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ه��ا ال����� اس���ل ال����� ال��ب� ال�� 

ك�ن ي�ص��� ب�ن�� ب���ن�ا م�

(وه� ت���� ف�� ك��� م� ال�ص�� وال�����).

أح�ث ن��� م� ال�ل�� ال������ وا�ح��ئ� 

ل�م�اض ال����� ب��ص� ا�ش��ص ال��ان�* 

ك�ف�اد ب���ن�ا م� 
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م��� ا�ش��ص 

ال��ان�* ي������ا 

ال���ي� ال��� ال��ّق� 

م� ال����/ة ال����/ة 

إذا ت�ّ اس���اب�� أو 

ت�ق���� ت�ّ��ً�� م� 

ق�� ع��ص� ا�م� ال�� 

م���ري� ي���ا س��� 

ح�م�/ة ه��ا ال���ي�.

ت��ي�

ط��

إض��اب 

ه�ي� 

ج��ري�

ال���ي� ال��� ض�وري ل���روا ا�ش��ص ال��ان�* ي�ّ���ا 

ب��اح� ال�����، إن ك�ن ع�� ص���

 äÉfƒeô¡dG 
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م� ط���/ة ال��د أو ع�� ص��� 

وض� ال��� ال��ان�* ب����ن

ال��� ال��ن�ن� ه� ال��ّ�ل م� 

دون أوراق ث��ت��. ل��ل���، 
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ح�� ل� ص�رت�� م� ب����ب� 

م� ش���� ال��ل�.

ÊƒfÉb
ه�ي�

ب�� ا�ف�اد ال���ان�* يّ�� ب���غ��ا ب�ل���ل 

ع�� شـ��� ج�ـ�� ال��ـ�� ا�خ� ب�ـ��� دائ�، 

بـــ�����وا ل���ج ب�لــ���م�ن�ت و/أو الــ������ت 

ال��اح��.
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م� ق��، ك�ن� الـ���ان�* ك��ّي� ج��ري� ُت���� م�ض 

ن��ـ��. هّ��، أخـ���ئ��/ات ال�ـ��� ال���ـ��� م� 

ع�دوا ي�ّ���ا ا�ف�اد الـ���ان�* ك�ش���ص ب���ن�ا 

م� م�ض ن���، ب� ك�ش��ص ب���ن�ا م�

ي���� ال����ر ب�ن� ال��ع ا�ج����ع� (أي ال���ر) 

ال����وض ع���� ه� خ��.

ا�ضـ���اب ب�ل�ـ��ي� ال��ـ��ري� بــ����ّ�� م� ق��

ب�ل�ـــ��� ال���ـ���. دور ال����/ة ه� ت�ك�� ال��ل�

ال�ـ����/ة ال��ـ���/ة ب�ل��ــ�� ال���ـ��� 

ب�ّك� إن� ال��� ال��ان�* ع��ه/ا إض��اب ب�ل��ي� 

ال���ري� وم� ب����ن� م� أي خ��، إض���اب أو م�ض 

ن��ـ�� ت�ن�. ه�ــ��ا ال��ـ��ي� ب��ـ��� ل�شـ���ص 

الـ���ان� ي���ــ��ا ب��ــ���� م�اح� ال����ـــ�� ال�� 

م���ج���� 

ل�ع� ا�ش��ص ال��ان�*

وال�� م��� ت��ن ص��� ش�ي ل����.
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ال���رات وال��ج�ت بــ������ م� شــ��� ل���ن�/ة 

ع�� ح��� ج�� وح�ج�ت ك� ش��. ل��ل��� م� 

�زم ن�اوي ح�ل�� ب��ل��.

أخ�ت ال�ص�� ع�ل����، ل�� م� م�� 

ال��ل م��؟

أج��م�� ب�����، ل��ل��� 

�زم ن�خ� وص�� خ�ص� ف��� 

م� ال����/ة.
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 á«`````°ùæ÷G ¢ü`FÉ`````°üÿG
ال��ن�ي� م�� ال��� ب�ل��� ون�� ال��ر وه��م�ر.

 ΩódÉH

الـ���م�ن ه� م�دة ك���ــ��ئ�� بــ����زه� ال��ــ��. 

ف� ه�م�ن�ت م����� ت�ّ�� ن�� 

 بــ����ّ ت��ول الـ���م�ن�ت إم� ع��  

ó∏÷G

ع�� ش�� م�ه�، أو 

ع�� ش�� ح��ب، أو م��ش�ةً  

ع�� ش�� ح�� ب�ل���.

وشـ�� م� ك�ن شــ��� ال��ج ال�����، ك��ــ�� مــ��� إن� يــ���ّ 

á«MGô÷G äÉ«∏ª©dG
 ب�ـــ�� ا�شــ���ص الــ���ان�* بــ�����وا ل��ــ�� 

ال�����ت ال��اح�� ك�ســ���� ل�����ا ع�� ال��ـ�� 

ال�� ب�ه� ي�ه. ه�ــ��ا ا�م� بــ������ م� شـــ��� 

ل�ــ���. ب�� ا�شــ���ص م� ب������وا ال�����ت 

ال����ي� م��� 

ف� ع����ت ب�����

 ádGREG hCG ´Qõ```d 
أع��ء، وف� ع����ت ب����� 

 Ò«¨```J hCG í«ë°ü``àd
ب�� ال��م� ال���ي�

م��ــــ�� ال�����ت الـــ���اح��

ل��ل�ـ��� ك��� م�� إّن� ا�شـ���ص الـ���ان�* 

ي�ـ���ـ���وا غ�� ن�س م�ّوا ب��ل���اح� ل��خ�وا 

رأي�� وي�ـ��رك�ه� م���وف��. ك��� م�� ك��ن 

 á```````°û`bÉæe
ال��ض�ع م� ال���ل���/ات ال������/ات 

وا�ط��ء ال������/ات.

ب�ــ�� ال�����ت الـــ���اح�� ب��ــ��ض 

م�ح��: ه��ي ال����م�ت ب����� ع�� 

ال�اق� ال��ن�ن� وال��� ب����ن.

 á«`````ÑW á©HÉ`````àe

 ÊÉJ …CGQ

م� ال�ـ����/ة ال���ـ��/ة. مـ�� دايً�� ب���ن 

ع���� س��ي�� وس���. إذا ك�ن ع��ك� أي ش� 

أو م��وف م� ع���� م�ّ���، أط���ا 

م� غ�� طــ����/ة أو مــ���ل�/ة. هـ���ا حــ����.

ي� ري� ص�ت� غ��...

ف� ت��ري� ف��� ن����� 

ل��ّ�� ص�ت��


