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أسماك القرش تعيش بتوازن مع الكائنات البحرية األخرى
 Sharks live in balance with other marine organisms

鲨鱼和其他海洋生物和谐地生活在一起
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ف المحيط
تنظي

Clean Ocean

Sharks keep the seas and oceans clean of weak or dead fishes
鲨鱼以虚弱或死亡的鱼为食，从而使海洋保持清洁

أسماك القرش تعمل عىل تنظيف البحار والمحيطات من األسماك الضعيفة أو الميتة
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هواة سياحة الغطس يتمتعون برؤية أسماك القرش الحية في أعماق البحار
Diving enthusiasts enjoy watching the live sharks in the deep seas

潜水爱好者喜欢观察深海里的鲨鱼
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A plane without wings falls ... and sharks without fins die
没有翼的飞机会坠落，而失去鳍的鲨鱼会死亡

الطائرة بال جناحين تسقط... وأسماك القرش بال زعانف تموت 
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Don’t be a reason sharks are deprived of their fins
 保护鲨鱼的鳍，从我做起，拒绝消费鱼翅

ال تكون سببًا في حرمان أسماك القرش من زعانفها
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Sharks don’t reproduce a lot, so let’s protect them
鲨鱼的繁育和成长非常缓慢，让我们一起守护它们

أسماك القرش قليلة اإلنجاب ”التكاثر“ فلنحافظ عليها
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 Don’t contribute in the extinction of sharks for fin soup
拒绝食用鱼翅汤，保护鲨鱼免遭灭绝

التكون سببًا في انقراض أسماك القرش من أجل وجبة حساء الزعانف
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 The presence of sharks adds to the prosperity of the oceans and seas
鲨鱼的存在促进了海洋的繁荣

سالمة المحيطات والبحار وازدهارها تتكامل بوجود أسماك القرش
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These shark species are often  killed for their fins
这些种类的鲨鱼经常被猎杀，因为人类觊觎它们的鳍

هذه األنواع من أسماك القرش يتم صيدها من أجل خياشيمها
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سمكة شيطان البحر القزم ذات الزعانف الصغيرة
SHORT - FIN PYGMY DEVIL RAY

سمكة شيطان البحر المحيطي
OCEANIC MANTA

سمكة المنشار ذات السن الحادة
NARROW SHWFISH

The large variety of sharks may equal to a total of 1250 species
广义上的鲨鱼大概有1250种

双吻前口蝠鲼

钝锯鳐

التنوع الكبير ألسماك القرش قد يصل عدد أنواعها إلى (  1250  ) نوع 
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قرش الُبوربيجل
PORBEAGLE

القرش األبيض المحيطي األطراف
OCEANIC WHITETIP SHARK

قرش الحوت
WHALE SHARK
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长鳍真鲨
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قط البحار
PELAGIC THRESHER

ابي قرش َعن�
ZEBRA SHARK

قرش أبو مطرقة األملس
SMOOTH HAMMERHEAD

豹纹鲨

浅海长尾鲨

 锤头双髻鲨
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