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Maren Gagne وتلوين Marc Nadel بقلم وريشة

 Marc Nadel :بقلم وريشة
Maren Gagne :تلوين

 Alexis McGivern :المنتج وخبير التلوث البالستيكي
Marco Rodriguez :فنان الخط

المنتج المنفذ
Sean Southey

COMICS UNITING NATIONS
Natabara Rollosson

Shannon O’Shea
Callie King-Guffey

Graciela Leal
Jocelyn Iverson

Marco Rodriguez

بالتعاون مع برنامج البيئة البحرية والقطبية 
التابع لالتحاد الدولي لصون الطبيعة

www.iucn.org/theme/marine-and-polar

THE GALLIFREY FOUNDATION بدعم من

ترجمة:
Translation by Design ،دانه أبو حجلة

التصميم الجرافيكي للترجمة:
Type One International, Inc من Amy Tookeyو Maria Besbeas

شكر خاص لـ BYE BYE PLASTIC BAGS )وداعًا لألكياس البالستيكية(

www.byebyeplasticbags.org

"باي باي بالستيك باغز" )وداعًا لألكياس البالستيكية( منظمة غير حكومية يقودها الشباب لثني شعب بالي عن استخدام 
األكياس البالستيكية. وأصبحت المنظمة اليوم بمثابة حركة عالمية لإللهام وتمكين الشباب، إذ يتوزع أعضاؤها في 

مجموعات حول العالم ويتمحور تركيزها حول التعليم ووضع السياسات البيئية وتغييرها!



لحماية محيطات األرض من األخطار 
التي تتهددها اليوم، منح الحاكم 

الغامض للبحار السبعة هذه القدرات 
 الخاصة إلى...
فرقة بوسايدن!

 الفض طرفة، 
الساحر الحائر ذو الشارب النافر!

 األطوم عجول، 
الناقل السحري عبر الماء!

 احذروا يا صغار!!! تحتوي هذه القصة المصورة على كائنات بحرية جبارة وأنتم في خطر التبلل! 
لذا ضعوا نظاراتكم الواقية وارتدوا أحذية الغوص لننطلق في مغامرة مشوقة مع كل من:

 القندس لبيب، 
هو خفيف الظل بقدر ما هو ثقيل قارئ األفكار وقائد الفرقة!

 الوزن. بوزن 100 طن وطول 
 20 متر إنه: 

الحوت عنتر األشوس
ذو الرأس المقوس

 تقع الجزيرة وسط الخالء. نعم، إن المقر السري فوق سطح بحر غير مسمى... وفي بحيرة مفقودة...
لـفرقة بوسايدن هو "جزيرة الخالء".

يحط قطرس على صخرة محاطة 
بالمرجان: إنها جزيرة مرجانية!

 حريش البحر والمبارز البارز، 
حسام!



ُيعرف القطرس، الزعيم الغامض لـفرقة بوسايدن، باسم همزة.

هناك أزمة عاجلة وعلينا 
أن نشمر عن سواعدنا- بل 

أجنحتنا - بل زعانفنا.

 كال!
 هل عادت أسماك 
السردين الفضائية 
من نظام الشعرى 

اليمانية؟ 

ال يمكن أن تعود يا طرفة. 
لقد أكلتها كلها، أال تذكر؟

 نعم يا أصدقاء! إحم! لنباشر عملنا!
انصتوا إلى الزعيم!

هناك شأن صغير أود 
مناقشته معكم قبل 

أن نبدأ... 

 مرحبًا يا 
هموزة! آسف على 

تأخري!

 آه! يا ألطاف السماء! 
إنه عنتر! احذر أيها 

 الحوت األحمق! 
وال تناديني بهموزة!

لكن كل ما أردت فعله هو 
المساعدة! لقد بدت في غاية 

االنزعاج وهي محشورة في تلك 
المركبة الفضائية الصغيرة!

حسنًا، أنا سعيد بأن 
معظمكم تمكن من 

الحضور! 



انتبهوا فإن مهمتكم الجديدة 
صعبة بقدر ما هي مهمة!

لقد جلبنا إيزابيل وميالي من بالي عجول، اجلب ضيفتينا!
حتى يطلعاننا على المصبية التي 

نزلت بمحيطاتنا!

مرحبًا يا فرقة بوسايدن! سنخبركم عن 
مهمتنا "وداعًا لألكياس البالستيكية" 

قبل الحديث عن مهمتكم.

نحن ننشر الوعي بالخطر الذي 
تشكله األكياس البالستيكية 
على الحياة البحرية وصحة 

اإلنسان.

ياه! لقد رأيت المئات منها 
من قبل وحسبتها سربًا من 
قناديل البحر! لكن قناديل 

البحر لذيذة!

إن الكثير من الناس 
والشركات يتخلصون من 
هذه األكياس وغيرها من 
النفايات البالستيكية بطرق 

غير سليمة. 

إن النفايات البالستيكية تلوث 
الممرات المائية والمحيطات، مما 
يشكل خطراً على صحة وسالمة 
الناس والكائنات البحرية على 

حد سواء.  

 إن البالستيك
  والنفايات األخرى غير المعالجة، مثل قطع 

الحواسيب القديمة، تتراكم في المحيطات. ولقد تقطعت 
بعض األكياس البالستيكية إلى مليارات القطع الصغيرة 

 التي تطفو على سطح البحر فيما بات ُيسمى 
بـ "الضباب البالستيكي".  

قد يؤدي القليل من البالستيك إلى 
خطر وشيك! قبل أسبوع، علق أخي 
ساري في حمال بالستيكي لعلب 

المشروبات الغازية. لقد أمضينا وقتًا 
طوياًل في تحريره منه.

ينبغى أن يكف الناس عن إلقاء 
البالستيك والنفايات األخرى التي 

ال تتحلل. 

يمكن أن يوعي األطفال آباءهم 
بالمشكلة لكي يقللوا من استخدامهم 

للبالستيك.

 هناك أماكن تنقل 
إليها المواد البالستيكية 

لتخضع  للمعالجة وإعادة 
التدوير. 

 بقليل من الوعي،
 يمكن للعائالت إنقاذ الكائنات 
البحرية والتوقف عن تحويل 

 كوكبنا إلى مكب 
نفايات ضخم!



شكراً لكما! لقد بذلتما جهداً عظيمًا 
لمنع تلوث البحار بالمخلفات 

البالستيكية.

لذا نريد منكما أن تنضما رسميًا 
إلى فرقة بوسايدن!

سنصل إليكما بلمح البصر في أي 
وقت احتجتما فيه إلى مساعدتنا!

شكراً يا رفاق وبالتوفيق في 
مهمتكم!

 وبالحديث عن
  مهمتكم الجديدة...
 باألمس فقط كانت 
 سمكتان رعادتان 

تلهوان حينما...

آه! ما الذي أصدر 
هذا الصوت!

ألست أنت من 
أصدره؟

أنا -- مصدر-- الصوت!!!
 إن شرارتك الصغيرة 

أيقظتني أنا قمقوم! آن اآلوان 
ليرتجف العالم خوفَا!

ال يمكنك اللحاق 
بي يا ميس!

لقد سبحنا إلى مكان 
عميق يا فادي! إنه 
مخيف بعض الشيء!

يا للهول!

أجل، إن قواكما الخارقة 
ما هي إال العقل النير 
والشجاعة واإلصرار.

إززززززز!!! !! إززززززز!



 لقد أعادت شرارتك الكهربائية
 الحياة إلى الماليين من قطع الحواسيب المرمية. 

إن معرفتي تتزايد مع كل ثانية تمر! 

لعقود، درج الناس والشركات على 
التعامل مع المحيطات بوصفها 

مكبًا للنفايات. وكل يوم، يسرف 
هؤالء الحمقى باستخدام مواد مثل 
البالستيك الذي ال يتحلل طبيعيًا!

 إن المحيط هو مصير الكثير من نفاياتهم! 
لكن الحال سيتغير، فقد أفقت من سباتي وأنا 

عازم على إهالكهم! هل يا ترى سيجرؤون على 
تجاهلي؟ سأغزو سواحلهم وأدمر مدنهم!

 إن البالستيك 
 ال يذوب في المياه المالحة! بل إنه يتراكم! 
إذا ما كان الناس يتمتعون بالذكاء الكافي 
 لتصنيع هذه المواد فلما ال يفكرون بطريقة 

آمنة للتخلص منها؟

 آن اآلوان ليتعلم 
 بني البشر الحقراء معنى مقولة 

"بعيد عن العين، بعيد عن الخاطر!!!" 
آن األوان ليتذوقوا شعور الخوف... 

لقد قام قمقوم!!!

بدأ جسدي اآلن بامتصاص 
المزيد من البالستيك!

إززززززز!!!



فليخرج الجميع من القناة 
المائية! هيا، بسرعة!

تمهل يا حسام!

فليذهب الجميع إلى الوراء! 
لدي التعويذة المثالية 

إليقافه!

إحم! بالسلطة الممنوحة 
لي من األعشاب 

المنقوعة لبحر سرقوسة، 
آمرك بأن تبدأ!!!

آخ...بل قصدت أن 
أقول تهدأ! آمرك 

بأن تهدأ!

 أحسنت يا لبيب! 
 لكن أترك لي مهمة 

التخلص من هذه الكومة 
الهائلة من معدات المودم 

وعلب الحليب!

 لست مجرد كومة 
 أيها الحشرة الحقيرة 

بل أنا مصيبة! 

لقد نفذ صبري. لدي العديد 
من المدن ألدمرها، وقد 

تأخرت!

حسنًا أيها الخطير، 
تمهل حتى...

تبدأ؟؟؟

ها أنا قادم أيها 
الوحش!

ووم!
بوووووووو



...آتيك بالضربة 
 القاضية! آخ...

لقد قضت علي أنا...

آآآخ! ال بد أنني ضربته 
بقوة! بت أرى نجوم الظهر!

أنت ال تجيد هل أنت بخير؟
 دعك مني ولنر الكذب!

ما حل بقمقوم. بل في أفضل 
حال!

 رغبنا في أن نطمئن 
عليك يا عنتر!

آه! لقد سال 
حبري!

ووم!
بوووووووو



هل تسمعني؟ هل 
أنت بخير؟

أعدك بذلك لكن اهدأ 
أواًل. كن منطقيًا. استعن 
بالمعلومات التي جمعتها. 
لدي سؤال واحد ألطرحه 
عليك. أجبه وسأدعك 

وشأنك!

أنك تملك معارف أهل 
األرض فال بد أنك تعرف 
أن الكوكب بحاجة إلى 
مساعدتك. إذاً كيف لنا 
أن نحل أزمة التلوث 

البالستيكي في محيطاتنا؟ 

لم يدرك بنو البشر أن 
اختراع البالستيك سيؤدي 
إلى مشاكل كبيرة لكن 

الكثيرين أرادوا أن يصبحوا 
جزءاً من الحل، وخاصة 

األطفال!!

عوضًا عن تدمير المدن، ُزر 
المدارس وأخبر األطفال كيف 
كانت نشأتك! يمكنهم التأثير 

في أصدقائهم وعائالتهم 
ليكفوا عن استخدام البالستيك 

ويحدثوا فرقًا كبيراً!

ال تخف يا صديقي الصغير! 
سأحميك بشيشي العظيم!

لكنني لست بحاجة 
إلى المساعدة...

أنا واثق بأن صديقتينا ميالتي 
وإيزابيل ستسعدان بشرح األثر 
الكبير الذي تركته مهمة منع 

التلوث البالستيكي!

بالسلطة الممنوحة لي 
من األرواح الندية للبحار 
السبعة، آمرك بالتثقف!!!

بل تقصد "التوقف" يا 
صديقي وليس "التثقف". 

"آمرك بالتوقف!"

أف! أخطأت مجدداً!  
واآلن تعطلت صدفتي 

السحرية.

ال عليك، لقد زال 
الخطر.

أحقًا؟

إممم...يا لها 
من معلومات 

قيمة...

حسنًا أيها المحتال 
المائي الصغير! أخبرني 

بما تريد معرفته 
وابتعد عن طريقي!

 يا له من 
سؤال سهل! كل ما 
عليكم فعله--هو--

هو--إحم- ال أملك 
أدنى فكرة!

الحقًا، في جزيرة الخالء...

ما هذا؟ أهي حيلة؟ 
أخرج من رأسي على 

الفور!

ف
 س
 س
 س
 س
!



ال بد أن أعثر على 
جواب! لم يتعسر علي 

الفهم؟؟؟

لم ال أقدر على امتصاص القدر 
 الكافي من البيانات حتى...

-مهاًل! وجدتها!

أال يجدر بنا إيقافه؟

كال. لم يعد جزءاً من 
المشكلة...

...وقد يكون جزءاً كبيراً 
من الحل.

سأمتص ما يمكنني 
من البالستيك ألقنع 
الناس بأن عليهم 

المساعدة!

الحقًا، في جزيرة الخالء...

أحسنتم! اآلن، أما مهمتكم 
التالية فهي--كفى! يرجى 

االنتباه!

 أعلم يا لبيب!
 إن مهمتكم التالية يا فرقة 

 بوسايدن هي قضاء 
وقت ممتع!

وتذكروا يا أطفال... ال مزيد 
من األكياس الباليستية 
--أقصد-- البالستكية!

النهاية!

وهذا أمر!

نحن جميعًا في حاجة 
إلى يوم إجازة.

علينا جميعًا أن نسأل 
أنفسنا: ما الذي 
يمكنني فعله؟



]Arabic [ العربية

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة:

www.gallifrey.foundation comicsunitingnations.org
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الهدف رقم 14: الحياة تحت الماء

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 على 	 
األرض. 

 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 	 
والتفكير بالمستقبل. 

 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.
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