


مملكة احلياة

هل حتب عاملك الذي تعي�ش فيه؟!

هل تقبل اأن يتعر�ش عاملك خلطر داهم دون اأن تتحرك 

لإنقاذه؟!

هل تريد اأن تن�ضم اإىل جي�ش اأطفال العامل؟!

اإنها مواجهة حا�ضمة .. 

معركة �رش�ضة ..

�رشاع بني ..

اأطفال العامل   ...  وزعيم التبغ

ُترى َمن �ضينت�رش يف النهاية؟!!



كانت الأر�س جتل�س يف وقارها الدائم، وتظن اأن الأطفال �سعداء !

لكن هذه مل تكن احلقيقة



نفد الطعام .. وجاء الأطفال لأنهم كانوا ي�سعرون باجلوع ...



نريد قمًحا لن�سنع بع�س الطعام .

نريد قمًحا لناأكل خبًزا.

 نريد قمًحا لن�سنع حلوى.



 ذهب الأطفال اإىل اأمري القمح 

ليمنحهم ما يحتاجون من طعام 

ولكنه اأخربهم اأن مملكته �سغرية 

وما بها من قمح ل يكفي .. 



اذهبوا لزعيم التبغ فاأر�سه ل حدود لها .. 

ا نزرع بها  رمبا تقنعونه باأن يرتك لنا اأر�سً

املزيد من القمح !    



مل يكن الأطفال يعلمون اأن دخولهم مملكة التبغ يعني 

املوت املحقق .. فقد بداأ دَخان اأ�سود كريه الرائحة يدخل 

رغًما عنهم اإىل �سدورهم.



بداأ اجلميع ي�سعل ب�سدة .. اأدخنة �سوداء ت�سبب الكثري من الأمرا�س 

وتدمر �سحة الإن�سان .. بل اإنها تهدد حياتهم باأكملها.



ا .. التبغ  لن اأعطيكم اأر�سً

اأهم من القمح واأهم من كل 

طعام ..



 هيا لتتناولوا الوليمة التي اأعددتها لكم .. 



مل يعرف الأطفال اأن زعيم التبغ و�سع لهم بجانب نبات التبغ ال�سار 

ا بال�سحة.. نباتات خمدرة �سارة جدًّ

 ما هذه الوجبة املُرة ؟!



�سدري يوؤملني !! اأكاد اأختنق !!!



يا لكم من اأغبياء!! ترف�سون اأن تتناولوا 

التبغ والنباتات املخدرة!

عرف الأطفال خطورة التبغ والنباتات املخدرة.. 

وتاأثريها ال�سار على �سحتهم ..



ميكنكم اأن تاأخذوا الأرا�سي ولكن لزراعة التبغ والنباتات 

املخدرة فقط.



زراعة التبغ والنباتات املخدرة �ستجلب لنا 

الكثري من الأموال.



هذا لي�س غذاًء  .. اإنه يدمر ال�سحة .. لن نزرع هذه املواد 

مهما كانت الإغراءات.



 ذهب »عقل« و«قلب« و«�سحة« و«�سفاء« ملواجهة زعيم 

التبغ ومنع خطره.



 مل ي�ستجب زعيم التبغ لعقل 

واأ�سدقائه وجمع اأعوانه لتنفيذ 

خططهم ال�سريرة. 

�سندمر �سحتهم ..

�سنتلف عقل الإن�سان 

لنجلب لهم الدمار ونق�سي على حياة اجلميع.



يجب اأن نفكر بعقلنا.

 من العالج.
ٌ

 الوقاية خري

لتكن قلوبنا جريئة يف حماربة زعيم التبغ واأعوانه الأ�سرار.

عرف عقل بذكائه خطة الأ�سرار واجتمع مع قلب و�سحة 

ووقاية للدفاع عن �سحة الإن�سان.



اأما اأمري القمح فاأبلغ الفواكه واخل�سراوات ب�سرورة التو�سع يف 

زراعتهم بدًل من التبغ والنباتات املخدرة.



طارد الأطفال زعيم التبغ وكل النباتات ال�سارة حتى ل 

يف�سدوا حياتهم ..  



وكلفوا اأمري القمح والنباتات املفيدة بتحويل الأرا�سي املزروعة 

بالتبغ ال�سار والنباتات املخدرة اإىل اأرا�ٍس متتلئ بالطعام.



اأخذت »�سحة« و«�سفاء« 

تر�سدان الأطفال اإىل طريقة 

�سفائهم وتخل�سهم من الآثار 

ال�سلبية للمواد املخدرة 

التي تناولوها وطرق احلفاظ 

على �سحتهم من اأ�سرار 

التبغ واملواد املخدرة. 



عرف الأطفال اأ�سرار التبغ واملواد املخدرة .. وقرروا حماربة زعيم 

التبغ واأعوانه الأ�سرار يف كل مكان ..



وعادت اململكة �سحية بوجود النباتات املفيدة وطرد النباتات 

ال�سارة واأطلقوا جميًعا عليها ا�سم »مملكة احلياة« 



ا  لكن زعيم التبغ والنباتات ال�سارة تنتظر لتعود وحتتل اأر�سً

جديدة من »مملكة احلياة« .. فاحذروا منهم..







ان�سموا اإىل اأ�سدقائكم لتحاربوا 

زعيم التبغ والنباتات املخدرة 

ال�سارة
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