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جز يساعد فيها
يعيش راجو راي  
مومباي ويعمل  وظيفة بدوام 

صممه
الدكتور سينج غريب اطوار .يرتدي راجو ردا ًء يخضع للتجربة ّ
المسماة شاكراز
لينشط نقاط الطاقة   الجسد -
وأعده ّ
الدكتور سينج ّ
ّ
 مما يوفر لراجو طاقات خارقة رائعة تحوله إ بطل مومباي وحاميها.شاكرا الج ّبار!

ليله هي جارة راجو وأعز أصدقائه .وع· الرغم من أنها تحب أن تضايقه لكنها
½
ال¾ تعرف » شخصية
أقرب
أصدقائه .وبخÀف الدكتور سينج ،هي الوحيدة 

أيضا
راجو اخرى وهي البطل الخارق ،شاكرا! ليله هي البطلة الفتاة الخارقة ً
وتتمتع ب عة عالية وقوة شديدة!

شــاكرا الجبــار :قصــة خاصــة عــن 
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ّ
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المم¨ لها
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يقدمان:
ستان  وشاراد ديفاراجان ّ


وان سأترككم يا أطفال
لتتعرفوا ع بعضكم
البعض .وسوف نبدأ
قريبا.
المناقشة ً

جميعا   مومباي   هذه
أرحب بكم
ً
أود أن ّ
الندوة ل  مم المتحدة .اليوم عليكم يا أطفال
التوصل إ طرق لمساعدة 
امم المتحدة
حول تحقيق أهدافها المستدامة*.
*تبلغ أهداف التنمية المستدامة سبعة Ã
ع Äهدفًا تغطي عد ًدا من
قضايا العالم الهامة ونسعى لتحقيقها بحلول عام .٢٠٣٠

أه ً يا ليله ويا راجو .أنا
آدي من إندونيسيا!

أنا ب ا من
أثيوبيا!

أنا فراحا من
المالديف!

ولما تتعرض
لنوبة؟

هذا بخاخ للربو .أحتاجه معي طوال
تحسبا للتعرض لنوبة.
الوقت
ً

مرحبا بكم  
أه ً !
ً
مومباي!

مرحبا! أنا ليله! وهذا
ً
صديقي المرح راجو .

أنا موام
من الفلب!

ما هذا يا
آدي؟

 ولكن التلوث وحرق الوقود الحفري
تسبب   التغ ّ المناخي والذي تمخض
عنه مشك ت أخرى   ب دنا.

بسبب التلوث يا راجو .يحتوي الجو ع
جزيئات ضارة تنتج بسبب حرق الوقود
وغ¸ه من المواد الكيماوية.
الحفري 
ع
تث¸ الربو
هذه الجزئيات 
ّ
وتصعب ّ
التنفس أحيانًا.


يعا½ كل منكم من
هل 
الربو بسبب التلوث؟

التغ المناخي .حرق الوقود
أعلم ماهية

الحفري مثل استخدام 
البول   سياراتنا
والفحم لتدفئة منازلنا تسبب   زيادة

كب  
ثا أكسيد الكربون بشكل 
معدل 
الغف الجوي.


ثا أكسيد الكربون كأحد غازات
يعمل غاز 
ا¥حتباس الحراري مما يحافظ ع ¢بقاء الحرارة
داخل الغف الجوي وهذا تسبب   ظهور ما
يسمى ظاهرة احتباس الحراري.

هذا صحيح! وظاهرة ا¥حتباس
الحراري  ¥ترفع فقط من درجات
أيضا
الحرارة حول العالم بل ً
تتسبب  حدوث تغات  ¶
ا¥نماط



الفلب¸.
المناخية ً
مث   بلدي،


كل عام ،تسوء العواصف وتؤثر
الفيضانات ع ¢المزيد من الناس وتصاب
منازلنا وممتلكاتنا ومحاصيلنا بالدمار مما
¶

المي¸ من ا¥شخاص.
يؤثر ع¢



نعا من مشكلة
 بلدي ،أثيوبيا ،
التغ المناخي   حدوث
تسبب
.
عكسية

حا¥ت الجفاف ونقص شديد   المياه
دمر المحاصيل وأسفر عن نفوق الماشية

ويعا
مما ترك لنا القليل من الطعام.


المي¸ من الجوع.


ونعا من
وأنا من إندونيسيا

مشكلة مختلفة .كل عام يقوم
الفحون وأصحاب المزارع
بحرق الغابات لخلق مزارع لزيت
النخيل*.

هذه الحرائق  ¥تسفر فقط عن كميات
ضخمة من التلوث وتتسبب   إصابة
¶
مث ¢بالربو ولكنها تؤثر   ظاهرة
ا¥طفال 
التغ المناخي وتدمر البيئة الطبيعية

للحيوانات مثل إنسان الغاب.

 ¥يذهب العديد من الفتيات إÆ
المدارس بسبب حاجتهم إ Æالسفر
إ Æمسافات طويلة ¥Èحضار الماء
إ ÆأÊهم ومنازلهم.


Ó
تقريبا!
Ôء
ً
*يستخدم زيت النخيل  كل 
يستخدم   الطهي والتنظيف وعج الجروح
¶
وا¥مراض والطاقة والمزيد.

جدا ¥ستيعابه.
كث ً
وهذا 
كيف لنا أن نغ من ¶
ا¥مر

 Ó
Ôء؟
 


طفل¸
من حسن الحظ ،نعرف
يمكن لهما أن يحدثا فارقًا
كب  ً ا!

إنه شاكرا الج ّبار

!

والفتاة
الخارقة

!

نعم! لنتصدى للتغ
المناخي المقزز!

سمعنا أن هناك
أصدقاء حاجة إ
أبطال خارق وها
نحن هنا!

حسن ما قلتم!
أيتها الفتاة الخارقة
دعنا نعمل!

،


امر أسوأ مما

ع ساحل إندونيسيا
تخيلت.

انظر هناك! يمكنك رؤية
النان من هنا.


ليت ما رأيت ذلك! لقد أرسلت إ

£
اعصار ع
والد ¤رسال للتو بأن 
¥
وشك أن ي¨ب الفلب ان!

ما العمل! ربما يمكننا أن
نستخدم الطبيعة للمساعدة
¥
التعامل مع المشكلت ان.

أيتها الفتاة الخارقة
هل أنت مستعدة
لتغي التجاه ً
قلي±؟!

!

 توجد مشكلة يا
شاكرا! سوف أصل
قبلك ،فهيا ننطلق!
لنتحرك

!

...



ال يمكنك القيام
هناك العديد من امور 
بها .تحدث مع والديك ومدرسيك للتأكد من
أن  
ملك ومدرستك جاهزين للتعامل مع
اخء المعدة
الفيضانات .اكتشف خطط 
لمجتمعك وتأكد من علم الناس بها.

انظر هناك

!

هذا أقوى إعصار مداري
اطق!
شاهدته ع© 

كيف تعد مجتمعك
للتصدي للفيضانات  
ظروف الطقس الشديدة؟

تأكد من وجود نظام ¤ف جيد  
مجتمعك والحفاظ ع© شوارعك نظيفة
أيضا ح̄  °تتسبب النفايات   انسداد
ً
المصارف وتسهم   سوء الفيضانات.
وكيف يمكن لك الحفاظ ع©
المياه لتضمن وجودها عندما
تحتاج إليها؟

سأعود حقًا يا

أصدقا½!


فلتصعد إ¿ 
اع© يا شاكرا
اعصار
سوف أتصدى لهذا 

!
!

أيضا الحفاظ ع© المياه من
يمكنكم ً
خل غلق الصنبور أثناء تنظيف 
اسنان
بالفرشاة وتقليل الوقت الذي تستغرقه
  استحمام واستحمام بدش Ìيع
ً
بد من استخدام البانيو.


امر كله بأيديكم! يمكنكم تركيب

أجهزة لجمع ماء المطر  منازلكم
والمجتمع من حولكم .هذه الطريقة
تمكنك من جمع المياه بشكل طبيعي
تأث ع© البيئة.
دون أي 

نعم! لقد تغلبنا ع©
اعصار!
هذا 

Ï
وان لننتقل إ¿
المرحلة الثانية
من الخطة!

لنعود إ إندونيسيا ...

يا حريق الغابة ،استعد للقاء ماء
اعصار  الفلب !
المطر من 

نعم! شاكرا والفتاة
الخارقة رائعان!

اندونيسية تمثل
حرائق الغابات 
كارثة بيئية ولكن ماذا بأيدينا لمنع
مثل تلك الكوارث؟

اندونيسية بسبب
تحدث حرائق الغابات 
جمع زيت النخيل وحرق المحاصيل القديمة
لزراعة محاصيل جديدة .يمكننا تجنب ذلك
انتاج المستدام لزيت
من خ®ل تشجيع 
النخيل °
و±اء زيت نخيل معتمد!

شكرا يا شاكرا ويا أيتها
الفتاة الخارقة!

نعم ،بسببكما أنقذنا العديد
من ¾
ارواح وساعدنا  جعل
°
العالم أك Àخ¿ة.

أيضا أ نشجع حرق الغابات
يمكننا ً
وإط®ق كميات مرتفعة من ثا µأكسيد
الكربون  الغ®ف الجوي.

إن تدم Àالغابات يق Ãع Âالبيئة الطبيعية
أيضا Å
وال Æيتعرض الكث Àمنها لخطر
للحيوانات ً
انقراض بالفعل.

تدم Àالغابات يق Ãع Âالغابات ال®زمة نتاج
¾
اكسج والحفاظ ع Âتوزان غازات احتباس
الحراري.

لقد ساعدتما الكثÀين ولكن
لست متأكدة من قدرتكما عÂ
التصدي لهذا.
التغ Àالمناخي يؤثر ع Âبلدي ،المالديف،
أيضا .ظاهرة احتباس الحراري تسفر عن
ً
انصهار الجليد
القط Æوالكتل الجليدية
Ô
حول العالم.

مستويات المياه آخذة
 ارتفاع وبلدي تغرق
تدريجيا تحت ¾
امواج.
ً

نعم! هل هناك أي
Î°ء آخر ترغبان 
أن نقاومه؟

ما الخطب يا
فراحة؟

تحدث عن نفسك! أشعر بأ µ
حاجة إ النوم!

ما كان ذلك بالكث.À

 الواقع ،هذا يحدث حول العالم بأكمله.
إذا استمر التغ Àالمناخي بنفس معدل اليوم،
سوف تتعرض حياة الم®ي للخطر بسبب
ارتفاع ¾
امواج.
آه  ...من ¾
افضل أن نعود
بكما إ الفصل Ø
ان.

نعم  ...علينا أن نفكر 
تلك النقطة.

قريبا نعود إ مومباي ...
ً

 بد من وجود حل.

هناك حل! هناك
الكث الذي يمكننا

أن نقوم به!

نحن نحرق الوقود الحفري مثل الفحم والزيت لتوليد الكهرباء أو
إمداد السيارات أو الطائرات أو السفن بالطاقة .وهذا هو السبب

التغ المناخي .إننا   حاجة إ حث الحكومات ع
الرئي  ¢

التحويل إ الطاقة المتجددة والمستدامة بنسبة  ٪١٠٠مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية ©
ارضية*.

والبالغ®
يقع ع عاتق والديك
´
اخرين عبء مسئولية ترك

كوكب نظيف وأخ µلنا!

السخان ع درجة
اضبط ّ
أقل   الشتاء والبس معطفًا
 Ãتبقى داف ًئا!

يمكن البدء من  
ملك! اركب دراجة أو
حافلة أو قطار عندما تستطيع! اترك

درجت® أع  
مكيف الهواء ع
الصيف للحفاظ ع الطاقة أو استخدم
المروحة!
*هل تعلم أن تجميع طاقة الرياح والحرارة من أسفل
©
ارض والشمس يمكن أن توفر الطاقة لعالمنا بدون
تلويث ©
ارض؟

´
وان بما أننا نعلم ما علينا القيام به،
نوعدكم بأننا سنحدث فارقًا وسوف
للتغ المناخي!
نتصدى


نعم

!

ما رأيك يا
شاكرا؟

أعتقد أننا خلقنا مجموعة
جديدة من ©
ابطال الخوارق
للحفاظ ع العالم يا شاكرا.

يا أيتها الفتاة الخارقة أعتقد
معا سوف يقبع
بالعمل ً
©

أياد
مستقبل كوكب ارض  ٍ
أمينة.

النهاية.
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