ﻊﻐا بﻈا لﻈ َﺎﺳرف ﻄﺳاً ﺲﻂى ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا

جﻐﺔﻎ :ﻊﻐا ﻏا بﻐﺊﻌ لﻈﺎﺳ ّرف ﺲﻂى ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا.
بﻐﺊﻌ :ﻊﻐا بﻈا ..لﻈﺜﻊﺈ إلى ﻄﺚﺎﺊر اﻓبﺗاث وﻇﺿﺎﺤﺷ.
بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ أﺦﺛﺻاء ﻏراﺻﺊﻌن الﺳالﻃ ﻄﻆ
ﺾﺊسﻌلﺎﻋﻃ ولﺛﻏﻋﻃ الفﺪﻌل لﻐﺎﺳﻂمﻌا ﺲﻆ
ﺾﻀ أﻄﻌر الﺗﻐاة.
جﻐﺔﻎ :لﺜلك ﺲﻈﺛﻄا ﺲﻂمﻈا بﺰﻋﻌر ﺸﻐروس
ﻏﺛﺲى ﺾﻌروﻇا أردﻇا أن ﻇﺳرف المﺞﻏﺛ ﺲﻈه وأن
ﻇﺚﺊرﺾﻃ بﺿﻀ ﻄا اﺾﺎﺤفﻈاه.

اﻗﺠﻃ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الﺳمـر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وﺦﻀ بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ إلى ﻄﺚﺎﺊر اﻓبﺗاث وبﺛؤوا بطرح اﻓﺠﺆﻂﺋ ﺲﻂى ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا.
بﻐﺊﻌ :ﻄرﺖﺊاً ﻏا ﺾﻌروﻇا.
ﻘ ﺾابﺎﻆ بﻐﺊﻌ.
ﻘ أﻊ ً
ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا :أﻊ ً
جﻐﺔﻎ :ﻄاذا ﻏﺳﻈﻎ ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا وﻄا ﻊﻎ
وظﻐفﺎك ..وﻄاذا ترﻏﺛ ﻄﻈا؟!!

ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا :ﺲﻂى ﻄﻋﻂك ﻏا جﻐﺔﻎ ،ﺠأجﻐﺈ ﺲﻂى جمﻐع أﺠﺆﻂﺎﺿﻃ.
ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا :أﻇا جرﺐﻌﻄﺋ ﺦﺶﻐرة الﺗﺔﻃ وﺾﺊﻐرة المفﺳﻌل.
ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا :ﺾﻌروﻇا ﻏﺳﻈﻎ تاج ،وﺾما ترون أﻇا أبﺛو وﺾأﻇﻈﻎ أرتﺛي تاجاً.
ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا :بالﻈسﺊﺋ لﻌظﻐفﺎﻎ ...تُﺗﺈ جمﻐع الفﻐروﺠات أن تﻈﺎﺤر ﺸﻎ
ﺾﻀ ﻄﺿان ،وﻄﻋمﺎﻋا أن تﺎسﺊﺈ بالمرض.
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ﺻﻃ بﺎﻂﻌﻏﻆ
الرﺠمﺋ
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ﺻﻃ بﺎﻌﺦﻐﻀ الﻈﺼاط
لﺎﺗﺧﻀ ﺲﻂى
الﺤﺿﻀ الﻈاﺻص

7
9

10

اﺠﺎﺶرب بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ ﻄﻆ وظﻐفﺋ ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا ،واﺠﺎمروا بطرح اﻓﺠﺆﻂﺋ.
بﻐﺊﻌ :ﺾﻐﺷ تﻈﺎﺼﻀ ﻄﻆ ﺣﺚص �خر؟
ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا :ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ الﺼطرات الﺧﺶﻐرة الﺎﻎ تﺚرج ﻄﻆ الفﻃ ﺲﻈﺛ بالﺳطاس أو السﺳال.
وأﺾمﻀ ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا الﺤرح :بﺊساﺬﺋ ،ﻏطﻐر الرذاذ ﻄﻆ ﺸﻃ أﺖﺛﻊﻃ وﻏﻋﺊط ﺲﻂى
اﻓﺠطح أو إلى ﺣﺚص آخر وﺲﻈﺛﻄا ﻏﺎﻈفﺟ ا�خرون أو ﻏﺼﻌﻄﻌا بﻂمﺟ اﻓﺠطح المﻂﻌﺐﺋ
أﺻﻌم بالﺛخﻌل إلى أجساﻄﻋﻃ.

بﺛأ بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ ﻏفﺿرون بطرق لﻂﺗماﻏﺋ ﻄﻆ ﻊﺜا الفﻐروس.
بﻐﺊﻌ :إذاً ﻏا جﻐﺔﻎ ،ﺲﻂﻐﻈا أن ﻇﻈﺎﺊه وﻇﺗاﺸﺮ ﺲﻂى ﻇﺰاﺸﺋ أﻏﺛﻏﻈا وﻇﺰاﺸﺋ اﻓﺠطح.
جﻐﺔﻎ :وﻏﺔﺈ أن ﻇﻂﺎﺞم أﻏﺪاً بآداب السﺳال والﺳطاس ﺾﻎ ﻗ ﻏﺎطاﻏر الرذاذ ،ﺲﻆ
ﺬرﻏﺺ ﺐﻈﻎ الﺿﻌع ﻇﺗﻌ الﻌجه لﺎﺶطﻐﺋ الفﻃ واﻓﻇﺷ.
ﺐﻃ غادر بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ المﺚﺎﺊر وتﻌجﻋﻌا إلى ﺾﺊسﻌﻗتﻋﻃ.

جﻂﺟ بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ ﻏفﺿرون با�جراءات
الﺎﻎ ﻏﺔﺈ أن ﻏﺎﺚﺜﻊا ﺾﻀ ﻄﻆ ﻏﺧاب
بالفﻐروس.
بﻐﺊﻌ :ﻏﺔﺈ أن ﻇسأل الطﺊﻐﺈ ﺲﻆ ﺾﻐفﻐﺋ
الﺎﺳاﻄﻀ ﻄع ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا.
جﻐﺔﻎ :لﻈﺎﺧﻀ بﺧﺛﻏﺼﻈا الﺛﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ.

ﺠاﺲﺛ بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ
بالﻌﺦﻌل الى ﺾﻌﺾﺊﻋﻃ

اتﺧﻀ بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ بالﺛﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ.
جﻐﺔﻎ :ﻄرﺖﺊاً دﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ ،ﻇرﻏﺛ أن ﻇسألك ﺲﻆ أﺲراض ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا..
ﻘ بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ ،أﺲراض ﺾﻌروﻇا ﻊﻎ ارتفاع درجﺋ الﺗرارة
الﺛﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ :أﻊ ً
والﺎﺳﺈ والسﺳال والﺧﺛاع ووجع ﺸﻎ الﺗﻂﺺ.
بﻐﺊﻌ :وﻄا الﺳمﻀ ﺸﻎ ﺖال إﺦابﺋ أﺖﺛﻊﻃ بفﻐروس ﺾﻌروﻇا!!؟

الﺛﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ :أوﻗً ،ﻏﺔﺈ ﺲﺞل المرﻏﺨ وأن ﻗ ﻏﺼﺎرب ﻄﻈه أﺖﺛ إلى ﺖﻐﻆ اﻗتﺧال بالرﺻﻃ
� 111خﺊارﻊﻃ ﺲﻆ الﺗالﺋ وﺸﺗﺧﻋا.
بﻐﺊﻌ :أﻇا أخاف ﻄﻆ الفﺗﻌﺦات..
الﺛﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ :ﻗ تﺚاف ،الفﺗص ﺸﻎ غاﻏﺋ الﺊساﺬﺋ وﻏﺎﻃ ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ أخﺜ ﺲﻐﻈﺋ ﻄﻆ اﻓﻇﺷ والفﻃ.
جﻐﺔﻎ :ﻄﻆ ﻊﻃ اﻓﺣﺚاص اﻓﺾﺑر ﺲرضﺋ لﻖﺦابﺋ؟
الﺛﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ :ﺾﻀ إﻇسان ﻄﺳرض لﻖﺦابﺋ بفﻐروس ﺾﻌروﻇا ﻄﻋما ﺾان ﺲمره وﻄﻋما
ﺾاﻇﺌ ظروﺸه ،وﺬﺊﺳاً ﻊﺜا أﻄر ﺬﺊﻐﺳﻎ ﺸﻘ داﺲﻎ
لﻂﺚﺔﻀ ﺸﻎ ﺖال ا�ﺦابﺋ.
جﻐﺔﻎ :وﺾﻐﺷ ﻏمﺿﻈﻈﻎ أن أﺖمﻎ ﻇفسﻎ ﻄﻆ
خطرا�ﺦابﺋ؟
الﺛﺾﺎﻌر ﺠﻂﻐﻃ :ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ غسﻀ الﻐﺛﻏﻆ باﺠﺎمرار
ولمﺛة  30ﺐاﻇﻐﺋ ﺲﻂى اﻓﺻﻀ والﺗفاظ ﺲﻂى ﻄساﺸﺋ
اﻓﻄان وتﺔﻈّﺈ الﺎﺔمﺳات.
ﻘ أﻏﻋا الطﺊﻐﺈ.
بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ :ﺣﺿراً جﺞﻏ ً
ضع دائرة ﺲﻂى ا�جراءات
الﺎﻎ ذﺾرﻊا الطﺊﻐﺈ
وﺖاول أن تﺗفﺰﻋا
وتﺜﺾرﻊالﻌالﺛﻏك وأﺦﺛﺻاءك

ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ الﻐﻌم ،جﻂﺟ بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ لﻐسﺎﺜﺾروا جمﻐع المﺳﻂﻌﻄات الﺎﻎ
ﺖﺧﻂﻌا ﺲﻂﻐﻋا واتفﺼﻌا ﺲﻂى أن ﻏﺗمﻌا أﻇفسﻋﻃ وﺾﻀ ﻄﻆ ﺖﻌلﻋﻃ ﺲﻆ ﺬرﻏﺺ
اتﺊاﺲﻋﻃ لﻂﺎﺳﻂﻐمات والﺗفاظ ﺲﻂى ﻇﺰاﺸﺎﻋﻃ وﻇﺰاﺸﺋ أﻏﺛﻏﻋﻃ باﺠﺎمرار،
واﻗلﺎﺞام بمساﺸﺋ اﻓﻄان ﺸﻎ ﺾﻀ ﻄﺿان.

إلى أﺬفالﻈا اﻓبطال ،الﺜﻏﻆ ﺠﻐﻈﺼﺜون الﺳالﻃ بﻌﺲﻐﻋﻃ!
ﻄﺶاﻄرات بﻐﺊﻌ وجﻐﺔﻎ ﺠﺎﺜﺾرﺾﻃ بأﻊﻃ ﺬرق الﻌﺻاﻏﺋ ﻄﻆ ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا
لﺎﺗمﻌا أﻇفسﻋﻃ وﺲائﻘتﺿﻃ وﻄﻆ تﺗﺊﻌن ﻄﻆ الفﻐروﺠات والﺔراﺐﻐﻃ.

أوجﺛ  10ﺸروﺻات
بﻐﻆ الﺧﻌرتﻐﻆ

