا هو امل�شهد
يف مدر�سة هورايزون يف دبي وهي تقدم دعمها للنمر العربي املهدد .قام �أطفال من ثالث مدار�س �أخرى (مدر�سة اجلمريا الناطقة
بالإجنليزية ،مدر�سة دبي الناطقة باالجنليزية ،ومدر�سة كينجز) �أي�ضا بتنظيم «�أيام النقط» اخلا�صة بهم لرفع الوعي مبحنة النمر
وجمع التربعات.
يف يوم النقط من كل عام تقوم جمموعة من �أعمار خم�سة و�ستة �أعوام مبدر�سة هورايزون بن�شاط ي�صنعون فيه �أقنعة النمر.
تعر�ض التلميذة �سينا رايدر قناعها بفخر وتقول�« :إن كافة �أفراد الف�صل يرتدون النقط اليوم ،ونحن نريد �أن ن�ساعد كل النمور
يف الكوكب» .ويقول تلميذ �آخر ،توما�س هيج «�أن النمور العربية متوت .على الب�شر التوقف عن الق�ضاء عليها بال�صيد» .يوافق رايلي
تيولون ويقول« :ال �أريد للنمور �أن تنقر�ض� .أرجوكم حماولة �إنقاذها» .تتطوع �سيندي تيولون وهي �أم لطفلني يف مدر�سة هورايزون
وع�ضو يف «املجموعة اخل�ضراء» التي تت�ألف من مدر�سني و�أولياء �أمور يرغبون م�ساعدة الأطفال يف �أن ي�صبحوا مواطنني عامليني �أف�ضل
)�أنظر (WME News Vol 3 No 1وتقول «لقد �ساعدت يف تنظيم هذا الربنامج لكي يعي الأطفال مفهوم االنقرا�ض».
تركزت �أحداث «يوم النقط» على ن�شر الوعي وجمع التربعات لدعم �صون النمر العربي يف اليمن .متكن �أطفال املدار�س الأربعة من جمع
ما يزيد عن  100,000درهم �إماراتي لدعم برنامج �إنقاذ النمر اليمني  YLRPون�شره لكتاب الأطفال «النقط التي تختفي» .يف نف�س
الوقت الذي كانت جتري فيه �أحداث «يوم النقط»� ،أقامت مدر�سة �صنعاء الدولية (حيث يعمل دافيد �ستانتون  ،م�ؤ�س�س برنامج �إنقاذ
النمر اليمني) م�سرية رعتها عدة م�ؤ�س�سات.
ت�شكر «�أخبار احلياة الربية يف ال�شرق الأو�سط» �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أولياء الأمور والأطفال وكذلك ال�صحافة واملحرتفني الذين
�أعطوا من وقتهم لإجناح هذه الفعاليات .نرجو من �أي مدر�س �أو ويل �أمر يرغب يف املزيد من املعلومات عن تنظيم «�أيام النقط» �أو يوما
للحيوانات املهددة يف مدار�سهم االت�صال مبحرر هذه الن�شرة ،تريي بيلي.
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�صورة  :2ها ّنا ومالت�شي بيلي يرتدون �أزياء «يوم النقط»
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