
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدخني وليس الرايضة اخرتت  اتغير ان اخترت
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 التدخني وليس الرايضة اخرتت  اتغير ان اخترت

  إذا كنت أدخن سأطلب من طبيبي ان

 يساعدني على اإلقالع عن التدخين

  إذا كنت امضغ التبغ سأطلب من طبيبي ان

 يساعدني على اإلقالع منه

 التبغ سأطلب من  إذا كنت أدخن أو امضغ

 أصدقائي وعائلتي مساعدتي لإلقالع منه

 إذا لم استخدم التبغ من قبل لن اجربه ابدا 

 سأطلب من االخرين ان ال يدخنون حولي 

 دقيقة يوميا 30 ممارسة الرياضة 
 

 هذه قائمة يمكنني االختيار منها:
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 التدخني وليس الرايضة اخرتت  اتغير ان اخترت

 ن سأطلب من طبيبي ان إذا كنت أدخ

 يساعدني على اإلقالع عن التدخين

  إذا كنت امضغ التبغ سأطلب من طبيبي ان

 يساعدني على اإلقالع منه

  إذا كنت أدخن أو امضغ التبغ سأطلب من

 أصدقائي وعائلتي مساعدتي لإلقالع منه

 إذا لم استخدم التبغ من قبل لن اجربه ابدا 

 الخرين ان ال يدخنون حوليسأطلب من ا 
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  إذا كنت أدخن سأطلب من طبيبي ان

 يساعدني على اإلقالع عن التدخين

  إذا كنت امضغ التبغ سأطلب من طبيبي ان

 يساعدني على اإلقالع منه

  إذا كنت أدخن أو امضغ التبغ سأطلب من

 أصدقائي وعائلتي مساعدتي لإلقالع منه

 خدم التبغ من قبل لن اجربه ابداإذا لم است 

 سأطلب من االخرين ان ال يدخنون حولي 

 دقيقة يوميا 30 ممارسة الرياضة 
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