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َقَأل ّلَق  ّل         por lo menos َعىلى ا

 dos جوج                    

 incluso َح ىّتى                  

 tres minutos   ّلَةثالةثةدي الَدقاقِئ ق 

 esto es هذا                   

un largo rato/tiempo َوقت طويل

ه+ غادي تضاع  ف
se perderá en él

... ّلَك ىّمةية كبي ة ديال
una gran cantidad de…

 nuestros hijos ـنا    + ولةيدات

قِط ر ديال... من الـَماخا
de los peligros de

 el gas الغاز                   

قِكن                     pero و ّلَل

هذا الاء الساخون
esta agua caliente

قِمن ... ح ىّتى قِلـ...يـمشي 
Va desde… hasta…

 el/la/los/las cual/es  الىلي        

قِخي ىّص ه+ غادي 
le será necesario

 la cocina الكوزينة             

 la ducha الدوش               

فِ روفو -كةيف تا  como ya sabéis َترع

 el calentador الشووفو           

 siempre ديـما               

 está كا-يكون              

 lejos de َبرعةيد عن...          

 ésta es هذه                   

una cuestión lógica َمسألة  ّلَطبةيرعةية

 nuestra protección ـنا + قِحماية

 saludoالسال م عىلةيكم!        

 yoأنا                         

 en ف                        

 mi casa ـي             + دار

 tengo ـي              + قِعند

 mi manera ـي       +  ّلَط ريقة

ط ريقت الا ىّصة
mi manera especial

قِصد   -َب ش كا  para ahorrar َنقَت

 el agua الاء                   

 diez litros de ...َعَش ر ة قِلت رو ديال

 este aguaهذا الاء هذا        

ما غادي ش نَض ىّةي+ع+ه
No lo voy a perder

قِمل+ه ف غادي َنسَترع
Lo voy a utilizar en

 otras cosasحواقِئ ج آخ رين     

 mientrasبةينما                  

قِصل+ـن           me llegaيو

 !Muy bien¡مزيان!              

 ahoraدابة                     

 se ha calentadoساَخن          

قِمن...             mas de ّلَأك ّلَث ر 

 puede hacerيقَدر يدي ر         

 igual que yoبال+ـي        

ذُخذ                yo cojoأنا نأ

 este cuboهذا الس ّلَطل          

 abro el grifoكا-َنط ّلَىل ق الاء     

 en él el cubo فِبـ+ه             

 yo he encontradoأنا لقةيت      

 la soluciónا ّلَحل  ّل                

 la operaciónالرَعَمىلةية            

 fácil y sencillaَسلهىلة وَبسةيطة    

لُك  ّل                     todosال

ةّص ة بش كا-نقتصد الماء في الدوش السل م عليكم!... أنا في داري عندي طريقتي الخا

كيف تا-تعرفو الشوفو ديما كا-يكون بعيد عن الدوش، هذه مسأل ة طبيعي ة... 
حمايتنا وحماي ة وليداتنا من المخاطر ديال الغاز 

ةّص ه  ولكن هذا الماء السخون بش يمشي من الشوفو اللي في الكوزين ة حتى لـ الدوش غادي يخ
ةّمي ة كبيرة ديال الماء على القل جوج حتى ةثلةث ة دقائق... هذا وقت طويل غادي تضاع في ه ك

أنا لقيت الحل, العملي ة سهل ة وبسيط ة والكل يقدر يدير بحالي.
 الماء السخونيوصلنيأنا نأخذ هذا السطل كا-نطلق ب ه الماء بينما 

مزيان!... داب ة الماء سخن وأنا عندي في هذا السطل أكثر من عشرة لترو ديال الماء... 
هذا الماء هذا ما غاديش نضةّيع ه... غادي نستعمل ه في حوائج آخرين
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قِعن          los platos الـَموا

 o و  ّال                      

 las plantas الـَماحافِب ق       

 riego el jardín َنسقي ا ّلَجل رد ة  

 friego la casa نَسقِّةي ق الدار    

 el cuarto de baño التوالةيت    

 en mi casa ـي + دار ف 

قِرع ىّد ة قِاسقِترعماالت قِل
para muchos usos

 por ejemplo َم ّلَث   ًال             

 lavo َنغَسل                 

 con él el agua فِبـ+ه         

 cualquier agua  ّلَأ ىّي ماء        

ذُش رب ماء صاقِل ح قِلىل
agua potable

 agua limpia ماء َنقي         

قِكن  َّيل        me es posible ذُيم

قِمل+ه          usarla enَنسَترع

 yo por mi parte أنا َبرعَد       

de esta manera فِبلَهذه ال ّلَط ريقة 

he podido ahorrar قَدرت نَورِّوف ر

قِمن  mas de  ...                ّلَأك ّلَث ر 

 no es ماشي                

 la factura الفاتور ة           

نكونو نض ىّةيرعو- كا
Estaríamos perdiendo

 derecho ح ىّ ق                

 nuestros hijos ـنا  + ولةيدات

قِدمة َقَألجةيال القا ا
las generaciones venideras

ذُلهم ف  en su derecho aف َح  ّق

tres personas ةثالةثة دي الناس

قِّوشو   - كا  nos duchamos نَد

هذه الوةثي ة+ فِبـ
de esta manera

غادي نكونو َضعَّةيرعنا
habríamos perdido

 litros 1000 ّلَألف لت رو          

 cara precioغالةية             

 en cuanto a قِمن ناحةية       

 70 َسبرعي                  

 al mes ف الَشله ر            

 entre َبي                   

قِمةئة وَخمسي      350 ةثالةثة 

قِمةئة                 400 ّلَأرَب+ع 

لُك ىّنا            si fuésemosفِإال 

 tan sólo غي                

 ahora دابة                  

بِسبو                contad اح

 conmigo                       ـَي + َم+َع

 cada ducha لُك  ّل تدويشة     

 perderemos غادي نَضقِّةي+ع    

 en ellaها               + ف

 a la semanaف السةيمانة     

     esta manera  هذه ال ّلَط ريقة

fácil y sencilla َسله ر ة وَبسةيطة

              cada uno  لُك  ّل واحد

ها +َيقَدر يقو م فِبـ
puede realizarla

              en su casa  ه +ف دار

           yo por mi parte  أنا َبرعَد

                 he ahorrado َو َّوف رت

                 con ella  ها  +فِبـ 

 ّلَك ىّمةية كبي ة ديال الـ...
una gran cantidad de…

…?          por qué¿ َعالش...؟

         no hacéis ما تدي رو ش 

        igual que yo  بال+ـي

أنا بع َد بهذه الطريق ة قدرت نوةّفر أكثر من عشرة لتر ديال الماء... ماشي أي ماء، هذا ماء صالح 
ةّال نسقي  ةّدة استعماالت، مثل نغسل ب ه المواعن و للشرب ونقي، يمكن لي نستعمل ه في داري لع

ةّال المحابق وال نسةّيق ب ه الدار وال نستعمل ه في التواليت ب ه الجردة و

ةّل تدويش ة غادي نضةّي ع فيها عشرة لترو, في السيمان ة سبعين لترو...  داب ة احسبو مع َي... ك
في الشهر بين ةثل ث مئ ة وخمسين وأرب ع مئ ة لترو... إال كةّنا غير ةثلةث ة دي الناس في الدار 

وكا-ندوشو بهذه الوةثيرة غادي نكونو ضيعنا أكثر من ألف لتر ديال الماء, غالي ة من ناحي ة الفاتورة 
وكا-نكونو نضةّيعو حق وليداتنا والجيال القادم ة في حةّقهم في الماء الصالح للشرب

هذه الطريق ة سهل ة وبسيط ة وكل واحد يقدر يقو م بها في داره. 
ةّمي ة كبيرة ديال الماء... علش ما تديروش بحالي؟ 05أنا بع َد وةّفرت بها ك
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لُلَتَمقِّةيز ة َقَألوفكار ا  ا
las ideas sobresalientes, destacadas

غادي ندي رو عىلى+ها
haremos sobre ellas

 un reportage                ريبورتاج

ذُ رسو م    َم+َع قِاحقِتساب ال
con los impuestos incluidos

 o bien  ّلَأو                   

ذُخىلو َعىلى entren, visiten         لُاد

ا ّلَلوقِق+ع اللكت رون
el sitio electrónico, página web

 alguna sugerencia  شي قِاققِت راح

قِصىلو فِبـ+نا      llámennosقِاعَّت

 al númeroَعىلى ال َرقم        

 ّلَةثَمن الُلكا ّلَلمة
el precio de la llamada

قِحماية الفِبةئة
 La protección del medioambiente   

قِهت ىّم+نا          nos importa كا 

اًرعا                a todos َجمةي

لُكم      قِعنَد  si tienen إال كان 

 

اًرعا، إال كان عندكم شي اقت راح، اتصىلو بنا عىلى ال رقم    سنتةيم م+ع50 ، ثن الكالة: 0801023456حاية البةئة كا هت ىّمنا جةي
 ... األوفكار التم ىّةيز ة غادي ندي رو عىلةيلها ريبورتاجwww.2m.tvاحتساب ال رسو م... أو ادخىلو عىلى الوق+ع اللكت رون 
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