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من هي  نوارة العالم؟
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نوارة العالم كائن عابر للكواكب تملك قوى خارقة وتكنولوجيا الفضاء الخارجي. 
تقود  بطلتنا التي ال تشيخ فريق مكافحة التلوث وتسافر إلى كوكب األرض 

في مركبتها الفضائية البراقة المجهزة بتكنولوجيا متطورة وإمكانيات 
الغوص. تزور نوارة األرض لقضاء عطلتها وللتواصل مع أفراد الفريق 

المنتشرين في كل أنحاء المعمورة. خالل رحلتها، تتعرف على الضرر 
الكبير الذي حل باألرض وبمواردها الطبيعية. سرعان ما  تصبح عطلتها 
تحقيقًا حول الغيبوبة التي أصابت بني البشر وسلوكهم الالمبالي 
تجاه األرض. لدى نوارة قدرة التواصل  مع الحيوانات 
والناس. تملك نظاراتها ومركبتها الفضائية المشعة 

قوى خارقة وقدرات تواصلية. تصدر أشعة شمسية 
تزيل مؤقتًا الغيبوبة  التي تؤثر بالناس وبضررهم 
على البيئة والمحيطات واألنهار والجداول. كما 

تصلها النظارات والمركبة بفريق مكافحة التلوث. 

إن حماية المحيطات واألسماك وسائر 
الكائنات الحية التي تسكنها هو الهدف 
رقم 14 من أصل 17 هدف من أهداف 
التنمية المستدامة. انضم إلى نوارة العالم 

واألصدقاء في مهمة خلق الوعي والتغيير من 
أجل خير الكل. 
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بعد كوكب الزهرة بقليل...

يفترض أن نصل األرض قريبًا 
يا نوارة.

سنصل  غالف 
األرض الجوي بعد 
3 ثوان... 2... 1...

على 
موعدنا يا 

فريد!

كم أنا متشوقة للقاء 
أصدقائي حتى نذهب إلى 

المنتجع السياحي!

ليث، ليلى! هل 
أنتما جاهزان؟

جاهزان!

 لكن كوكبنا 
في أزمة!!

 إذاً علينا
  إجراء تحقيق. 
في طريقنا إليكما!

 يا للهول! 
 ماذا  حصل لهذا 
الكوكب النقي؟



المياه ملوثة والشعب 
المرجانية تحتضر.

 نحن نتضور جوعًا. 
إن كبرى شركات األسماك 
تفرط في الصيد كما أنها 
تستولي على كل طعامنا! 

بني البشر في غيبوبة 
عجيبة.

إن   
 أشعتي....

...ستشفي 
عقولهم !

هم ال يعرفون حجم 
الضرر الذي يلحقونه 

بأسماكنا ومياهنا.

زززإ
إز



بحلول العام 2020، نأمل القضاء على الصيد 
الجائر وغير المشروع.

مرحى!

أرجو أن مشاكلنا قد انتهت. 
حان الوقت لـ...

يا نوارة، إنه أنا 
ريان!

أنا عند نباتات 
القرم.

نحن 
في طريقنا إليك يا 

 ريان!

هل بإمكانك 
إيقاظهم؟

انطلقي يا أشعتي 
الشمسية!

يع!
 هذا التلوث مقزز. 
أصبت بالغثيان!

ما الذي حصل 
لهذا الكوكب 

الجميل يا فريد؟

بعد دقائق 
معدودة...

زززززإ
إ



سيساعد الحد من  التلوث ومنع حدوثه 
في حماية المحيطات. 

سنعمل جاهدين لحماية النظم البيئية 
المائية وصحة اإلنسان. 

واو!

اركب يا 
 ريان!

 انظري 
يا نوارة!

ليتني 
ما رأيت 

ذلك!

إن ذلك الدولفين 
يختنق!

ال تتحرك يا 
صديقي. سأحررك من 

الكيس. 

إمممم! 
إمممفت!

مرحى! هل بإمكان 
أشعتك تمزيق 

الكيس؟

ززز!
إزز



تحديد  مصدر المشكلة...

لنحلل الشعبة 
المرجانية...

يبدو أن الغيبوبة تنبعث من شتى المصادر التي تساهم في تلويث 
الهواء والمحيطات. 

إن هذه الغيبوبة الغريبة 
جعلت الناس ملِوثين. 

ما أين جاءت؟ 

يا إلهي! يبدو أن 
الغيبوبة وصلت إلى ما 

تحت الماء. 

فلنتحول إلى  وضع 
الغواصة. 

يبدو كل شيء 
على ما يرام  من هذا 

الجانب...

اربطوا 
األحزمة !

طششش!

المصانع

فقدان الغابات

وسائل النقل

مزارع الحيوانات 
المكتظة



يمكن أن يتسبب النشاط البشري على األرض 
بتلوث ضار على كل أشكال الحياة.

حين تعاني الحياة تحت الماء، فإن 
الحياة على البر تتأذى أيضًا.

حتى تحت 
الماء.

يبدو أن الشعبة تضررت من ارتفاع 
درجة حرارة الماء وازدياد ثاني 

أكسيد الكربون...

كال!

...أو ما يدعى بالتحمض. 

احذري!

نوارة؟



حان وقت 
المناورة!

واو! علينا توخي 
الحذر.

كدنا أن ندخل في 
الغيبوبة!

تستطيع أشعتي 
إزالة الغيبوبة لكن 

بشكل مؤقت.

إزززززإ

إذا ما أجريت تغييرات بسيطة في حياتك اليومية، 
ستساعد في الحد من انبعاثات الوقود األحفوري وإنقاذ 

الحياة والنظم البيئية المائية. 



بإمكانهم تغيير 
أنواع األطعمة التي 

يتناولونها.

علينا أن نمنعها من 
العودة!

ال نستطيع معالجة جميع 
حاالت الغيبوبة. 

نستطيع اآلن بدء 
عطلتنا!

حين يغير بني البشر 
من عاداتهم، سيضعف 

مصدر الغيبوبة.

نعم، وتغيير 
وسائل النقل.

 أرى المزيد من الناس 
أمامنا مباشرة...

إن بني البشر وحدهم قادرون على منع 
الغيبوبة من العودة.

وصلنا إلى المنتجع.

إززززززز



حين تزيد حموضة الماء، تذوب 
قشور الحيوانات البحرية. 

يضر  الحمض بحواس الحيوانات. اختالط ثاني أكسيد الكربون بالماء 
يزيد حموضته.

منذ القرن 19 وحموضة  المياه السطحية 
للمحيطات في ازدياد.

ما يقلل كمية األسماك التي تأكلها الكائنات 
البحرية وبني البشر.

إن لم نحد من تلوث ثاني أكسيد الكريون، 
سيزداد األمر سوءاً وسيؤثر على العديد من 

أشكال الحياة في محيطات العالم. 

بت اآلن عضواً في فريق مكافحة 
التلوث ويمكنك معالجة الغيبوبة!

 على الجميع 
أن يقوم بدوره من أجل 
الحفاظ على النظم البيئية 

المائية.



www.anniesunbeam.com لإلجابة على سؤال نوارة ولمزيد من المعلومات حول ما يمكنك فعله لوقف الغيبوبة، اقرأ الصفحة التالية وزر

 مرحبًا، أنا 

  نوارة العالم!  

هل تستطيع أن تدلنا 
على طرق لوقف مصدر 
الغيبوبة وإنقاذ الحياة 

المائية؟

كيف نحمي الحياة
تحت الماء



فكرة
Debbie Margolis Horwitz  و 

Jill Schneider

بقلم
Debbie Margolis Horwitz  و

Jill Schneider و
Bernard Chang

رسومات
Bernard Chang

تلوين
Nelson Zorzetto

طباعة
Andres Silva

تحرير
Natabara Rollosson و

Callie Anne King-Guffey

ترجمة
دانه أبو حجلة

Translation by Design

تنسيق الترجمة
 Amy Tookey و   Maria Besbeas 

Type One International, Inc.

Andrew Hudson
Natabara Rollosson

 Sean Southey
 Shannon O’shea

Callie Anne King-Guffey
 Graciela Leal

Marco Rodriguez
Sammy Silver

 Jared Margolis

 Clive Horwitz
Dylan Horwitz

Arlene & Herb Margolis
Alexandra Margolis

 Alana Schneider
Ella Schneider

 Oscar Azula
 Rocio Caceres
Martha Yedra

 Fro Rojas
 Kimberly Fraga

Jackie Papier
Kim Tobin

 Janet Carrus
 Cathey Romano

CAA/Global Brands Group
The Gerald & Janet Carrus Foundation
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خطوات حماية الحياة تحت الماء:
أعد التدوير. اجمع القمامة. نظف الشواطئ. استخدم أكياس قماش لحمل الكتب والحاجيات. اركب دراجة. قد سيارة كهربائية. استخدم طاقة من توليد الرياح. ازرع أشجاراً أو حديقة. ركب ألواحًا شمسية في 

 .)Marine Stewardship Council بيتك. التزم بممارسات صيد مستدام )اشتر أسماكًا معتمدة من مجلس اإلشراف البحري أو

شكر خاص



17 هدفًا لتحقيق 3 إنجازات خارقة خالل الـ 15 سنة 
القادمة...

1. القضاء على الفقر المدقع.
2. مكافحة عدم المساواة والظلم.

3. معالجة تغير المناخ.

لتحقيق هذه األهداف، على الجميع، مهما كانوا صغاراً 
في العمر، أن يلعبوا دوراً. لذا انضم إلى حركتنا  وانشر 

أخبار األهداف وشجع أترابك لتكونوا
 الجيل الذي غير العالم!

للفقر       الجیدصحةجیدةال للجوع  ال  مساواة بین التعلیم 
لجنسین ا

ماء نظیف 
وصرف صح

وظائف مجدیة طاقة متجدد
اقتصادي ونمو 

العمل من أجل 
المناخ

الحد من عدم 
المساواة

مدن ومجتمعات 
مستدامة

ستهالك 
مسؤول

الحیاة علی 
األرض

سالم وعدل    الحیاة 
الماء تحت 

شراکات لتحقیق 
األهداف

والبنیة  االبتکار 
لتحتیة ا

التنمية أهداف
المستدامة



الحیاة 
الماء الهدف رقم 14: الحياة تحت الماءتحت 

 حافظ على المحيطات والموارد المائية واستخدمها 
على نحو مستدام. 

لتحقيق الهدف رقم 14، اتفقت الدول على اآلتي: 

 •  الحد من تلوث البحار بحلول العام 2025 بما أن غالبيته ناجمة عن النشاط البشري 
في البر. 

•  سن قوانين تحظر الصيد غير المشروع والصيد الجائر وأي ممارسات صيد مدمرة. 

 •  توفير دعم مالي ألفقر الدول والجزر الصغيرة بهدف حماية الموارد المائية وتحسين 
إدارتها ومراعاة مستقبلها. 

•  الحد من آثار تحمض المحيطات ومعالجتها.

 •  بحلول العام 2030، زيادة الفوائد االقتصادية لدول الجزر الصغيرة النامية والدول األقل 
نمواً من االستخدام المستدام للموارد المائية عبر إدارة مستدامة للثروات السمكية 

واالستزراع المائي والسياحة. 

المستدامةالتنمية أهداف



بصفتك عضواً في فريق  نوارة العالم لمكافحة التلوث، تتمثل مهمتك 
 بإخبار أصدقائك وأسرتك عن أهمية حماية محيطاتنا وبيئتنا. 

لمزيد من المعلومات حول  منع الغيبوبة من السيطرة على اإلنسانية، زر 
 . anniesunbeam.com 

comicsunitingnations.org anniesunbeam.com

]Arabic [ العربية


