مغامرات
سمّ وك وسلحوفة
في الشعاب المرجانية

كتاب تلوين

قدم هذا الكتاب من قبل جمعية الإمارات للغو�ص ( ،)EDAوذلك بالتعاون مع ال�شبكة الدولية حلماية ال�شعاب املرجانية (،)ICRAN
مقتب�ساً عن الق�صة ا أل�صلية ( )SAMY& TINAت�أليف« :اليزابيث وود» و«نيكوال بارنارد» ،2007 ،ور�سوم «:بوب فو�سرت – �سميث»

مغامرات �سمّ وك و�سلحوفة يف ال�شعاب املرجانية
لل�شعاب املرجانية �أهمية عظيمة يف حياة الإن�سان � ،إىل جانب �أنها مهمة
و�ضرورية للكائنات البحرية التي حت�صل على الغذاء وامل�أوى من هذه ال�شعاب؛
فهي مبثابة البيت الكبري للعديد من الكائنات البحرية التي تعترب بدورها م�صدر ًا
غذائياً للإن�سان  �.إن ال�شعاب املرجانية هي البيئة الآمنة لتكاثر العديد من �أنواع
ا أل�سماك والكائنات البحرية الأخرى؛ وذلك لتوفر العوامل املنا�سبة لهذا التكاثر
من الغذاء واملكان املنا�سب لو�ضع البي�ض و ح�ضانة �صغار ا أل�سماك والكائنات
الأخرى.
وتعمل ال�شعاب املرجانية كذلك كمناطق حماية لل�سواحل من العوا�صف والأمواج
التي تهب عليها.
تتميز ال�شعاب املرجانية بح�سا�سيتها العالية جتاه امل�ؤثرات اخلارجية وممار�سات
الإن�سان ال�سلبية ،التي تعمل على تدمريها وت�ؤثر على منوها  ،حيث � إن الكثري من
ال�صيادين يقومون با�ستخدام ال�شباك و�أقفا�ص ال�صيد ،ويرمون مرا�سيهم يف
�أماكن تواجد حيوان املرجان ،مما ي�ؤثر حتما على منوه ويعر�ضه للتدمري .
� إن عمليات التدمري التي يقوم بها الإن�سان أ��سرع بكثري من قدرة ال�شعاب املرجانية
على النمو وا�ستعادة ن�شاطها احليوي  ..لذا فعلينا جميعا �أن نتعاون كي ننقذها
ونحميها.

يروي هذا الكتاب ق�صة ال�صديقني ( �سمّوك و�سلحوفة) اللَذين تعر�ضت حياتهما للخطر  ،حني �ألقى
بع�ض ا أل�شرار عبوات حتتوي على زيوت ال�سفن و خملفاتها يف البحر،
فتك�سرت ال�شعاب املرجانية ،وقتل أ��صدقا�ؤهم ،و�ضاع بيتهم الآمن.
هرب ال�صديقان بحثا عن الأمان ،ولكن املغامرة مل تنته،فقد واجهتهما خماطر �أخرى....
ولكنهما يف النهاية وجدا مكاناً جديداً ،نظيفاً وحممياً.

كيف نحمي البيئة البحرية ؟
= ان�شر هذا الكتاب بني أ��صدقائك و�أفراد عائلتك  ،و�ساهم معنا يف رفع
م�ستوى الوعي البيئي ،حول �أهمية احلفاظ على احلياة البحرية والبيئة
املحيطة من املمار�سات ال�سلبية لبع�ض الأفراد ،كال�صيد اجلائر ،ورمي خملفات
ال�سفن يف البحار ،و�إلقاء النفايات وال�سموم.
= ادعم و�ساند جهود جمعية الإمارات للغو�ص ،التي تعمل جاهدة لتوعية
اجلمهور وتثقيفة حول املحميات و أ��ساليب املحافظة عليها ،لي�س فقط من
�أجل الكائنات البحرية ،بل من �أجلنا جميعاً؛ لأن البحر حياة لنا جميعاً.
= حافظ على نظافة ال�شواطئ والبحار ،وال تلق بالأكيا�س البال�ستيكة وغريها
من القاذورات.
= ال�شعاب املرجانية ثروة بحرية عظيمة ،متدنا باخلريات ,ولكنها ح�سا�سة
وعر�ضة للدمار � إذا مل نح�سن التعامل معها :ر�سو قوارب ال�صيادين بطريقة
غري مالئمة ،و �إنزال املر�ساة على ال�شعاب املرجانية ,هذه كلها عوامل
ت�ساهم يف تك�سريها ...وما يتك�سر يف ثوا ٍن يحتاج ل�سنوات حتى يت�شكل من
جديد.

يعي�ش �سمّوك و �سلحوفة وباقي ا أل �صدقاء من الكائنات البحرية يف البحر ،بني ال�شعاب املرجانية اجلميلة،
ي�سبحون ويلعبون يف �أمن و�سالم  � ..إنهم لل يعرفون �أن ا أل خطار قريبة جد ًا منهم!
هل ميكنك �أن تدلنا على هذه ا أل خطار؟

فج�أة ،بدون �سابق � إنذار! وقعت �أج�سام كبرية على ال�شعاب املرجانية فه�شمتها ،وانت�شرت بقعة �سوداء ،لزجة ،وكريهة الرائحة.
� إنها عبوات زيوت �سامة ه�شَّمت ال�شعاب املرجانية اجلميلة وقتلت ا أل �سماك.
�سبح �سمّوك و �سلحوفة بعيد ًا ،هرباً من هذا اخلطر العظيم.

حل�سن احلظ ،ا �ستطاع بع�ض ال�صيادين � إبالغ “خفر ال�سواحل” عن ه�ؤالء ا أل فراد الذين �ألقوا عبوات الزيت يف البحر.
وبد �أت املطاردة...

بارك اللهَّ يف جهود “ خفر ال�سواحل” ،حماة الوطن البوا �سل!
لقد �ألقوا القب�ض على املعتدين الذين �سيحاكمون ويدفعون ثمن فعلتهم ثم يطردون.
ولكن ،يال أل �سف! ال �شيء �سي�صلح هذا الدمار الرهيب ،الذي ت�سبب به ه�ؤالء ا أل �شرار! ..فما تك�سر يف ثوا ٍن يحتاج ل�سنوات حتى يت�شكل من جديد.

ال ميكن ل�سمّوك و �سلحوفة �أن يعي�شا يف هذا املكان امللوث بعد ا لآن .بيتهما مدمر و كل أ� �صدقائهم ماتوا!!

حزن �سمّوك و �سلحوفة حزناً عظيماً ،وقررا البحث عن مكان �آخر؛ ليعي�شا فيه.
لكنهما واجها خطر ًا جديد ًا هذه املرة � ..شبكة �صيد عمالقة كادت �أن ت�صطادهما ،لوال �أنهما أ� �سرعا هاربني.

و �أخري اً!! متكن ال�صديقان من ا لإفالت من ال�شبكة.
« �أنا متعبة وجائعة  ،لنبحث عن طعام ن�أكله» هكذا قالت �سلحوفة.
فرح �سمّوك حني �شاهد قناديل البحر ،وا أل �سماك ال�صغرية ت�سبح بهدوء ..يا �سالم!..يالها من فر �صة!! � إنها طعامه املف�ضل!

التقط �سمّوك �سمكة �صغرية وا �ستعد أل كلها ..بينما ا �صطادت �سلحوفة طعاماً يبدو �شهيا.
ولكن  ..ما هذا ؟! ما الذي حدث؟!

مل يكن هذا قنديل بحر �شهي -كما ظنت يف البداية -لقد كان كي�ساً بال �ستيكياً !! لقد علق يف حلقها � .إنها تختنق ! !
حاولت �سلحوفة �أن ت�صيح « :النجدة � ..سـ � ..سـ � ..ساعدين يا �صديقي»..
فهل �سيتمكن �سمّوك من م�ساعدتها؟!

وب�سرعة  ..متكن �سمّوك من �سحب الكي�س  ،و � إنقاذ �صديقته �سلحوفة من موت حمقق.

�شكرت �سلحوفة �صديقها الويف �سمّوك.
قال �سمّوك « :علينا الرحيل يا �سلحوفة ؛ فهذا املكان أ� �صبح خطري ًا جد اً».

ممنوع
الصيد

ترك �سمّوك و �سلحوفة املكان امللوث املليء با أل خطار بحثاً عن بيت �آمن ونظيف  ،يف حممية يحكمها النظام والقانون .

ممنوع
الصيد

يا لهما من حمظوظني !  ..ما �أجمل هذا املكان ،وما �أنظفه!
لقد وجد �سموك �سمكة جميلة بانتظاره  ،ووجدت �سلحوفة �شاطئاً رملياً نظيفاً لت�ضع بي�ضها فيه.

ممنوع
الصيد

يبدو مكاناً مثالياً لال �ستقرار ،وت أ� �سي�س أ� �سرة!
� إذا تعاون اجلميع وتكاتفوا للمحافظة على النظافة وا أل مان؛ �سيبقى املكان بيئة �صاحلة لال �ستقرار والتكاثر .وبذلك يعم اخلري على اجلميع.

يا للروعة!  ..ما �أجمل هذه الكائنات البحرية وما �أكرث عددها!
كم عددها ؟ هل تعرف؟هيا نعدُها معاً....3....2...1 ...

الصيد
مسموح

ممنوع
الصيد

حني تكون املياه نظيفة واملكان �آمناً ..ي�أتي هواة الغو�ص؛ لي�ستمتعوا بجمال ال�شعاب املرجانية،وم�شاهدة ا أل عداد الكبرية واملتنوعة من ا أل �سماك.
لقد تكاثرت  ،وزاد عددها ،و أ� �صبح املكان �ضيقاً ..ولهذا فقد اختار بع�ضها �أن يغادر املحمية.
وهذا بال �شك �سيفرح ال�صيادين.

�أعزائي ال�صغار..
الآن وبعد �أن قر�أنا الق�صة  ،ولوّنا الر�سومات بالألوان اجلميلة ..
ما ر�أيكم �أن نخترب ذاكرتنا ومعلوماتنا ؟
اكتب الإ�سم حتت ال�صورة بخط جميل:

اكمل الفراغات بالكلمات املنا�سبة:
يعي�ش �سمّوك و�سلحوفة وباقي ا أل�صدقاء من الكائنات البحرية يف .....................
�ألقى  .............................القب�ض على ا أل�شرار.
علق  ..............................يف حلق �سلحوفة وكاد يخنقها.
رحل �سمّوك و�سلحوفة بحثا عن مكان  ..............................و. ............................
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�صل الكلمة باملعنى املنا�سب لها :

يحب هواة الغو�ص ممار�سة الغو�ص يف املكان النظيف ،واملليء بالكائنات البحرية اجلميلة.

			
عمالقة

ي�شمل

القاذورات وعبوات الزيت أ��شياء تهدد البيئة البحرية وتلوثها.

			
الإفالت

تعاونوا

متك ّن �صياد من �إنقاذ �سلحوفة.

			
تكاتفوا

طويلة و�ضخمة

يفرح ال�صيادون عندما يجدون �سمكاً كثرياً.

			
يع ّم

النجاة واخلال�ص

وجدت �سلحوفة �صندوقاً جميالً لت�ضع بي�ضها فيه.

			
الدمار

الهالك

اخرت املفرد ال�صحيح للكلمات الآتية:

من قائل العبارة :

	�أج�سام  ( :ج�سم  -جا�سم � -أج�سمة )

« �أنا متعبة وجائعة  ،لنبحث عن طعام ن�أكله»

ا أل�صدقاء  ( :ال�صادق  -ال�صديق  -ال�صدق )

« علينا الرحيل يا �سلحوفة ؛ فهذا املكان أ��صبح خطري ًا جداً»

الأخطار ( :اخلطرة  -اخلاطرة  -اخلطر )

«النجدة � ..سـ � ..سـ � ..ساعدين يا �صديقي»..

البوا�سل ( :الب�سل  -البا�سل  -الب�سالء )
قناديل  ( :قنديل  -قندل  -قندلة )
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