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10_ _10.بب احتیبط ػول کٌیذ0 .در هحل حبدثِ ضزة ٍ جزح صَرت گزفتِ است 44

10_ _10.هکبلوِ بِ دلیل هحتَا هفَْم ًیست 1 آهبَالًس تصبدف جزحی ًوَدُ است 46

10_ _10.صَت دریبفت هی شَد- هکبلوِ هفَْم است 2 .ًیبس بِ حضَر آتشٌشبًی در هحل حبدثِ دارم 47

10_ _10شٌیذم بل4ِ .هی ببشذ ....... هشکل اصلی بیوبر 48

10_ _10رلِ کي......پیبم را بزای 5 .دارد ...... بیوبر ًیبس بِ بخش درهبًی 49

10_ _10دارم........ تزافیک 6 . ًیبس بِ هشبٍرُ بب پششک دارم 50

10_ _10آهبَالًس خزاة است7 .آهبَالًس اضبفی اػشام کٌیذ ...... لطفبً تؼذاد 51

10_ _10در پبیگبُ هزبَطِ هستقز شذین8 هکبلوِ را کَتبُ ًوبییذ52

10_ _10.هکبلوِ بِ دلیل اختالل ارتببطی هفَْم ًیست9 ػبسم تؼویز گبُ ّستین53

10_ _10آهبدُ اًجبم هبهَربت ّستن10 (بِ بخش سًبى ٍ سایوبى ًیبس دارد )بیوبر حبهلِ است 54

10_ _10آیب صذا هفَْم است11 اػوبل خالف ػفت ػوَهی صَرت گزفتِ است55

10_ _10...هٌتظز- اًتظبر12 بیوبر خَدکشی ًوَدُ است57

10_ _10ٍضغ تزافیک هسیز چطَر است ؟13 .بیوبر هشکَک بِ هسوَهیت هی ببشذ 58

1-_ _10هتشکزم14 آهبَالًس ببیذ اسکَرت شَد پلیس را خبز کٌیذ59

10_ _10هی ببشذ..... بیوبر بیو15ِ . در هحل حبدثِ دارم 110ًیبس بِ حضَر پلیس 60

10_ _10.بیوبر فبقذ بیوِ هی ببشذ18 ػبسم بِ شزکت بیوِ بزای تؼییي خسبرت61

10_ _10هبهَریت لغَ شذ19 آدرس کبهل را اػالم ًوبئیذ63

10_ _10هَقؼیت را اس لحبظ هکبًی اػالم ًوبییذ20 کیلَهتز خَدر64ٍ

10_ _10توبس بگیزیذ....... تلفٌی بب 21 اطالػبت بیشتز راجغ بِ هَضَع بذّیذ68

10_ _10هَضَع هٌتفی است22 .است ....... بیوبر بیوِ 69

10_ _10ػالئن حیبتی بیوبر را اػالم ٍ ثبت ًوبییذ23 ٍضؼیت قزهش است70

10_ _10اتوبم هبهَریت24 ٍضؼیت ػبدی است71

10_ _10شوب را هالقبت خَاّن کزد.....در 25 .هسئَل شیفت صحبت کٌذ72

10_ _10.بیوبر تحَیل هزکش درهبًی شذ 26 خیز74

10_ _10 بب هجَس پششکCPRختن 28 .آهبَالًس ًیبس بِ سَختگیزی دارد75

10_ _10بیوبر درهبى سزپبیی شذ29 .آهبَالًس ًیبس بِ شستشَ دارد76

10_ _10آهبَالًس تصبدف جشئی ًوَدُ ٍ قبدر بِ اًجبم هبهَریت هی ببشذ 30 حبدثِ ّستِ ای81

10_ _10آهبَالًس تصبدف کلی ًوَدُ ٍ قبدر بِ اًجبم هبهَریت ًوی ببشذ 31 حبدثِ تزٍریستی82

10_ _10قبل اس رسیذى آهبَالًس بیوبر هٌتقل شذُ بَد32 سقَط ببلگزد یب َّاپیوب83

10_ _10فَری ٍ سزیغ ػول کٌیذ33 .بیوبر اس شخصیت ّب یب هقبهبت است86

10_ _10بیوبر ًَشببِ الکلی هصزف ًوَدُ است34 ٍضغ بیوبر اس ًظز هبلی خَة است90

10_ _10.بیوبر فَت شذُ است 35 ٍضغ هبلی بیوبر رضبیت بخش ًیست95

10_ _10ٍقت دقیق را بیبى کٌیذ36 ػبسم هحل هَرد ًظز ّستین96

10_ _10.ٍضغ َّا اس ًظز جَی را بیبى کٌیذ37 بِ هحل اػالم شذُ رسیذین97

10_ _10...استقزار در 38 حبل بیوبر ٍخین است99
10_ سکتِ حبد قلبی247در هحل حبدثِ هسقز ّستین39
10_ (سکتِ هغشی اٍرصاًس  )کذ سوبء724.بِ دلیل هخبطزات صحٌِ هبهَریت آّستِ ٍ بذٍى آصیز اًجبم شَد40

10_ _10. بزای هبهَریت اػشام شَیذ 41 بزای صزف غذا300

10_ در خَاست اٍرصاًس َّایی350-10.بیوبر اختالالت اػصبة ٍ رٍاى دارد42

10_ در هحل حبدثِ تیز اًذاسی رخ  دادُ است43
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