
رويطلا ذاقنإ :رييغتلا لجأ نم عورشم
نواعت لالخ نم نانبل يف ةرجاهملا

The enclosures to care for injured birds before and

after LOBR was formed in cooperation between IFAW

and LAMB.

ذاقنإ :رييغتلا لجأ نم عورشم

لالخ نم نانبل يف ةرجاهملا رويطلا

قفرلل يلودلا قودنصلا نيب نواعت

ةينانبللا ةيعمجلاو IFAW ناويحلاب

LAMB ةرجاهملا رويطلل

BEIRUT, LEBANON, August 3, 2022

/EINPresswire.com/ -- ديصلا ربتعي

متي ذإ ،نانبل يف اًدج ةعئاش ةياوه

اهمادختسا ءانثأ رويطلا عاونأ ديص

قرشلا يف رويطلا ةرجهل راسم مهأل

ريبكلا عدصلا يداو لوط ىلع طسوألا

ةجاجز قنع ةباثمب وه يذلاو)

اًنمضتم (ةرجاهملا رويطلل ةبسنلاب

روسنلاو نابقُعلا عاونأ نم ديدعلا

وهرلاو قلقللا رويط كلذكو روقصلاو

عاونألا هذه ضعب ؛مثاوجلا عاونأو

ةمهملا عاونألا ةحئال نمض جردم

عاونألا نم هنوك ظافحلا ةطشنأل

مئاوقل اًقفو ضارقنالاب ةددهملا

ةعيبطلا ةيامحل يلودلا داحتالا

(IUCN).

يلودلا قودنصلا مزتعي يتلا ةريطخلا عيضاوملا نم رويطلا كاسمإو يئاوشعلا ديصلا ربتعي

ةرجاهملا رويطلل ةينانبللا ةيعمجلا عم ةكارش لالخ نم اهتجلاعم (IFAW) ناويحلاب قفرلل

(LAMB)، قلاقللاو حراوجلا رويطلا ىلع زكري يذلاو رويطلا ذاقنإل زكرم ةاون ريدت يتلا،

 .LOBR «رويطلا ذاقنإل قرشملا ةيلمع» عورشم قالطإ لالخ نم

قطانملا نم ديدعلا نيوكت يف ةمهملا رصانعلا دحأ قلاقللاو حراوجلا رويطلا ربتعت

راشتنا نم دحت كلذبو فيجلا نم ةئيبلا فيظنت ىلع دعاست يهف ؛لئاوملاو ةيعيبطلا

يف اًرود بعلت نأ حجرملا نمو ،اًعويش ةسرتفملا تانئاكلا رثكأ نيب نم يهو ،ضارمألا

ةسيرف اهتاذ دحب نوكت دق اهنأ امك ؛تاييدثلاو رويطلا عاونأ تاعومجمو دادعأ نزاوت

.ىرخألا ةريبكلا ةسرتفملا تاناويحلل

http://www.einpresswire.com
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Two storks wandering in the LOBR enclosures as they

recover after being shot by hunters.

اذه نمض اًعم LAMB و IFAW لمعيس

زكرم نيسحتو ريوطت ىلع عورشملا

ذاقنإ لجأ نم ةياعرلاو ذاقنإلا

اهليهأت ةداعإو ةباصملا رويطلا

فاطملا ةياهن يف اهقالطإ مث نمو

نوكي امدنع - ةيعيبطلا اهلئاوم ىلإ

.اًنكمم كلذ

اًعون 408 ىلإ لصي ام ليجست مت دقل"

ةعضب ديدحتو ،نانبل يف رويطلا نم

قنعك ةمهم طاقن اهنأ ىلع عقاوم

دقو .رويطلا ةرجه تاراسم ىلع ةجاجز

عاونأ نم ديدعلا مادختسا قيثوت مت

هركذ ام قفو ".تاراسملا هذهل رويطلا

LAMB سيئر ،ناوص ليشيم روتكدلا

ديصلا تاسرامم نأ" :اًهبنم

مل اذإ ،فسأ لكب ،نانبل يف رويطلا عاونأ دادعأ نم ضفخُت فوس ةينوناقلا ريغو ةيئاوشعلا

".نآلا اهتيامحب ردابن

ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا بتكمل يميلقإلا ريدملا ،دمحم ديسلا روتكدلا لاق امك

يف تاناويحلا ةيامحل نكمي فيك رارمتساب IFAW تبثُي" :ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف

نادلبلا لمع ةيمهأ ىلع اًدكؤم ،ةفلتخم تاراق يف ىرخألا تاناويحلا ىلع رثؤت نأ ام ناكم

ةيلمع عورشمل نوكيس" :عباتو ".ضارقنالاب ةددهملا عاونألا ىلع ظافحلا لجأ نم اًعم

ريغ لكشب مهاسيس هنوك ةينانبللا دودحلا جراخ ريبك ريثأت (LOBR) رويطلا ذاقنإل قرشملا

ديدعلل يئاهنلا دصقملا دعت يتلاو ايقيرفأ بونجو قرش يف ةيعيبطلا لئاوملا معد يف رشابم

ذيفنتب ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا موقي ".نانبل قوف قلحت يتلا ةرجاهملا رويطلا نم

ةيعيبطلا تايمحملا نيب طبرلل ايقيرفأ بونجو قرش يف (Room to Roam) لاوجتلل زيح" عورشم

.ضعبلا اهضعب عم تاناويحلا تاعومجم عاونأ ءاقتلإ ريسيت لجأ نم كانه

،كلذ عمو .لايجألا ربع اهلقانت متيو ةينانبللا ةفاقثلا يف ةلصأتم ةسرامم ديصلا ربتعي

لالخ نم – دايطصالا يف ةيساق بيلاسأ لمشتل ةسرامملا هذه تعرفت دقف ،تقولا رورم عمو

- رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ... ،قبدلا داوعأو ،دئاصملاو خاخفألاو ،كابشلا لامعتسا

مازتلالا ىلع نيدايصلا (LOBR) عورشم ثحيس امك .ةردهمو ةمادتسم ريغ ديص تايمكبو

.رويطلا ديصب ةقلعتملا نيناوقلاب

 – (IFAW) ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا لوح

تاناويحلا دعاست ةيحبر ريغ ةيلود ةمظنم وه (IFAW) ناويحلاب قفرلل يلودلا قودنصلا

ربع نولمعي نيذلا نييداعلا صاخشألاو ءاربخلا نم ةعومجم نحن .ًاعم راهدزالا ىلع سانلاو

ةداعإو ذاقنإ لوح انلمع روحمتيو .ملاعلا لوح ًةلود 40 نم رثكأ يفو تاطيحملاو راحبلا

.ةيعيبطلا اهلئاوم ةيامحو ميمرت بناج ىلإ ،ةيربلا يف اهقالطإو تاناويحلا ليهأت

ةديدجلا راكفألا نيب عمجن اننإف اهلحلو ،ةدقعمو ًةحلم اههجاون يتلا لكاشملا ربتعتو

تامظنملاو تاموكحلاو ةيلحملا تاعمتجملا عم تاكارشلا ماربإب موقنو .ةيّدجلا لامعألاو

عاونألا عيمج ةدعاسمل ًةديدجو ًةركتبم ًابيلاسأ مدقنو .ةصاخلا تاكرشلاو ةيموكحلا ريغ



:ينورتكلإلا عقوملا ةرايز لالخ  نم كلذب موقن فيك ةفرعم نكميو .راهدزالا ىلع

www.ifaw.org

:تامولعملا نم ديزملل

ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ،يبد

يباج ةدنك

ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا – IFAW ل  ةيميلقإلا ةيمالعإلا ةريدملا

kjabi@ifaw.org :ينورتكلإ ديرب

– (www.arabnewswire.com) ةيبرعلا ءابنألا ةلاكو لالخ نم يفحصلا نايبلا اذه رادصإ متي

هعيزوت متيو ، (MENA) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاو يبرعلا ملاعلل ةيرابخإ ةمدخ يهو

EmailWire™ (www.emailwire.com) ةطساوب
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