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ھو ا�د اھم ����ر ا�ط���� ، اذ  ���ة دون  ا���ء
��ء ،  !ذا ا����ر ���ن  � �ل �زء �ن ��و��ت ھذا 

& %د ، ���ا����م وھو ا�ذي �د�م ���ة ���# ا���"��ت
��ون  � ��ض ا)���ن ,���   � +*(� ا)�راض و 

�,�ب �2ف �ود+& )ن ھذه ا)/�رة �!� +.-�ر ا)و�"� 
���(ر �54 ا�+(�ر ا)�راض ا�ط*�4�� ����و��را 

  .وا�+�*و�د

  
ھذه ا)�راض +(�ل �,�� �!�� �ن أ,��ب ا�و ��ت  

/�و�� ��د ا)ط*�ل ��� أ�!� +�+�ر ��+��� ���(رة 
��دام أو �2ف ا��ظ� � أو 7��ب ا�+ط!�ر ا),�,� 

أو ����,�� ��4��ه ... ,واء ����,�� ����ه ا��9ر وا���ون 

  .ا��,+���4

  ا��ء ا�ظ
ف�� ھو  

 � ���+& ا�ط���ّ�� ��ٍف (*�ف، وا��:�  ا���ء ��ون  
 �ون �& و را"�� و ط�م، ��ن %د ++م إ�2 �  &��

��ض ا����دن وا)�@ح ا��*�دة �4�,م إ��& �ذ�ك �(�ر 

  .�و�ود ط�م �& ��د (ر�&

  
  &����ون ا���ء �����ً �4(رب ��ب أن �+م ا,+/را

�ً، �ن ا��9ر ا�+�  �:ل ��:!� �ن /�,�ن �+راً طو��
و+�ون �دران ھذه ا��9ر ��,�� �ط�:� �ن اB,��ت 

  ،���# و�ول ا���ء ا��4ّوث إ��&

  
و���+��� ���D��� D �@,+/دام ا��(ري ,واء 
�4(رب، أم �Bداد ا�ط��م، أم �+�ظ�ف ا)وا�� ا�/��� 

وا�,����ن،  ��Fداد ھذا ا�ط��م �-ل ا��@�ق وا���ون
أم ا,+���م و7,ل ا��,م، أم +�ظ�ف ا��@�س وأي 
أ(��ء �@�,!� ا�B,�ن  � ���+& ا�ط���ّ��، ���  �د 
�ن أن ��ون ھذا ا���ء /�ٍل �ن ا��را-�م و�,���ت 

  .ا)�راض

 



  

 �ظ���أھم ا�ر��دات اوا�ب إ������ ���ن 
  ا��ء

-  ��ا,+���ل ���ه ا�(رب �ن (���ت ا�+وز�# ا�����
 .و ا�/���2 �4ر%���

ا���د��� ا����.ة  �  ها���� ا,+���لإ������  -
��ت �.��ن��  .ز

 
ا,+!@ك ا��(رو��ت �-ل ا�(�ي ا�,�/ن  إ������ -

أو ا�:!وة أو ا����ه ا��Hز�� أو ا��(رو��ت ا����.ة 
��ت و ���ر ا�*وا�& ا���4ب أو ا����.  � �� � ز

��ت دون /طر��  .ز

  
7�ر ا������� و 7�ر  ا��9ر���ه  ا,+���ل+��ب  -

  .ا�/���2 �4ر%���
��ب ا,+���ل ���ه ا������# ا�ط����� 7�ر  -+

  .ا������� و 7�ر ا�/���2 �4ر%���

  

  
��ب ا,+���ل ا����ه 7�ر ا������� و 7�ر  -+

ا�/���2 �4ر%��� ا��/ز��  � /زا��ت أو ��و��ت 
  .7�ر ����

، 7�ر ) ا��رك( +��ب ا,+���ل ا����ه ا�را�دة  -
 .ا������ �4(رب

 
 

 . دم اB راط  � ا,+/دام ا����دات وا),�دة� -

 
ا)�!�ر وا����رات �دم ر�� ا�:����  �  -

 .وا����ط�ت

  
 �رب و !�� �   �"
�ه #��طر
�� ا�&%د أن ا

���دة ا�(�)دام  

��ء ( 47� و ������ ا���ء ��,+/دام ���ض ��ز��  -
�� �ل- EAU DE JAVEL (  

 
و�ب +ر�& �4H� ��دة  +:ل  � ���� 47� ا���ء،  -

 .�ن د%�:� وا�دة
�ب إ�2 � ������� ا���ء ��,+/دام ��ء �� �ل -�  ،

د%�:�  30%طر+�ن �ن ��ء �� �ل ��ل �+ر و ا�+ظ�ر 
 .%�ل ا�(رب

-  �  ��ا��رص دا"�� �54 +/ز�ن ا����ه ا�����
 .��و�� �ظ�*� و �Hط�ة

��� )ن   -��ا,+/دام أوا�� �*ظ ا����ه ا�ز
 ++H�ر �+H�ر ا��رارة �!�"��/. 

(رب ا����ه  � أ�واب �ظ�*� ��رص �J4ا -
  .و�H,و�& ��داً 

  


