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ما هو اجلديد (والقدمي) يف املطبوعات
ما هو اجلديد يف املطبوعات والن�شرات (تتوفر ملفات  PDFلبع�ض هذه املقاالت يف موقعنا ب�شبكة الإنرتنت)

م� .شري �شاه ،كننغهام پي �إل )2008( - ،الأ�سيجة باعتبارها تهديدا لقطط الرمال  ،1858 Felis margarita Loche،يف اململكة العربية
ال�سعودية .106-104 :44 Zoology in the Middle East .نقدم تقريرا عن �إناث قطط الرمال التي تقع يف م�صيدة الأ�سيجة ال�شبكية
امل�سل�سلة – قد يعود ذلك �إىل كرب مقايي�س جماجمها – والأخطار املحتملة لتلك الأ�سيجة على حركة هذه القطط يف و�سط اململكة العربية
ال�سعودية .ال�شكل .1

كننغهام پي �إل ،م� .شري �شاه ،ز .الإ�سالم� ،آر .روبن�سون� ،أ .بورغ  )2008( -الإدارة التكييفية هي �شرط م�سبق لإعادة تقدمي الرمي
(غزال الرمال) يف اململكة العربية ال�سعودية 27(1): 19-21 GNUSLETTER .ت�شري هذه املذكرة �إىل درا�سة عن بيئة الرمي
 Gazella subgutturosa maricaابتد�أت يف حممية حمازة ال�صيد يف و�سط غرب اململكة العربية ال�سعودية ،و�أهمية حتديد معدل واقعي
للتخزين وال�سعة اال�ستيعابية للموئل و�أهمية وجود �إ�سرتاتيجية �إدارة تكييفية للح�صول على �أف�ضل النتائج.
ال�شكل .2
كننغهام پي �إل ( - )2008هيكلية املجموعات وتقييم حالة الرمي (غزال الرمال)  Gazella subgutterosa maricaخالل ربيع 2008
يف حممية حمازة ال�صيد يف اململكة العربية ال�سعودية .27(1): 21-23 GNUSLETTER .ت�صف املذكرة حجم وتركيبة جمموعة الرمي
يف حممية حمازة ال�صيد يف و�سط غرب اململكة العربية ال�سعودية وت�أثري الأمطار املحلية على التغيريات يف هيكلية املجموعة .تدل التغيريات
البالغة يف الهيكلية بعد � 3 – 1أيام من �أحداث هطول الأمطار مع التجمع واالرحتال يف اجتاه الأمطار �إىل الطبيعة املهاجرة للرمي واملرتبطة
بهطول الأمطار.
كننغهام پي �إل ( Ptyodactylus hasselquistii ,GEKKONIDAE )2008الرب�ص امل�صري مروحي القدم 1789 - Diet
 .African Herp News 45: 6-8تت�ضمن هذه املالحظة الق�صرية تعليقات على �سلوكيات البحث عن الطعام للرب�ص
 Ptyodactylus hasselquistiiبعيدا عن املوائل املقبولة طبيعيا يف �أوقات الوفرة – ن�شاط النمل الأبي�ض – واحتماالت التكلفة-املنافع ملثل
ذلك الن�شاط كما �شوهد يف و�سط اململكة العربية ال�سعودية .ال�شكل .3

�صورة  :1قط رمال ميت يف �سياج �شبكي م�سل�سل

ك .زيالن ،تي .بيلي ،هـ ڤي� .سميث� ،سي� .سيلڤانوز ،جي .ك ّنه� ،آر .كي� .شو�سرت ،كي .هيالند ( )2008تف�شي دا ُء َخ ِف َّيات الأَ ْبواغ
 cryptosporidiosisيف جمموعة من الكروان اجلبلي (ال�صخري) يف دبي.Avian Pathology .
ن�صف  6انت�شارا لدا ُء خَ ِف َّيات الأَ ْبواغ يف جمموعة من كروان اجلبل يف وحدة لرتبية �أنواع خمتلفة يف دبي .كانت خَ ِف َّيات الأَ ْبواغ
ِ 37: 521-52
هي املمر�ض املعوي الغالب الظاهر .عانت  19من الطيور الت�سعة وع�شرين من التهاب �أمعاء َنزْ ليِّ مرتبط بنتائج باثولوجيا الأن�سجة بتواجد
لعدة مراحل لتطور خَ ِف َّيات الأَ ْبواغ يف ال�سطح املخاطي.
اليون�سكو تعمل على �إقامة �شبكة من احلدائق النباتية يف املنطقة العربية بالتعاون مع منظمتي  BGCIوAPSG
ت�ساهم اليون�سكو يف امل�ساعدة على �إن�شاء �شبكة من احلدائق النباتية لأغرا�ض التعليم والبحث العلمي وال�صون يف املنطقة العربية� .إن هناك نق�ص
يف املتخ�ص�صيت يف املجال النباتي يف جميع �أنحاء املنطقة  ،وت�أمل منظمة اليون�سكو واملنظمات ال�شريكة �أن تقدم م�ساهمات كبرية نحو تو�سيع قاعدة
املتخ�ص�صني يف املجال النباتي و�صون النباتات العربية .يرتكز امل�شروع على خطة العمل الرئي�سة ملنظمة اليون�سكو يف الإ�سهام يف تعزيز الروابط
بني الرتاث الثقايف و�صون التنوع البيولوجي� .إن الهدف الرئي�س لهذا الن�شاط هو املحافظة على النباتات العربية املتوطنة يف بيئات �صناعية.و قد
كان من �ضمن الإجنازات التي حتققت �إعداد اقرتاح لإقامة �شبكة حدائق قر�آنية نباتية ،وا�ست�ضافة اجتماعات جلنة ا�ست�شارية عاملية يف الدوحة
وال�شارقة ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج خطتني رئي�ستني وامل�شاركة وتقدمي العرو�ض يف ن�شاطات اليون�سكو يف امل�ؤمتر العاملي الثاين عن احلدائق النباتية
العربية يف الأردن .كانت اخلطوة الهامة الأخرية هي التقييم اخلارجي مل�شروعي الدوحة وال�شارقة من قبل املنظمة الدولية حلفظ احلدائق النباتية
 Botanic Garden Conservation International -BGCIوالذي �ألقى �ضوءا �إ�ضافيا على �أهمية العمل امل�شرتك ل�صون النبات
يف املنطقة العربية.
�إن جوهر فل�سفة احلديقة النباتية القر�آنية هو �إن�شاء مراكز متيز للبحوث النباتية والتعليم وال�صون ،والدعوة على �أ�سا�س من تعاليم القر�آن
�ستعب تلك احلدائق عن االمتثال لتعليمات القر�آن الكرمي و�سرتكز
الكرمي �إىل احرتام احلياة والنباتات واحليوانات واملخلوقات ،واملاء �أي�ضاو رّ
على الرمزية املت�صلة بالإ�سالم والعرب من املحافظة على املاء واحلياة النباتية.و قد طبقت هذه الفل�سفة يف حالتي ال�شارقة وقطر حيث يجري
الآن �إن�شاء احلدائق النباتية القر�آنية بعد �أن مت �إعداد اخلطط الرئي�سة.
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وفدت طلبات حمددة من الأردن وفل�سطني ولبنان مل�ساعدتها يف �إن�شاء حدائق
نباتية ،وكان مكتب اليون�سكو يف بريوت هو املبادر للدعوة لتعاون بني التجمعات
مع مكتب الدوحة ،الأمر الذي حتقق ،ومت تنظيم اجتماع للتخطيط يف بريوت
يف نوفمرب � .2008سرتكز الفل�سفة هنا �أي�ضا على �إن�شاء موقع للبحوث والتعليم
وال�صون يف املقام الأول لنباتات لبنان ،ومراعاة الرتاث الثقايف والطبيعي.
حتتاج احلدائق املحتمل �إقامتها يف فل�سطني والأردن �إىل املزيد من املناق�شة،
�إال �أن هناك بالفعل حوار متوا�صل بني اليون�سكو يف الدوحة وال�سلطات املعنية،
واليون�سكو على �أهبة اال�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة وت�أمل �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
م�ساهمات هامة يف حماية النباتات العربية.
�ستعمل اليون�سكو بتعاون وثيق مع ال�سلطات الأخرى يف عملية التوا�صل هذه،
و�ست�سعى �أي�ضا �إىل �إر�ساء تعاون وثيق مع املنظمة الدولية حلفظ حدائق
النباتات ) (BGCIيف حدائق كيو  ، Kewواملجموعة العربية التخ�ص�صية
للنبات ) (APSGومقرها الريا�ض والتي �أن�ش�أت عام  ،1996و�إىل دعم الإحتاد
الدويل حلماية الطبيعة  .IUCNميكن احل�صول على مزيد من املعلومات من
الدكتور بينو بوير ،اليون�سكو ،قطر.
Dr. Benno Böer, UNESCO, Qatar. e-mail: b.boer@unesco.org
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