515

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺑﺮﺍﺩﻙ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺠﺪﻳﺪ
ﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺣﺘﻰ  2800ﺵ.ﺝ

10/08/18

ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ

ﺣﺘﻰ 2800

ﺵ.ﺝ

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر ت����ه����ام����ة ن���ج���ار
ل���ح���ج���ز اع���ل���ان�������ات�������ك�������م0525363507

مرضت....حاربت وانتصرت ب��ل��دي��ة ش��ف��اع��م��رو ت�����ودع ال��ح��ج��اج
ق��ب��ي��ل م��غ��ادرت��ه��م ل��ل��دي��ار الحجازية

اليسا تكشف عن
إصابتها بسرطان
ال��ث��دي وتعافيها
يف كليبها "إىل كل
ال��ل��ي بيحبوني"

رح����ي����ل ال���ق���ائ���د
التاريخي للحزب
ال����ش����ي����وع����ي يف
شفاعمرو الرفيق
ش��ف��ي��ق خ���وري���ة
ﻃﻮﺑﻰ ﻟﻤﻦ ﺍﺧﺘﺮﺗﻪ ﻟﻴﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ

ﻗﺪﺍﺱ ﻭﺟﻨﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ

ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ ,ﺃﺑﻨﺎﺀﻩ ,ﺑﻨﺎﺗﻪ ,ﺇﺧﻮﺗﻪ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻪ
ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺁﻝ ﺑﺮﻫﻮﻡ ﻭﺁﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺃﻗﺮﺑﺎﺅﻫﻢ
ﻭﺃﻧﺴﺒﺎﺅﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ,ﻛﻔﺮﻛﻨﺎ ,ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﺓ
ﻭﺍﻟــــﺨــــﺎﺭﺝ ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻜــﻢ ﻟــﻤــﺸــﺎﺭﻛــﺘــﻬــﻢ
ﻗــــﺪﺍﺱ ﻭﺟــﻨــﺎﺯ ﺍﻻﺭﺑــﻌــﻴــﻦ ﺭﺍﺣــــﺔ ﻟﻨﻔﺲ
ﻓـــﻘـــﻴـــﺪﻫـــﻢ ﻃـــﻴـــﺐ ﺍﻟــــﺬﻛــــﺮ ﺍﻟــﻐــﺎﻟــﻲ

ﺍﻟﻤﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﻞ ﻧﺎﻳﻒ ﺑﺮﻫﻮﻡ
)ﺃﺑﻮ ﻧﺎﻳﻒ (

ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 17/08/2018

ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ

ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﺍﺕ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ

ﻳﺪ
ﺪ
ﺠ
ﺑ
ﻢ
ﻳ
ﺪ
ﻘ
ﻟ
ﺍ
ﻙ
ﺩ
ﺍ
ﺮ
ﺑ
ﻝ
ﺪ
ﺒ
ﻘﺪﻳﻢ
ﺘ
ﺳ
ﺍ
ﻟ
ﺍ
ﺩ
ﺍ
ﺮ
ﺒ
ﻟ
ﺍ
ﺮ
ﻌ
ﺳ
ﻦ
ﻣ
ﻉ
ﺎ
ﺟ
ﺮ
ﺘ
ﺳ
ﺍ
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ﻞ
ﺼ
ﺣ
ﺍ
 2ﺵ.ﺝ
8
0
0
ﻰ
ﺘ
ﺣ

ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ

ﺣﺘﻰ 2800

ﺵ.ﺝ

ﻻ ﺍﺭﺍﻛﻢ ﺍﷲ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﺭﺩ

ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ

2

األخبار

10.08.2018

شبهات ملحاولة ت��وري��ط الدكتور كميل ع �زام يف صفقة انتخابية
جنائية من قبل رج��ل أعمال ومرشح رئاسة ورئيس قائمة عضوية

ن�سميها بالعامية "�شراء الذمم"
..هذه هي ال�صفقة التي يخيطها رجل
�أعمال ,ح�سب ال�شبهات ,ب�إيعاز من
مر�شح رئا�سة يلهث نحو العودة
لكر�سي الرئا�سة بكل ثمن من �أجل
ت�شكيل حتالف ول��و ّ
ه�ش ,من �أجل
ت�شكيل ند لعر�سان يا�سني والرئي�س
احل���ايل يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة .
ال�صفقه ح�سب م�صادر ال�سالم تدور
ح��ول توجه رج��ل �أعمال مقرب من

مر�شح رئا�سة بايعاز منه ,اىل رئي�س
ق��ائ��م��ة م��ط��ال� ًب��ا باال�ستقالة وت��رك
احلياة ال�سيا�سية من جميع �أهل البلد
من �أجل "�شراء" قائمته وم�صوتيه
مببلغ م��ن امل��ال وت��ت��وي��ج الدكتور
كميل ع��زام مكانه رئي�سً ا للقائمة .
ه��ذا و�أك���دت امل�����ص��ادر ان الدكتور
ك��م��ي��ل ع����زام امل���ع���روف ب��ن��زاه��ت��ه
وح�����س��ن اخ�ل�اق���ه و���س�يرت��ه يفكر
م��ل � ًي��ا ق��ب��ل ال���ت���ورط يف م��ث��ل ه��ذه

ال�صفقة امل�شبوهة والتي قد ت�ؤدي
اىل ال��ق�����ض��اء ن��ه��ائ � ًي��ا ع��ل��ى حياته
ال�سيا�سية والعملية وااله��ل��ي��ة .
ه��ذا وعلمت ال�����س�لام �أن �أو���س� ً
�اط��ا
ع��دي��ده م��ن مقربي ال��دك��ت��ور ع��زام
توجهت اليه بعدم تلطيخ �سمعته
الطيبة يف احلياة ال�سيا�سية جمد ًدا
,وخا�صة اف��راد عائلته و�أه��ل بيته
 ,وان احل��ي��اة ال�سيا�سية ت�شكل
م�صدرًا للمتاعب هو بغنى عنه .

رح��ي��ل القائد التاريخي
ل���ل���ح���زب ال���ش���ي���وع���ي
يف ش��ف��اع��م��رو الرفيق
ش�����ف�����ي�����ق خ�����وري�����ة

بلدية شفاعمرو تودع الحجاج قبيل مغادرتهم للديار الحجازية

قامت بلدية �شفاعمرو عند نهاية الأ�سبوع املا�ضي
بتنظيم حفل وداع حلجاج بيت اهلل احلرام ،وذلك
يف دار البلدية وبح�ضور كل من رئي�س البلدية
امني عنبتاوي ،ف�ضيلة ال�شيخ يو�سف �أبو عبيد،
ف�ضيلة ال�شيخ �ضياء خالدي ،د .كمال �شوفانية
مدير عام البلدية ،مندوب جلنة احلج والعمرة
يف البلدية ال�سيد حم��م��ود ���ص��ف��وري ،واملحتفى
ب��ه��م ،ح��ج��اج ب��ي��ت اهلل احل����رام .وق���د ت��ع��ذر عن

لظرف طارئة.
احل�ضور الأب ان��دراو���س بحوث ٍ
وي��أت��ي ه��ذا احلفل كعادة مميزة تنتهجها بلدية
�شفاعمرو يف كل عام ،والتي يتم فيها لقاء احلجاج
امل��ت��وج��ه��ون ل��ت��أدي��ة منا�سك احل��ج وتوديعهم.
افتتح اللقاء رئي�س البلدية بكلمة ترحيبية حيث
رحب ب��دوره بكل من ح�ضر اللقاء وق��ال�" :أمتنى
للحجاج حجً ا م�ب�رورًا و�سعيًا م�شكورًا وندعو
للجميع باخلري والتوفيق ونطلب منكم ان تدعو
ل�شفاعمرو واهلها باخلري والتوفيق" .وق��د اكد
عنبتاوي يف كلمته على ان منا�سك احلج هي مبثابة
ال��والدة اجلديدة لكل ان�سان ولتوا�صله مع نف�سه
ومع اميانه وقناعاته الدينية وال�شخ�صية .ويف نهاية
كلمته متنى للجميع عودة �ساملة لوطنهم واهلهم.
كما وحتدث ف�ضيلة ال�شيخ يو�سف ابو عبيد مقدمًا
�شكره لرئي�س بلدية �شفاعمرو واللجنة امل�س�ؤولة
ع��ن احل��ج ،م�شريًا �إىل �أن احل��ج يعترب م��ن اهم
�شعائر ال��دي��ن الإ���س�لام��ي ومتنى للحجاج حجً ا

مربورًا و�سعيًا م�شكورًا وعودة مباركة لأهاليهم.
ثم حتدث ف�ضيلة ال�شيخ �ضياء خالدي ،حيث قدم
خالل كلمته �شرحً ا وافيًا عن احلج وطلب من احلجاج
التحلي بال�صرب �أثناء ت�أدية منا�سك احلج ومتنى
جلميع احلجاج حجً ا اً
مقبول و�أن يتمكنوا من اداء
فري�ضة احلاج بدون �أي عقبات ،وليعودوا �ساملني
�إىل بلدهم وذوهم .هذا وقد مت يف نهاية اللقاء توزيع
هدايا خا�صة للحجاج مقدمة من قبل بلدية �شفاعمرو.

‘ل��������������ن ن������غ������ف������ر ول��������������ن ن�����ن�����س�����ى‘

ش���ف���اع���م���رو ت��خ��ل��د ذك������رى ش��ه��دائ��ه��ا

ون��ادر حايك ,ال��ذي��ن �سقطوا باملجزرة املريبة
ال��ت��ي نفذها الإره��اب��ي ن��ت��ان زاده ع��ام 2005
فقد �أح��ي��ى امل��ئ��ات م��ن �أه���ايل املدينة وعائالت
ال�شهداء م�ساء ال�سبت ،هذه الذكرى مب�شاركة
حممد بركة رئي�س جلنة املتابعة وجميل �صفوري
وع�ضو اللجنة املركزية بحزب التجمع مراد حداد
وع�ضو الكني�ست م�سعود غنامي� ,أع�ضاء ورئي�س
بلدية �شفاعمرو �أمني عنبتاوي  ,ومت و�ضع �أكاليل
الزهور على الن�صب التذكاري على دوار ال�شهداء
والوقوف دقيقة �صمت على روح ال�شهداء ومن ثم
�شارك اجلميع ب�إن�شاد الن�شيد الوطني " موطني"
ك��ك��ل ع���ام ول��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث ع�شر ع��ل��ى ال��ت��وايل وقد �ألقى ال�سيد �أمني عنبتاوي خطابًا ووجه بكلمته
�أحيت مدينة �شفاعمرو ذكرى �شهدائها الأربعة ر�سالة نارية ل�ص ّناع ق��رار وم�شرعي ما ي�سمى
 :مي�شيل ب��ح��وث  ,دي��ن��ا ت��رك��ي وه����زار تركي ب"قانون القومية" قائلاً  ":نحن هنا باقون  ,نحن

هنا ولدنا وولد �أجادنا  ,وعلينا �أن نقف باملر�صاد
�إزاء هذا القانون ليتم تعديل ما يجب تعديله"
كما و�أك��د ب�أنه لأول مرة ي�صدر كتاب عن ذكرى
املجزرة و�سيتم تدري�سه يف مدار�س �شفاعمرو
خ�لال العام الدرا�سي املقبل  .و�شكر القائمني
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب ،ك��م��ا وح��ي��ى ع��ب��د احل��ك��ي��م مفيد
ال���ذي ك���ان ل��ه دور ك��ب�ير يف ال��و���س��ط العربي.
وق��ال بكلمته �أي��� ً��ض��ا �أن��ه وب��الإ���ض��اف��ة �إىل دوار
ال�شهداء �سيتم قريبا ايجاد طريقة لإحياء الذكرى
مبنطقة احل���دث نف�سه حيث وق��ع��ت امل��ج��زرة.
ك��م��ا و���ش��ك��ر ك��ل م��ن ���ش��ارك ب��ه��ذه ال��وق��ف��ة من
���ش��ف��اع��م��رو وخ��ارج��ه��ا ع��ل��ى اع��ت��ب��ار �أن ه��ذه
امل��ن��ا���س��ب��ة لي�ست م��ق��ت�����ص��رة ع��ل��ى �شفاعمرو
ف��ق��ط امن���ا ه��ي منا�سبة ل��ك��ل ع��رب��ي يف ال��ب�لاد

�شفاعمرو -نعى احلزب ال�شيوعي يف �شفاعمرو
وجبهة �شفاعمرو الدمقراطية وكتلتها يف بلدية
�شفاعمرو وال�شبيبة ال�شيوعية ببالغ احلزن
والأ���س��ى وف��اة القائد التاريخي لفرع احلزب
ال�شيوعي يف �شفاعمرو ،الرفيق �شفيق خورية
(�أبو الوليد) ،حيث كان الرفيق �شفيق خورية
قائدا �سيا�سيا وخطيبا �شعبيا يف مدينة �شفاعمرو،
وانتخب لع�ضوية بلدية �شفاعمرو يف خم�سينيات
القرن املا�ضي وله ب�صمات ن�ضالية كفاحية يف كل
معارك اجلماهري ال�شفاعمرية والعربية ،وكان
قائدا يف �أواخر اخلم�سينات لهبة عمال �شفاعمرو
���ض��د ا�ستغاللهم م��ن ق��ب��ل ���ش��رك��ة البا�صات
وق��اد معهم معركة ن�ضالية �شهرية (طو�شة
البا�صات) �ضد �سيا�سة ال�شركة اال�ستغاللية
 ،اعتقل على اث��ره��ا لعدة �أ�شهر .كما خا�ض
ن�ضاالت اجلماهري العربية يف �شفاعرو املقاومة
للحكم الع�سكري وكل قوانني العن�صرية التي
كانت ت�سود تلك الفرتة ،ولعب الرفيق �شفيق
خورية دورًا حموريا يف يوم االر�ض االول �سنة
 1976حيث عمل على اجناح اال�ضراب العام،
واعتقل لعدة ايام اي�ضا يف يوم االر�ض االول.
لقد ك��ان اب��و الوليد معلم ومعلم لنا جميعا
على طريق العزة والكرامة الوطنية احلرة
رح��ل��ت عنا ج�سدا �أي��ه��ا ال��رف��ي��ق االب ولكن
ذكراك �ستبقى معلما لنا على طريق الكفاح من
اج��ل حرية �شعبنا وك��ل املعذبني يف االر���ض.
ووا�صل الرفيق �سنديانة احلزب عطائه املتوا�صل
حتى �آخر ايام حياته .ونتذكر �آخر كلمات لهذا
القائد يوم قيام وفد من احلزب ال�شيوعي واجلبهة
خالل اال�سبوع املا�ضي يف زيارته يف بيته العامر،
حيث قال للرفاق ديروا بالكوا على احلزب ،النه
الطريق نحو العدالة االجتماعية على االر�ض.
وداعا ايها الرفيق املعلم ولن نن�ساك ابد الدهر

رئ�����ي�����س ال����ت����ح����ري����ر :ت�����ه�����ام�����ة ن���ج���ار م��������وق��������ع ال������س���ل��ام
ت������������ل������������ف������������ون 076-5400464ت��ص��م��ي��م ال����غ����راف����ي����ك :اي����م����ان ح��اي��ك الربيد االلكرتوني ntohama@gmail.com
ف��������������������اك��������������������س 04-9862725تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
لحجز
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تقديم لوائح اتهام ضد أحمد
النقيب  ،مهند املصراتي ،
موسى عليوة وأحمد عليوة
ب�ت�ه�م��ة خ �ط��ف الطفل
كريم جمهور من قلنسوة

ق��دم��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف ل���واء امل��رك��ز  ،ام�س
اخل��م��ي�����س  ،الئ��ح��ة ات��ه��ام للمحكمة امل��رك��زي��ة
يف ال��ل��د ��� ،ض��د ك��ل م��ن � :أح��م��د النقيب  ،مهند
امل�����ص��رات��ي  ،م��و���س��ى ع��ل��ي��وة و�أح���م���د عليوة
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة خ���ط���ف ال���ط���ف���ل ك�����رمي ج��م��ه��ور
م���ن م��دي��ن��ة ق��ل��ن�����س��وة  ،ق��ب��ل ن��ح��و ���ش��ه��ر .
ك��م��ا ن�سبت الئ��ح��ة االت���ه���ام للمتهمني  ،التهم
التالية  :ال��ت��وا���ص��ل لتنفيذ ج��رمي��ة  ،االغ���راء
لتنفيذ عملية خطف  ،اخلطف من �أج��ل االبتزاز
 ،حم��اول��ة اخل��ط��ف  ،ت��زي��ي��ف ل��وح��ة ترخي�ص
���س��ي��ارة والت�شوي�ش على جم��ري��ات املحكمة .
وج��اء يف الئحة االت��ه��ام " :وق��ع بني املتهم �أحمد
النقيب وعائلة الطفل من قلن�سوة خالف مايل  ،وقد
تو�صل الطرفان التفاق ت�سوية الدين  ،ويف مرحلة
ما ادعى النقيب ان والد الطفل وعمه مديونان له ،
فقرر خطف واحد من �أبنائهما من �أجل ابتزازهما
لدفع الدين  ،وذل��ك مب�ساعدة باقي املتهمني " .
وتابعت الئحة االتهام  " :يف اطار التوا�صل بني
املتهمني  ،قام املتهم م�صراطي بت�أجري �سيارة "
افن�سي�س " حيث ق��ام الأخ�ير واملتهمان مو�سى
و�أح��م��د عليوة برتكيب لوحات ترخي�ص �أخ��رى
لل�سيارة  ،بهدف الت�شوي�ش وجعل مهمة التعرف
عليهم �صعبة  ،وقد و�صل املتهمون الثالثة اىل بيت
الطفل يف قلن�سوة يوم  ، 10.7.2018حيث �شاهدا
الطفل البالغ من العمر � 7سنوات ومعه ابن عمه
البالغ من العمر � 10سنوات  ،حيث قالوا للطفلني
�أنهم يريدان اي�صال مبلغ من املال لأهلهم  ،وذلك بعد
�أن تاكدا �أن الطفلني من العائلة املق�صودة  ،وقاموا
بادخال الطفل لل�سيارة ب�سرعة فيما هرب الطفل
الثاين  ،وخالل هرب املتهمني من املكان هددوا الطفل
وطلبوا منه ال�سكوت  ،وقد نقلوه اىل ارا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية ومتت اعادته اىل بيته بعد � 4أيام " .
وط���ل���ب���ت ال���ن���ي���اب���ة ال���ع���ام���ة م����ن امل��ح��ك��م��ة
مت���دي���د اع���ت���ق���ال امل��ت��ه��م�ين الأرب�����ع�����ة حتى
ان���ت���ه���اء االج���������راءات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ب��ح��ق��ه��م .

األخبار

شجار على حق االولوية
يف الشارع يسفر عن
طعن رجل يف عبلني

وقع �شجار عنيف م�ساء ال�سبت املا�ضي يف
بلدة عبلني على خلفية �إعطاء حق الأولوية
يف ال�شارع  ,وقد �أ�سفر ال�شجار عن طعن
رج��ل يبلغ من العمر ( 46عاما) بجراح
و�صفت باملتو�سطة االمر الذي ا�ستدعى على
الفور نقله اىل م�ست�شفى رمبام لتلقي العالج
وقد و�صلت ال�شرطة اىل املكان وبا�شرت
التحقيق يف مالب�سات احل���ادث وقامت
باعتقال م�شتبه يبلغ من العمر ( 43عاما)

"ص��ن��دوق ال��ش��ي��خ ص��ال��ح خنيفس"
يقدم املنح للسنة الـ  15على التوالي
لل�سنة اخل��ام�����س��ة ع�����ش��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل ي��ع��ت��زم ���ص��ن��دوق امل��رح��وم
ال�����ش��ي��خ ���ص��ال��ح خنيف�س ت��وزي��ع م��ن��ح ع��ل��ى ال��ع��ائ�لات امل�ستورة
م��ن خم��ت��ل��ف �أح���ي���اء ���ش��ف��اع��م��رو لتمكينها م��ن ت��وف�ير القرطا�سية
واح��ت��ي��اج��ات �أب��ن��ائ��ه��ا م���ع اف��ت��ت��اح ال�����س��ن��ة ال��درا���س��ي��ة اجل���دي���دة.
ً
تخليدا لذكرى والدهم
ويحر�ص �أبناء الفقيد على توزيع ه��ذه املنح
ال��ن��ائ��ب ال�����س��اب��ق ورئ��ي�����س ج��اه��ة ال�صلح و�أح����د �أب����رز م�ؤ�س�سيها.
ويتوجهوكيلرئي�سبلدية�شفاعمروال�سيدفرجخنيف�س�إىلالعائالتامل�ستورة
املعنية بتلقي هذه املنح باالت�صال به هاتفيًا على (.)0506206667

ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ
ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ
ﻳﻨﻌﻮﻥ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺍﻷﺳﻰ ﻓﻘﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﻀﺮﻡ ﻭﺳﻨﺪﻳﺎﻧﺔ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ

ﺷﻔﻴﻖ ﺧﻮﺭﻳﺔ )ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ(

ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﻫﺰ  88ﻋﺎﻣﺎ ﻗﻀﺎﻫﺎ
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻗﻄﺮﻳﺎ.
ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺸﻌﺒﻪ ﻭﺑﻨﻀﺎﻻﺗﻪ
ﻭﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺿﻼ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻭﺧﻄﻴﺒﺎ ﻣﻔﻮﻫﺎ
ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺠﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﻌﺒﻨﺎ
ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻻ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻋﻤﺪﺗﻬﺎ :ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ "ﻃﻮﺷﺔ ﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ"
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺿﺪ ﺳﻠﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺷﻔﺎﻋﻤﺮﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺗﻬﺎ.
ﻭﺳﻴﺸﻴﻊ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  10-8-2018ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﻋﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﻮﺍﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
ﻷﺧﻴﺮ.
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مقاالت

10.08.2018

ال��ق��اس��م امل��ش�ترك ب�ين ال��ح��ج��ارة
وال���ط���ائ���رات ال��ورق��ي��ة ال��ح��ارق��ة
اإلع�����ل�����ام�����������ي أح��������م��������د ح����������ازم

تعلمنا م��ن ال��ت��اري��خ �أن ك��ل �شعب مقهور
يفكر يف كيفية اخ�تراع �أدوات ملقاومة القهر
والإ�ضطهاد .فال�شعب الفل�سطيني يف ا�ضفة
ال��غ��رب��ي��ة وغ����زة ه��و واح����د م��ن ال�شعوب
ال��ت��ي ع��ان��ت وال ت���زال ت��ع��اين م��ن الإح��ت�لال
الإ�سرائيلي .وقد تفجرت انتفا�ضة احلجارة
قي �شهر دي�سمرب/كانون الأول عام 1987
ب�سبب ق��ي��ام ���س��ائ��ق ���ش��اح��ن��ة �إ�سرائيلية
يقودها �إ�سرائيلي بده�س �سيارة حتمل ً
عماال
فل�سطينيني من جباليا كانت واقفة يف حمطة
وق��ود ،مما �أودى بحياة �أرب��ع��ة �أ�شخا�ص.
انفجر الغ�ضب بني �أبناء ال�شعب الفل�سطيني،
الذي مل يكن لديه �أي نوع من ال�سالح ،ومبا �أن
احلجر �أقدم �سالح عرفته الب�شرية ،لذلك عمد
الفل�سطينييون �إىل ا�ستخدام حجارة الأر�ض
املباركة ،مبعنى �أن احلجر هو ال�سالح الأول
يف يد الفل�سطيني ملواجهة جنود الإحتالل
الإ�سرائيلي ،الأمر الذي �أزعج قادة �إ�سرائيل
لأن "�سالح احلجارة" �أقلق املحتل خ�صو�صاً
و�أن هذا "ال�سالح" ال�شعبي ي�ستخدمه الكبار
وال�صغار ،و�أ�صبح رمي احلجارة عمل مقاوم
وم�ستمر ك��ان ل��ه ���ص��دى ق��وي �اً �أزع���ج ق��ادة
�إ�سرائيل من �سيا�سيني وع�سكريني .حتى �أن
�شارون قال يف التا�سع ع�شر من �شهر فرباير/
�شباط عام � " 1988إننا �سنطرد الفل�سطينيني
را�شقي احلجارة من الأرا�ضي الفل�سطينية
ف� ً
��ورا ،و�سنتخذ �إج����راءات قا�سية بحقهم
وحماكمتهم يتهم التمرد " كما �أن الفل�سطينيني
مل ين�سوا � ً
أبدا " حملة تك�سري الأيدي التي قام
بها �إ�سحاق راب�ين �ضد را�شقي احلجارة.
"املقالع" وبالعامية "املقليعة" هي �أي�ضاً
و�سيلة من تكنولوجيا احلرب الفل�سطينية.
وتقول املعلومات ان "املقليعة" لها قاعدة
يو�ضع احلجر بداخلها ،ولها طرفان ممدودان
يقوم املقاوم بعملية �إدارة مكررة على �شكل
املروحة ( بو�ضع عامودي ) ومن ثم يفلت �أحد
طريف املقالع لينطلق احلجر ب�سرعة فائقة نحو
الهدف .وت�ضيف املعلومات �أن هذه "املقليعة
ت�ستخدم لقذف احلجر �إىل م�سافة �أكرب ،ومن
يجيد فن الت�صويب ينجح يف �إحداث �إ�صابات
يف �صفوف اجلنود الإ�سرائيليني ،الذين كانوا
ي�صرخون من الأمل والدماء ت�سيل من وجوههم"
"املقليعة" لها حكاية يف التاريخ �أي�ضاً .تقول
احلكاية� ،أن بني �إ�سرائيل كان يف �صفوفهم
ً
�صغريا يُدعى داود ،ذهب �إىل احلرب
فتى
ب�إذن �أباه لينقل �إليه �أخبار �إخوته يف احلرب،
فلما برز الطاغية جالوت� ،س�أل امللك طالوت
عمن با�ستطاعته �أن يقتل هذا اجلبار ا ّالثم
جالوت ،ففوجيء اجلميع ب��أن دواود الفتى
ال�صغري يطلب الإذن مببارزة جالوت ،وحني

�أق�����ب�����ل داود
ع���ل���ى ج���ال���وت
�أخ������ذ م��ق�لاع��ه
وزوَّده بحج ٍر
م���ن �أح���ج���اره،
ورم��ى به فثبت
احلجر يف جبهة
ج��ال��وت اجلبار
فطرحه �أر�ضاً،
ثم �أقبل �إليه و�أخ��ذ �سيفه وف�صل به ر�أ�سه.
املقاومة الفل�سطينية ابتكرت طريفة ن�ضالية
�أخ��رى وه��ي "الطائرات الورقية احلارقة"
التي �أفقدت القيادة الع�سكرية الإ�سرائيلية
���ص��واب��ه��ا .ف��م��ا ه��ي ح��ك��اي��ة ه���ذه ال��ط��ائ��رات
الورقية الت�س ابتكرها �أبناء غزة للدفاع عن
حقوقهم .تقول املعلومات املتوفرة ان فكرة
الطائرات الورقية احلارقة تعنمد على ربط
فتيل من القما�ش املُغمور ب��امل��واد احلارقة
كالبنزين والكاز يف ذيل الطائرات الورقية،
و�إ�شعال النريان فيها قبيل �إطالقها .وت�صل
تلك الطائرات الورقية احلارقة �إىل الأرا�ضي
الزراعية التي اغت�صبها امل�ستوطنون اليهود
يف حميط قطاع غ��زة ،وت�سبب حرائق فيها
تلحق بالإقت�صاد الإ�سرائيلي خ�سائر تقدّر
مب�لاي�ين ال����دوالرات ،بينما تكلفة الطائرة
دوالرا واح� ً
ً
�دا فقط
الورقية ال��واح��دة تبلغ
القناة الإ�سرائيلية الثانية ذكرت يف الثاين
م��ن يونيو  /ح��زي��ران املا�ضي عن داين بن
ديفيد رئي�س بلدية النقب الغربية قوله":ان
"الطائرات الورقية احلارقة" التي تطلقها
الف�صائل الفل�سطينية ه��ي ح��رب حقيقية
م���ن اجل���ان���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ،و�أن اجلي�ش
الإ�سرائيلي لي�س لديه �أي��ة و�سائل دفاعية
مواجهة لتلك الطائرات الورقية احلارقة"،
والفل�سطينيون يعي�شون يف �أيامنا هذه قيام
امل�ستوطنني اليهود ب�إتالف �أمالكهم من حقول
الزيتون وغريه ،كما عا�شوا يف القرون الغابرة
�أي�ضا قيام اليهود بحرق مزروعاتهم .فقد ورد
يف التوراة (العهد القدمي الف�صل � )15أن "
�شم�شون اليهودي �أم�سك مبجموعة من الثعالب
وربطهم ببع�ضهم البع�ض من ذيولهم وو�ضع
م�شع ًال يف الو�سط بني كل ذئبني ثم �أ�ضرم النار
فيهم و�أطلق الذئاب بني مزروع الفل�سطينيني
ف�أحرق الأكدا�س وال��زرع وك��روم الزيتون".
التاريخ يعيد نف�سه .فالف�صائل الفل�سطينية
ال متلك ذئ��اب �اً ،ب��ل ابتكرت ط��ائ��رات ورقية
ح���ارق���ة مل��ق��اوم��ة امل��ح��ت��ل الإ���س��رائ��ي��ل��ي.
مبعنى �أن م��ق��اوم��ة الإح��ت�لال ه��و القا�سم
امل�����ش�ترك ب�ين ر���ش��ق امل��ح��ت��ل باحلجارة"
و�إط��ل�اق ال��ط��ائ��رات ال��ورق��ي��ة احلارقة".

رم�����������اح ي����ص����وّب����ه����ا  -م����ع��ي�ن أب�������و ع��ب��ي��د

نعم لحلف مساواة وحياة
حت��ت �شعار ل��ن نقبل بعد ال��ي��وم امل��ذل��ة ،ونعم
حللف م�ساواة وحياة ،ال حللف دم��اء وموت.
تظاهر �أبناء الطائفة املعروفيّة ال�سبت املا�ضي
يف �ساحة رابني يف تل �أبيب بح�ضور ح�شد كبري
ف��اق ع��دده � 120أل��ف متظاهر ومتظاهرة ،برز
بينهم �شخ�صيات من كافة الطبقات والأطياف
واالن��ت��م��اءات ،وزراء� ،أع�ضاء كني�ست ،كبار
ال�ضباط ،ر�ؤ�ساء البلديات ،ورج��ال علم ودين
ليقولوا معا وب�صوت ع��ال� ،صريح ،و�شفاف،
ال و�أل��ف ال لقانون القومية ،ه��ذا القانون الذي
ّمت ت�شريعه وال��ذي يعني وبكل ما حتمل هذه
الكلمة من معنى موت م�صطلح الدميوقراطية
و�ضمري اليمني ،ويعمل على تعميق وتر�سيخ
�سيا�سة التمييز والعن�صرية وجتريد املواطنني
غ�ير ال��ي��ه��ود يف �إ���س��رائ��ي��ل م��ن ك��اف��ة حقوقهم
امل�شروعة ،ومن �ش�أنه �أن يعكر �صفو العالقات
ويولد الكراهية واحلقد ،وخا�صة عدم االعرتاف
باللغة العربية كلغة ر�سمية وجعلها لغة ذات
ط��اب��ع وو���ض��ع خ��ا��ّ�ص وامل��ط��ال��ب��ة ب��إل��غ��اء هذا
ال��ق��ان��ون املجحف �أو تعديله يف ا���س��رع وق��ت.
بذلك تكون الطائفة املعروفية بدعم وا�سع مل
ي�سبق له مثيل من �أ�صحاب ال�ضمري والعقالء
واملواقف امل�شرفة وحمبي ال�سالم قد وقفوا وقفة
�صامدة الأمر الذي جمع ووحد كل �أبناء الطائفة
مم��ا يثلج القلب م�شاركة الن�ساء
قوال وفعال ،و ّ

م�شاركة فعالة يف هذا
ال��ن�����ض��ال امل�����ص�يريّ
و�إب����راز ق��درات��ه��ن يف
ه��ذا اليوم التاريخي
والعيد الدميوقراطي
م��ن �أج���ل املطالبة بتحقيق امل�����س��اواة كونها
�أب�سط الأ�س�س التي نادت بها الأدي��ان والأنبياء
ووثيقة اال�ستقالل واملنظمات الدولية العاملية.
�إن ه��ذا احل��دث وامل�شهد ج��اء لي�ؤ ّكد �أي�ضا �أن
القيادة ال�شابة مل ولن يقبلوا بعد هذا الت�شريع
وك�شف نوايا ووجه اليمني بهذا الو�ضع وال�سكوت
على �إخفاق القيادة طيلة هذه املدة ولن تكتفي
بال�شعارات والت�صريحات وم�سخ اجلوخ وتبادل
القبل والت�صفيق مبا ي�سمى "ال�ضحك على اللحى"
فنحن وكما يبدو �أمام عهد جديد ،عهد ت�ضحية،
عمل د�ؤوب ون�ضال �سي�ستمر طويال بكافة الو�سائل
وال�سبل م��ن �أج��ل كرامتنا وكياننا وم�ستقبل
فلذات �أكبادنا حتى خ��روج ال��دخ��ان الأبي�ض.
�إن حم��اول��ة وجت��رب��ة رئي�س احلكومة وبع�ض
القيادين املت�آمرين من �أبناء الطائفة ،طرح بع�ض
احللول البديلة وحماولة �إغرائنا بتلبية بع�ض
أ�سا�سي ،ما هو
الطلبات لتلهينا عن ن�ضالنا ال ّ
�إال م�سرحية هزلية ال جمهور لها� ،أجه�ضت قبل
عر�ضها ،وهدفها زرع ب��ذور الفرقة واال�صطياد
يف املياه العكرة ،بل وجعلنا جنو ًدا مرتزقة!!

ن���ف���س ال����وج����وه ال��ق��دي��م��ة
ب�����ق�����ل�����م  :زه��������ي��������ر دع�����ي�����م
ونحن على �أبواب انتخابات ال�سلطات املحليّة
 ،يجد املرء �أن املُ َّ
ر�شحني يف معظم بلداتنا ان
مل يكن يف جميعها  ،هم نف�س الوجوه القدمية
 ،العتيقة  ،فتجد احدهم يف ال�سبعني ونيِّف
م��ن العمر ولكنه ي�ستميت يف حم��اول��ة البقاء
يف ك��ر���س��ي��ه ي��ت�����ش��ب��ث ب��ه وال ي��ري��د اخ��ل�اءه.
نعم نف�س الوجوه  ،و�إن حدث وان�ض ّم اليهم م َّ
ُر�شحٌ
جديد جتده من ذات الطينة ومن نف�س العجينة!
�صاح ج ّي ًدا اىل الدواخل جتده
و�إن انعمت النظر يا ِ
كما غريه يحب امل�صلحة !!! واليورو و�شراء
االرا�ضي وبينه وبني العلم م�سافات وم�سافات.
وال�����س ��ؤال ال��ذي ي��ط��رح نف�سه ب ��إحل��اح ه��و :
�أي�����������ن رج�����������ال ال�����ع�����ل�����م وامل�����ع�����رف�����ة
وال�����ق�����ل�����م والأح��������ل�������ام والآم����������������ال ؟
الغية على امل�صلحة العامّة ّ
بحق؟
�أين ا�صحاب رْ
�أي�����������������������������ن�����������������������������ه�����������������������������م ؟
ق��د ي��ق��ول ق��ائ��ل  :ان انتخاباتنا وت�صويتنا
ع��ائ��ل� ّ�ي  ،ح��م��ائ��ل� ّ�ي  ،ط��ائ��ف� ّ�ي  ،ف ��أه � ّز ر�أ���س��ي
م��واف� ً�ق��ا و�آ��ِ�س� ً�ف��ا  ،ف��ال��واق��ع ي��ق��ول ه��ك��ذا وكم
�أمت���ن���اه �أن ي��ت��غ�ّيررّ وي��غ��ي��ب اىل غ�ير رج��ع��ة.
دعونا نر�ضى ب ��أن نكون حمائليني فلماذا ال
يتج ّر�أ املتع ّلمون واملُثقفون من هذه العائالت
الكبرية من ُّ
ال�صفوف
الرت�شح؟ وملاذا يبقون يف ّ
اخللفية ت��ارة يُ�ص ّفقون و�أخ���رى يتذمرون ؟

ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة اق����ول �أ ّن��ن��ي
وللأ�سف ال �أجد ولن �أجد
ب�صي�ص نور يف نهاية النفق
� ،أن��ا ال��ذي اعترب نف�سي
متفائلاً  ،وكيف �أتفاءل يف
هذه احل��االت وال�سنوات
ّ
تنطوي ويف ك ّل م ّرة �أقول  :لعل وع�سى  ،وتبقى
ل��ع� ّل وتبقى ع�سى يف مكانيهما مكانك ع��د!!
الن�سائي
وما يح ّز يف النف�س �أكرث هو �أن العن�صر
ّ
والذي نريده �أن يلوّن ويغيرّ ويُبدّل يف و�ضعنا
الكئيب يف كثري م��ن االح��ي��ان  ،ه��ذا العن�صر
اجلميل نراه ينكم�ش رغم �أنفه  ،ويتقهقر غ�صبّا
عنه  ،فيغيب خلف �ستار من الهيمنة ال ّذكوريّة.
متى �سن�صل اىل قناعة �أن ُن��ر��ِّ�ش��ح الأف�ضل
والأح�سن و�ألأه ّم �أن ن�صوّت للأف�ضل والأروع،
وال��ذي مبقدوره �أن يقود �سفينة بلدتنا اىل ب ّر
الأمان ،ويزرعها علمًا وح�ضارة وحدائق غ ّناء
وور ًدا و�أدبًا ونظافة ؟ فالغبار كاد �أن " ي�أكلنا"
والرتابة كادت ان تبتلعنا وال�صمت رهيب رهيب.
م��ا زال ه��ن��اك مت�سع م��ن ال��وق��ت  ،وم��ا زال
هناك �أمل يحبو حتى موعد االنتخابات لنغيرّ
و ُن��ب �دّل ون�ضع ال��رج��ل \ امل���ر�أة املنا�سب \
الطبيعي ،كي ما نلحق بركب
املنا�سبة يف املكان
ّ
احل�ضارة �أو على الأقل نمُ �س ُك ِب ُهد ِْب ثوبه !!!.
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الفن

م���رض���ت....ح���ارب���ت وان��ت��ص��رت
�دي ن���ان���س���ي ع����ج����رم ت���ع���ل���ن خ�بر
ال��ي��س��ا ت��ك��ش��ف ع���ن إص��اب��ت��ه��ا ب��س��رط��ان ال��ث�
وت��ع��اف��ي��ه��ا يف كليبها "إىل ك��ل ال��ل��ي بيحبوني" ح���م���ل���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة ط���ري���ف���ة

يف خ��ط��وة جريئة اخ��ت��ارت الفنانة �إلي�سا �أن
ت�����ص��ارع امل��ر���ض والأمل مب��ف��رده��ا ب��ع��ي � ًدا عن
حمبيها � ,إال �أن��ه��ا ق���ررت �أن ت�����ش��ارك اجلميع
بخرب انت�صارها على ال�سرطان ال��ذي هاجمها
فقد �صدمت الفنانة �إلي�سا كل حمبيها يف الوطن
العربي ،مبا ك�شفته عرب كليبها اجلديد "�إىل كل اللي
بيحبوين" ،عن �إ�صابتها ب�سرطان الثدي يف �شهر
دي�سمرب  ،2017وتلقيها للعالج دون �أن ي�شعر �أحد.
وظهرت �إلي�سا يف بداية كليبها "�إىل كل اللي بيحبوين"
وه��ي تك�شف عن �إ�صابتها ب�سرطان ال��ث��دي ،من
خالل مكاملات حقيقة �أظهرت كيف تلقت اخلرب،
وت�أثرها ال�شديد وبكائها يف حمادثات تليفونية.
وق��ال��ت �إلي�سا يف مكاملتها التليفونية التي نوه
عنها يف الكليب �إنها حقيقية" :حني قلت للدكتور

�أن��ن��ي �أم����وت م��ن ال���وج���ع ،رد ع��ل��ي �أن���ت فتاة
جمنونة لديك مر�ض مميت وان��ت تتعاملني معه
ك ��أن��ه ر���ش��ح ب�سيط وانتهيتي منه يف يومني".
وت��اب��ع��ت �إل��ي�����س��ا حديثها ل��ت��ق��ول�" :أذهب اىل
اال���س��ت��دي��و وم���ن ب��ع��ده��ا �أذه����ب لتلقي العالج
وم��ن ث��م ي��ك��ون ل��دي ت�صوير حلقة مبا�شرة".
و�أهدت �إلي�سا �أغنية "�إىل كل اللي بيحبوين" �إىل كل
حمبيها الذين �أحبوه عن �صدق ،وكل من �أحبتهم هي
بدورها ،لتكون الأغنية مبثابة هدية �صغرية لهم.
ومل ي�ستوعب اجلمهور حجم ال�صدمة ،ف�أخذت
الت�سا�ؤالت يف الطرح على ما ورد يف الفيديو كليب
حقيقي �أما ال؟ حيث ت�أثر حمبو �إلي�سا ب�شدة من
جراء كلماتها ،وكيف �إنها تبدو قوية على الرغم
من ال�صعاب التي متر بها وال يعلم عنها �أحد.

طلعت زكريا يكشف األسرار :الرئيس
م��ب��ارك دف��ع ل��ي  8م�لاي�ين جنيه

قبل � 10سنوات مر الفنان امل�صري طلعت زكريا
بفرتة ع�صيبة ،وذلك بعد الأزمة ال�صحية التي
تعر�ض لها ،وظ��ل يعاين منها لفرتة طويلة،
مع عجز الأطباء وقتها عن �إيجاد تف�سري لها.
تلك الأزمة التي تدخل فيها الرئي�س الأ�سبق حممد
ح�سني مبارك ،وهو ما ك�شف عنه طلعت زكريا
الذي �أكد يف مداخلة هاتفية مع ف�ضائية م�صرية
�أن املر�ض الذي تعر�ض له ت�سبب يف ك�سره نف�سيا.
و�أ�شار �إىل �أنه عانى مما كان يعاين منه زميله
ال��راح��ل حممد �شرف ،حيث ت�سبب املر�ض يف
�أن يقوم ببيع كافة ممتلكاته من �أجل الإنفاق
على ع�لاج��ه ،وك��ذل��ك ���س��ان��ده بع�ض زمالئه.
وك�����ش��ف زك��ري��ا ع��م��ا ت��ع��ر���ض ل��ه حينما كان
بامل�ست�شفى يف باري�س ،حيث توقفت الأم��وال
التي كانت ت�صله من م�صر لينفقها على عالجه،
وهو ما جعل �إدارة امل�ست�شفى تقرر نقله �إىل
فندق جنمة واحدة بالأجهزة التي و�ضع عليها،

وذلك حتى يحني موعد وفاته ،خا�صة �أن الأطباء
ك��ان��وا يف ح�يرة م��ن �أم��ره وال يعلمون حقيقة
املر�ض الذي يعانيه ،كما كان لديهم تخوف من
�أن ينتقل املر�ض اخلا�ص به �إىل بقية املر�ضى.
ويف ذل��ك التوقيت فوجئ زكريا بثالثة رجال
يدخلون �إىل غرفته وينقلونه �إىل املطار ،حيث
كانت هناك طائرة �صغرية يف انتظاره كتب
عليها "رئا�سة جمهورية م�صر العربية"،
وع��ل��م بعدها �أن��ه��ا ط��ائ��رة خا�صة بالرئي�س
مبارك ك��ان ي�ستخدمها يف رحالته العالجية.
و�أ�شار �إىل �أن الطائرة توجهت به �إىل م�صر ،ومت
نقله �إىل م�ست�شفى ق�صر العيني ،حيث تلقى
عالجه هناك ،وبعدها �أخ�بره مدير امل�ست�شفى
�أن الرئي�س مبارك هو من تكفل مب�صاريف عالجه
ودف��ع  8ماليني جنيه م��ن �أم��وال��ه اخلا�صة.
و�شدد زكريا على كون مبارك حيا يرزق وي�س�أل
يف ه��ذا الأم����ر ،م ��ؤك��دا على ك��ون��ه مل يح�صل
على جنيه واح��د م��ن �أم���وال ال�شعب ،و�إمن��ا
تكفل الرئي�س بعالجه على نفقته اخلا�صة.
ويف خ��ت��ام ح��دي��ث��ه� ،أك���د زك��ري��ا �أن���ه ال ميتلك
يف ح�سابه البنكي ���س��وى � 100أل���ف جنيه
م�����ص��ري ف��ق��ط ال غ��ي�ر ،خ��ا���ص��ة �أن �أزم����ة
م��ر���ض��ه ت�����س��ب��ب��ت يف �إن��ف��اق��ه ل��ك��ل �أم���وال���ه.

�ش ّكك عدد كبري من متابعي النجمة نان�سي
ببطن منتفخ قلي ًال خالل
عجرم بظهورها ٍ
ً
�إح��ي��ائ��ه��ا ح��ف� ًلا غ��ن��ائ��ي �ا ���ض��م��ن فعاليات
م��ه��رج��ان��ات �أع���ي���اد بريوتBeirut-
 � ، Holidaysاّإل �أ ّنها �شاءت �أن تتك ّتم
ع��ن تفا�صيل امل��و���ض��وع �إىل م�ساء الأح��د.

وف��اج ��أت نان�سي عجرم اجلمهور بن�شرها
�صور ًة عرب ح�ساباتها على مواقع التوا�صل
الإجتماعي ،تظهر فيها �إبنتاها �إي�لا وميال
وهما حتمالن الفتتان مكتوبٌ عليها عبارات
لطفل
ت�شري �إىل �أ ّنهما �ست�صبحان �شقيقتان ٍ
�صغري و�أ ّن لديهما �س ّر تريدان الك�شف عنه.

محمد خري الجراح وشكران مرتجى يغنيان "ما بسرتجي"

ي�����س��ت��ع��د ال��ن��ج��م��ان ال�����س��وري��ان حم��م��د خري
اجل����راح و���ش��ك��ران م��رجت��ى ،اىل �إط��ل�اق ديو
غنائي ج��دي��د �سي�شقان م��ن خ�لال��ه طريقهما
يف ع��امل الغناء .وي��أت��ي ه��ذا العمل م�ستوحى
م���ن دوره���م���ا يف م�����س��ل�����س��ل "باب احلارة"،
ب��ع��دم��ا ح��ق��ق��ا ال��ن��ج��اح ب�شخ�صيتيهما "�أبو
بدر" و"فوزية" يف �إط����ار ك��وم��ي��دي ملفت.

و�ستحمل الأغنية عنوان "ما ب�سرتجي" ،من
كلمات �صفوح �شغالة ،و�أحلان املو�سيقار نوبلي
فا�ضل اجلزائري ،وتوزيع املاي�سرتو هاين طيفور.
وك�شف كاتب الأغنية �صفوح �شغالة عن اقرتاب
موعد اط�لاق الأغنية عرب ح�سابه ال�شخ�صي
ً
م�شريا اىل
عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي،
�أن �إطالق االغنية �سيكون يف القريب العاجل.

ه����ل س���ت���ك���ون س��ي�ري����ن ع���ب���د ال���ن���ور
ب��ط��ل��ة "ال��ه��ي��ب��ة" ب��ج��زئ��ه ال���ث���ال���ث؟؟؟

قدّمت كل من املمثلة نادين ن�سيب جنيم
والف ّنانة نيكول �سابا ،بطولة م�سل�سل
"الهيبة" اىل جانب املم ّثل تيم ح�سن،
بجزئيه الأوّل والثاين ،ولكن البطولة
الن�سائية قد تتغيرّ يف اجلزء الثالث.
ت�ستع ّد الفنانة �سريين عبد ال ّنور
ل��ل � َع��ودة �إىل ع��امل امل�سل�سالت بعد
�إجنابها طفلها "كري�ستيانو" ،وقد
وردت �أخبار من كوالي�س ال ّتح�ضريات
للجزء ال ّثالث من م�سل�سل "ال َه ْيبَة" �أ ّن
عبد ال ّنور هي املُ َر َّ�شحة الأوىل لدور
البطولة ال ّن�سائيّة باجلزء اجلديد.
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ت��������س��������ال��������ي

بد�أتت�شم�أنفا�سكيامولوداحلملبعدالفرتةال�صعبة
التي مررت بها ،ال�صحة تبد�أ بالتح�سن من بعد فرتة
احلمل الظهرية ،كما �أن مزاجك يف حت�سن مطرد هذا اليوم
ملا تلقى من �أمور قد تعجبك .يف فرتة ما بعد الظهر قد
تف�ضل البقاء يف البيت للراحة� .أما يف امل�ساء فال نراك
يف مكان واحد لفرتة طويلة ،وبخا�صة مواليد �آذار.

يوم التبذير يا �صديقي ف�أن�صحك منذ الآن �أن ال تعد
النقود اخلارجة من جيبك؛ لأن ذلك لن يجعلك بحالة
امليزانجيدة ،لكن على امل�سار الآخ��ر ،فو�ضعك العاطفي
ممتاز� ،إذ �إن عواطفك جيا�شة ،وب�سهولة تعبرّ عنها
َمل��ن حت��ب ،اح��ذر يف امل�ساء من م�شاحنة مع �أحد
�أف��راد عائلتك وبخا�صة مواليد � 23إىل � 30أيلول.

ع�������دم ال������ك���ل��ام ق������د ي�����ك�����ون الأف�����������ض�����ل ل��ك
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ّمم������ا ت����واج����ه����ه يف ه������ذا ال���ي���وم
ال �ث��ور ال�صعب؛ فامللل من الروتني يدفعك �إىل الك�آبة والك�سل،
يف فرتة ما بعد الظهر ت��زداد مزاجيتك وع�صبيتك،
وقد حتدث بع�ض التال�سنات مع �أحد �أفراد عائلتك،
يف امل�ساء يف�ضل البقاء يف البيت؛ لأن تلبية �أي
دعوة قد تفاقم الأو�ضاع حولك وبخا�صة العاطفية.
ه��ن��ال��ك ع��واط��ف متخالطة ت ��ؤث��ر عليك ي��ا �صديقي
اجل���������وزاء ،وال ت���ع���رف �إذا ك�����ان ه�����ذا ال���ي���وم
جيدا �أم ال؛ فال�صباح لن يكون م�شجعا �أبدا ،وخ�صو�صا
اجلوزاء �أنه ال يوجد ما تفعله� ،أما يف فرتة الظهرية فالأجواء
ت��ب��دو �أف�����ض��ل وق���د ت��دع��ى �إىل منا�سبة اجتماعية،
�أم��ا يف امل�ساء فمن الأف�����ض��ل �أن تهدئ م��ن ع�صبيتك
�أم��ام َم��ن حت��ب ،وق��د تكون مالقاة �أ�صدقائك �أف�ضل.
يوم جيد وه��دوء بعد االرتباك غري الطبيعي يف الأيام
املا�ضية ،احل��ظ �سيكون �إىل جانبك يف �صباح اليوم
ال�سرطان وح��ت��ى امل�����س��اء ،ل��ذل��ك اغتنمه للتقدم يف حياتك �أو
طلب �أي �شيء تريده من الأ�شخا�ص حولك .امل�ساء
جيد لتق�ضيته مع َم��ن حت��ب ،بعد الأم��ور التي حدثت
بينكما� ،أو للخروج ب�سهرة ج��ي��دة م��ع الأ���ص��دق��اء،
وبخا�صة مواليد � 23إىل  30ح��زي��ران الأك�ث�ر حظا.

انتبه على و�ضعك املايل يا �صديقي العقرب؛ ف�أنت
م�سرف جدا يف هذين اليومني ،ال�صباح جيد وهادئ
العقرب بع�ض ال�شيء ،لكنك تخطط لإنهاء �أعمالك املرتاكمة
قبل الذهاب �إىل بيتك .يف امل�ساء احذر من الدخول يف
نقا�ش مع �أفراد عائلتك؛ لأن �صراحتك حادة بع�ض
ال�شيء ،وبخا�صة مواليد � 12إىل  22ت�شرين الثاين.
ترى كل �شيء �سوادا ،وال توجد لديك الرغبة لفعل
�أي �شيء �سوى اال�ستلقاء والنوم ،يوم ممل جدا يف
القو�س ال�صباح� ،ضاغط يف ف�ترة الظهرية لدرجة مقيتة،
واح��ذر يف فرتة امل�ساء �أثناء القيادة وال تتهور� ،أما
بالن�سبة َملن حتب فعليك جتنبه؛ كي ال تتجادال �أو
تتخا�صما وبخا�صة مواليد � 23إىل  30ت�شرين الثاين.
ي��وم مثل �أل���وان قو�س ق��زح ،ف��أن��ت ف��رح لأن لديك
ال��ع��دي��د م��ن املخططات لتقوم بها يف ه��ذا اليوم،
اجل���دي وخ�صو�صا يف فرتة ما بعد الظهر ،ال�صباح �سيكون
هادئا نوعا ما وقد تق�ضيه بني �أعمالك ،لكن يف امل�ساء
الأح���داث تت�سارع وحت��دث بع�ض الأ�شياء جتعلك
�سعيدا ،وبخا�صة على الإط��ار العائلي والعاطفي.

قد ال يكون اليوم مف�ضال لديك يا عزيزي الأ�سد،
فالأمور لن ت�سري كما ترغب ،بل ت�سري عك�س ما
اال�سد تريد متاما ،لذلك قد تلعب الأم��واج بقاربك يف
الظهرية ممّا ي�ستدعيك للتفكري قبل القيام ب�أي
�أم��ر ،وخ�صو�صا �إذا كان مهما ،يف امل�ساء تهد�أ
الأمور قليال ،لكن �شخ�صا مقربا �إليك قد يجعلك
ترجع �إىل مزاجيتك وع�صبيتك م��رة �أخ��رى.
ي��وم احلركة ال��ذي لن جتل�س كثريا ،ف�أعمالك
و�ضعك قوي اليوم الفلك ي�ساندك بكل القرارات
وم��واع��ي��دك �ست�ضغط عليك ب�شكل ال مثيل
التي تقوم بها ،فالنجاح قد يكون حليفك وبن�سب
العذراء ل��ه ع��ل��ي��ك ،وب��خ��ا���ص��ة يف ف�ت�رة ال��ظ��ه�يرة التي احل��وت كبرية جدا ،يف فرتة ما بعد الظهر تدخل يف نقا�ش
�ست�أخذ ح�صة الأ�سد ،كثري من مواليد العذراء
مع �أح��د زمالئك يف العمل �أو مع م��دي��رك ،ممّا
يجعل مزاجك مكهربا قليال ،لكن امل�ساء يعيد
�سيبد�أون بالتخطيط ل�سفر قريب .امل�ساء جيد
الأجواء اجليدة حولك ،ممّا مي ّكنك من اخلروج
للرتفيه ع��ن نف�سك م��ع �أ���ص��دق��ائ��ك �أو م��ع مَن
والتمتع بليلتك م��ع م��ن حت��ب �أو �أ�صدقائك.
حتب والأك�ثر حظا هم مواليد � 23إىل � 31آب.

فكر جيدا يا مولود الدلو قبل القيام ب�أي عمل ال
حتمد عقباه؛ لأن الأمور ال تتحمل اخلط�أ اليوم،
ال����دل����و و�أي عمل خاطئ تقوم به �سي�أخذ �أكرب من حجمه،
وخ�صو�صا يف عالقاتك ال�شخ�صية ،بع�ض مواليد
الدلو �سي�شعرون بالك�سل وعدم الرغبة لفعل �أي
�شيء .ويف امل�ساء جتعلك الك�آبة ترف�ض اخلروج.

 5خِدع لجعل األطفال يشربون أكثر

ك�����ل�����م�����ات م���ت���ق���اط���ع���ة

ميلك الأطفال الكثري من الأعذار كي ال ي�شربوا املياه،
وعليكم ،الآباء والأمّهات ،الت�أ ّكد من �أنهم ي�شربون املياه.
يجد الكثري من الآباء �صعوبة يف جعل الأطفال ي�شربون
كميات كافية من املاء .والأطفال ،بدورهم ،يعطون لهم
الكثري من الأعذار لمِ َ ال :املاء غري لذيذ ،لي�سوا عط�شى،
املاء "يجمّد" الأ�سنان" ،يوجد �شيء �أبي�ض يف املاء" الخ.
لكننا نعلم جميعاً �أن �شرب امل��اء هو القانون رقم
ال�صحة والنمو ال�سليم
واحد من �أجل احلفاظ على ّ
لدى الأطفال والكبار ،لذلك ن�ستم ّر بالإ�صرار ونتو�سّ ل
لي�شربوا املزيد .فيما يلي  5طرق �أف�ضل من التو�سّ ل:
ن���������وّع���������وا ب�����ط�����ع�����م�����ات امل�����ي�����اه
.1
�إذا كان الأطفال ي�شكون من �أن املياه لي�ست لذيذة،
ت�أ ّكدوا � ً
أوال من �أن املياه املتاحة لهم لذيذة فعلاً  .مع
بار املياه تامي� 4ست�ضمنون جلميع �أف��راد الأ�سرة
ميا ًها بجودة عالية ،نقيّة ولذيذة ّ
بالطبع .هناك طريقة
�أخرى لتغيري طعم املياه� :ضعوا يف وعاء قطع الليمون
و�أوراق النعناع و � /أو عيدان القرفة و�ضعوها بجانب
ب��ار املياه� .أخ�بروا الأط��ف��ال �أن��ه كلما �أرادوا �شرب
كوب من املاء ،ميكنهم "حت�ضري" م�شروب ب�أنف�سهم،
و�إ�ضافة كل ما يريدون لكوب املياه .ميكن �إ�ضافة
ّ
"ق�شات" �شرب ملوّنة بجانب بار املياه� ،أو �أي عن�صر
مرئي �آخر ي�ساعد الأطفال على "حتلية" جتربة ال�شرب.
 .2اه�����ت�����م�����وا ب�������زي�������ادة ت������و ّف������ر امل����ي����اه
قوموا بتزويد كل طفل بقنينة مياه خا�صة به .ميكن
�أن نقرتح على الأطفال تزيني القنينة� ،أو اختيارها
ب�أنف�سهم� ،أو �أي �شيء من �ش�أنه �أن ي�ساعدهم على
تطوير �شعورهم بامل�س�ؤولية جتاه املمتلكات اخلا�صة
بهم .اعطوهم قنينة ماء �أينما ذهبوا :عند الأ�صدقاء،
يف ال�����دّورات ،خ�لال ال�سفر ب��ال�����س��ي��ارة ،وبالطبع
�إىل امل��در���س��ة .كلما ت��وف��رت م��ي��اه ال�شرب للأطفال

يف �أم��اك��ن خمتلفة ،كلما زاد �إقبالهم على ال�شرب.
 .3غ������ّي�����رّ وا درج����������ة ح������������رارة امل�����ي�����اه
يف ك��ث�ير م��ن احل����االت ال ي��ع��رف الآب�����اء �أن نفور
الأط���ف���ال م��ن ���ش��رب امل���اء م��رت��ب��ط ب��درج��ة ح���رارة
امل���اء .ح��اول��وا �أن ت��ق�دّم��وا ل�ل�أط��ف��ال م��ي��ا ًه��ا دافئة
�أك�ثر� ،أو ب��اردة �أك�ثر من التي اعتادوا على �شربها.
للقيام ب��ذل��ك� ،إ���ص��غ��وا لأط��ف��ال��ك��م� :إ���س��أل��وه��م عمّا
�إذا ك��ان��وا ّ
يف�ضلون امل���اء ال��ب��ارد �أو ال��داف��ئ .ثم
"فاجئوهم" ب��امل��اء ب��درج��ة ح����رارة غ�ير التي
اع��ت��ادوا عليها ،وافح�صوا ال�سرعة التي �شربوا
بها وك��ي��ف �سيوافقون على ���ش��رب ال��ك��وب التايل.
 .4اح�������������ض������روا ل����ل����ب����ي����ت ب���������ار م����ي����اه
Primo
Connect
تامي4
عمليًا ،جزء كبري من الطرق التي عر�ضناها ً
م�سبقا
ميكن ح ّلها با�ستخدام بار مياه تاميPRIMO 4
� CONNECTإىل البيت ،بار املياه الذكي الذي
يعمل بوا�سطة الهاتف ال��ن� ّق��ال .ب��ار امل��ي��اه املبتكر
ي ّت�صل بتطبيق ي�سمح بال�سيطرة على درجة حرارة
امل��ي��اه بكل �سهولة وب�ساطة ،حت��دي��د كميّة املياه
التي ي�شربها �أف��راد العائلة يوميًا ،مراقبة ا�ستهالك
املياه لنعرف �أي فرد يف العائلة ي�شرب �أك�بر كمية
مياه ،و�أول��ئ��ك الذين �شربوا �أق��ل .عن�صر "اللعب"
بالتطبيق يجعل ���ش��رب امل��ي��اه ج���زءًا م��ن عاداتهم
اليومية ،ومي ّكنهم م��ن ���ش��رب امل��ي��اه ب�شكل �أك�بر.
 .5خ����اط����ب����وا امل����ن����ط����ق ل�������دى الأط�����ف�����ال
ل�سبب ما،
رمبا تكون هذه �أب�سط طريقة ممكنة ،ولكن ٍ
مييل الكثري من الآباء �إىل ن�سيانها .يحب الأطفال �أن
يُعاملوا كبالغني ،فعندما ن�شرح لهم املبد�أ من وراء
عمل معني و�أهميته فهم غالبًا ما يتب ّنونه .وهكذا علينا
�أن نت�صرف عند احلديث عن �شرب املياه! ا�شرحوا
لهم مل��اذا من ال�ضروري �شرب املياه بكرثة .بع�ض
التعليالت التي ميكن تقا�سمها مع الأط��ف��ال � :اً
أول،
عدم �شرب كمية كافية من املاء قد ي�ؤدي �إىل اجلفاف،
الذي من �ش�أنه اال�ضرار ب�صحتهم على املدى البعيد.
ثانيًا ،مياه ال�شرب مت� ّد اجل�سم بالطاقة� .إذا كان
�أطفالك من حمبي الريا�ضة واللعب خارجً ا ،والقفز
واجل����ري ،ا���ش��رح لهم �أن���ه م��ن �أج���ل ال��ق��ي��ام بذلك،
كاف من املياه .وبالإ�ضافة
حتتاج �أج�سامهم �إىل قدر ٍ
�إىل ذل��ك� ،إ�شرحوا لهم �أن �شرب املياه ي�ساعد على
الرتكيز ،وعلى جناحهم يف �أدائهم الذهني والتع ّلم.
باملنا�سبة ،هذا �صحيح بالن�سبة لنا � ً
أي�ضا ،البالغني.

تحرير 6500مخالفة سري خالل اسبوع
�أك�����دت ال�����ش��رط��ة يف ب���ي���ان خ���ا����ص �أن�����ه خ�لال
الأ�سبوع املا�ضي  ،مت ت�سجيل اك�ثر من 6,000
خم��ال��ف��ة م�����رور م��ن��ه��ا ح�����وايل  950خم��ال��ف��ة
ال���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول �أث���ن���اء ال��ق��ي��ادة
وج�����������������������������اء يف ال������������ب������������ي������������ان:
*ق�سم امل��رور يعمل ب�إ�ستمرار لتطبيق القانون
للحد م��ن امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ت��ه��دد احل��ي��اة وت����ؤدي
اىل ح��وادث الطرق ،ويركز ن�شاطه على الطرقات
ال��دام��ي��ة وف��ق ال��درا���س��ات القائمة وحتليل كمية
ح���وادث ال��ط��رق امل��ت��زاي��دة ب��ه��ا ،ب��ه��دف احل��د من
ع��دد ال�ضحايا وامل�صابني على الطرقات وتعزيز
الأم���ان على ال��ط��رق��ات وردع مرتكبي املخالفات
من خ�لال الأن�شطة امليدانية العلنية وال�سرية*
من حتليل معطيات تطبيق القانون خالل الأ�سبوع
الفائت مت حترير �أكرث من  6,000خمالفة مرورية،
غالبيتها ال�ساحقة �ضد اجلرائم التي تهدد احلياة
والقيادة املتهورة على الطرق اخلطرة والدامية.
🔹 م��ن خ�لال ن�شاط �ضد خمالفات ال�سهو وع��دم

ال�ترك��ي��ز يف ال��ق��ي��ادة مت ���ض��ب��ط اك�ث�ر م���ن 950
���س��ائ��ق ق���ام ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال �أث��ن��اء
ق��ي��ادة ال�����س��ي��ارة ب�شكل م��ن��اف ل��ل��ق��ان��ون  ،حيث
مت تغرميهم ب  ₪ 1000و  8ن��ق��اط يف حقهم.
🔹 ك���م���ا ومت حت���ي���ي���د ن���ح���و ���� 30س���ي���ارة
وحُ ���ظ���ر ا���س��ت��ع��م��ال��ه��ا مل����دة  30ي���و ًم���ا ب�سبب
ارت�����ك�����اب ال�������س���ائ���ق�ي�ن خم���ال���ف���ات خ����ط��ي�رة .
"قيادة ال�سيارة ب�سرعة فائقة والتي ال تتنا�سب مع
ظروف الطريق تزيد من خطر وقوع حوادث الطرق
وتزيد ب�شكل ملمو�س تفاقم �شدة الإ�صابة يف حادث
الطرق"  ,مت ر�صد و�ضبط اكرث من � 740سائق قادوا
�سياراتهم ب�سرعة فائقة عن ما ي�سمح به القانون.
🔹 مت ت�������س���ج���ي���ل ح��������وايل اك���ث��ر م�����ن 650
خم��ال��ف��ة ل�����س��ائ��ق��ي ال�����ش��اح��ن��ات ب�����س��ب��ب عطل
ت��ق��ن��ي مم���ا ي�����ش��ك��ل خ���ط���رًا ع��ل��ى ���س�لام��ة و�أم����ن
م�ستخدمي ال��ط��ري��ق وغ�يره��ا م��ن امل��خ��ال��ف��ات.
🔹 كما ومت حترير  190خمالفة لراكبي املركبات
ذات العجلتني ،اث��ر ارتكابهم خمالفات خمتلفة.
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ǜžǀƱǧȶȆǐƯƶžȶȢȤƾŮǗƸƫŽ
(ǁƸŽǞżǞŵ(ȶǁƸƴŸǝƸźƾż

ƾȮȮȮſǍƸƄžǏƁȤƾȮƷž
ȿ
ȴȶǋŮǚƱƭŽȚȳƾƯŶȁǀƇƁǍžȽ ȶǀƃƸŶȆǀƁǌưžǀƃűȶ
ȿ
ǀƮźƾŲȢȚǞžȴȶǋŮȶǍƳŴǀźƾǤȘ

ǀ ȿǧƾųȲǞȮƲŲǠźƾȮƷƄƸŮǍůȶƾȮƷƄŸȚȤȥǛȮůȤƾƬųȶǝȮżȚǞźǜȮžȜȿǋȮƯȽžƾȮſǍƸƄžǏȮƁȤƾƷž
ȹ
ǀżǍȮŵǠȮźǀȮƯƃƄȿ ƵŽȚȜȢǋȿ ȮƪƄƵŽȚȜȢǞȮƆŽȚǍȮƸƁƾƯƵŽƾȮƲźȶȲƾȮƱŶǈȚȔȚǌȮŹǍȮƸƬƇƄŽ
ȹ
ǀƁǌưƄŽƾȮ ȹŲƾƄžȶƾȮȹƸ ȿƇǧǾŲǝȮżȚǞƱŽȚȶȤƾȮƬƈŽȚǏȮƁȤƾƷžȩǍȮƯůǀȮȿ
ƸƵŽƾƯŽȚǝƴƄȮƉſ
ȿ
ȴȶǋȮŮȆȳƾȮƯŶȂŽǀȮƇƁǍȽžȶǀȮƁǌưžȆȜǌȮƁǌŽǀȮƃűȶǕȮžȆǁȮƸƃŽȚȟȤƾȮųȶǚȮųȚȢȲƾȮƱŶǈȚ
ȿ
ǀƮźƾŲȢȚǞȮžȴȶǋȮŮȶǍƳȮŴǀȮźƾǤȘ

ǠźǀƸƶȿ źǀƱƇů&(ȤƾƉƸżǜɹƁȘ)ǐƁƾŵ
ȜƾƸƇŽȚȷǋƵŽǀŽƾƱżǕžǁƸŮǚż

ȿ
ǁȮƸƴŸǝȮƸźƾżȆǀȮƸƱƸƫŽȚǀȮƴƭƯŽȚȶȢǾȮƃŽȚȠƾȮƄƆůǠȮƄŽȚȿ
ǍȮƇŽȚǀȮűǞžǕȮž
ȹ
(ǁƸŽǞżǞȮŵ)ǀȮƉƵƴŮǝƸźƾżǏȮƁȕ
ǾƸƴŻȔȚǞȮűǈȚǋȮƁǍƃƄŽǀȮƱǧȶǛȮƳŽȳ
ǋȿ ȮƲů
SupernaturalǀƴƸƳƪůȰǾŶȘ
ȢǽȶǈȚ
ƾƷƃƇƸȮŴ
ȿ
ǚŲȚǍƵŽȚǛƸƉƲů ȝƾƇƭȮȮƉžȲƾȮȮƆžǠȮȮźȜȤǞȮȮŰ(ȤƾȮȮƉƸżǜȮȮɹƁȘ)ǀżǍȮȮŵǁȮȮŰǋŲȖȆƾƷȮȮƉƸŴƺůǌȮȮƶž

ǛƯƭŮǁƸƴŸǏȮƸƵſǝƸźƾżȜǍȮƸƃżǀȮƲƯƴžǁƸŽǞżǞȮŵǀȮƲƯƴžǗȮƫſǍȮƁȢƾƲƵŽȚ
1ǀƴŲǍƵŽȚ ǀȮȮŸǞƵƆƵŽǛȮȮƬƶƄŽȜǋȮȮƁǋűǀȮȮŸǞƵƆžȰǾȮȮŶƼŮȳǞȮȮƲůȳǞȮȮƸŽȚȶȆǀȮȮƸƴǧǈȚǎȮȮůȤȚǞƳŽȚ
ǃƴŰȝƾȮƃƯȿ ƳžƿƸƴŲǙȮƯƳŽȚǛȮƁǍż
SupernaturalǀƴƸƳȮȮƪůClassicoǟȮȮŽȶǈȚǀȮȮȿƸƶƱŽȚǗȮȮƇƄȽ ŽȚ
ǏƸƵſǝȮƸźƾżǀƲƯƴžǕȮž(ǁƸŽǞżǞȮƪŽȚ)ǀȮƲƯƴžǗȮƫſǓȮƴƈſ
ǍȮƸƬƇƄŽȚǀȮƲƁǍŶ
ǀȮȮŽƾƱżƾȮȮƷƶǣƾŮȥǉȮȮƶƵůȆ(ȤƾȮȮƉƸżǜȮȮɹƁȘ)ƾȮȮƷǤǍƯůǠȮȮƄŽȚȜǋȮȮƁǋƆŽȚǛȮȮƸžƾƫƄƴŽǀȮȮźƾǤȁƾŮ
ȱ
Ǎ
ƇſȆƿȮƸƴƇŽȚǗȮƸƬſǠȮƴưƵŽȚȔƾȮƵŽȚǜžǚȮƸƴƲŽȚǕȮžǙȮƯƳŽȚǛȮƁǍżǛȮƯƭŮǁȮƸƴŸ
ȵǌȮȮƀȳǋȿ Ȯ ƲůǠȮȮƄŽȚǚƸǣȚǍȮȮŴȘǠȮȮźǟȮȮŽȶǈȚǐƁƾȮȮƪŽȚǀżǍȮȮŵȴǞȮȮƳůȚǌȮȮƷŮȶȜƾȮȮƸƇŽȚȷǋȮȮƵŽ ȿ
ǃƴƅŽȚȝƾȮƃƯȿ ƳžțǞȮżǟŽȘȷǞȮƄƇƵŽȚƿȮƫſȶ
ȿ
ǀƸǣƾƶƅƄȮȮŴȁȚǀȮȮžǋƈŽȚ
2ǀƴŲǍƵŽȚ ǀƸȿ ƯƸƃƭŽȚǀȮȮƁǞƬƯŽȚǍȮȮǧƾƶƯŽȚȶȤȢƾȮȮƫƵŽȚǜȮȮžǟŲǞƄȮȮƉžȜǋȮȮƁǋƆŽȚǀȮȮŸǞƵƆƵŽȚǛȮȮƸƵƫů
ȤȶǌȮȮűȶȰȶǍȮȮƇžțȚǍȮȮůȆȤǞȮȮƈƫŽȚȶȜȤƾȮȮƆƇŽȚȝƾȮȮƃƸżǍůǃȮȮƁǎƵŮǀȮȮƸŮȚǍůȴȚǞȮȮŽȖǛȮȮŽƾƯŽȚǠȮȮź
ȴȚǞȮȮŽȖǀȮȮŰǾƅŮǎȮȮƸȿ ƵƄůȶǀȮȮƯƸƃƭŽȚǜȮȮžȜƾŲǞƄȮȮƉžȟȣƾȮȮƵſ6ǚƵȮȮƪůǀƴƸƳȮȮƪƄŽȚȤƾƆȮȮŵȖ
ǠȮȮƯƸƃŶǍȮȮƆŲǍȮȮƷƮƵŮǀȮȮƸƱƴƈŽȚǠȮȮźǀȮȮƴƸƵűȰȶǍȮȮŸǕȮȮžȟǎȮȮƄƵů
3ǀƴŲǍƵŽȚ
ǀƸȿ ƲſȔƾƬƸŮȰȶǍŸƾƷƴƴȿ ƈƄƁȸȢƾžǍƴŽǚƸƵůȔƾƬƸŮǀƸƱƴų&Alpine Mist 5110
ȔƾƬƸŮǀƸƱƴųǟƴŸǀƸȿ ƲƶŽȚǀƲžƾưŽȚȰȶǍƯŽƾŮȟȣǞƵƶŽȚǎƸȿ ƵƄƁ&Statuario Nuvo 5111
4ǀƴŲǍƵŽȚ ǠȮȮƄŽȚǀȮȮƵŸƾƶŽȚǀȮȮƁȢƾžǍŽȚȰȶǍȮȮƯŽƾŮǠȮȮƶŹȆǾȹ Ȯ ƸƴŻȸȢƾȮȮžȤǉƭȮ
ȿ ȮƉž&Frosty Carrina 5141
08ȜǞȿ ŻǀűȤǋŮȝǽǞƉǮż
ƾȮȮƸȹ ƯƸƃŶȚȹǍȮ ƷƮžǝȮȮƇƶƵů
ǞŴǍǮƉƸſȝƾƶƸżƾƵŽǀƵǣǾž
ǀƂƸƬƵŽȚȰȶǍƯŽƾŮȟȶǎƵžǠƳƸŴǾżȢǞŴȖ&Vanilla Noir 5100
ȚȹǍȮȮƷƮžǝȮȮƇƶƵůǠȮȮƄŽȚǀȮȮƇůƾƱŽȚȴȚǞȮȮŽǈȚȶǒȮȮƸŮǈȚǜȮȮžǃȮȮƁǎž&Bianco Drift 6131
ȅ ǀȮȮƸƴǧȖ (ƾƳȮȮƸŮȚǍŸ) ǗȮȮƶǧ ǜȮȮž ȜǞȮȮƷŻ
ƾȮȮƸȹ ŻȚȤƾƸȹ ƳƸȮȮŴǾż
ȆǀŶǽǞżǞȮȮƪŽȚȝƾȮȮƵƯƭŮǀȮȮƸƶŹȆƾȮȮƸƃžǞŽǞżǜȮȮž
ǀȮȮƸƯƸƃŶǀȮȮƸƱƴųǟȮȮƴŸȜȥȤƾȮȮƃŽȚȶǀȮȮƲžƾưŽȚȰȶǍȮȮƯŽȚǜȮȮžǓȮȮƸƴų&Tuscan Dawn 5104
ǀȮȮƬžƾƇŽȚǝȮȮżȚǞƱŽȚǛȮȮƯŶȶȡǞȮȮƈŽȚȆƿȮȮƸƴƇŽȚ
ƾȮȮƸȹ ƴǧȖǐƁƾȮȮƪŽȚȴǞȮȮżǜȮȮžǋȮȮżƺƄƴŽȰȿǞȮ ƉƵŽȚǜȮȮžǀȮȮŽƾƱżƿȮȮƴŶǜȮȮƳƵƁ ǀȮȮƸƶŹȶ
ȜǞȮȮƷƲŽȚțǞȮȮƃŲǞȮȮƵƶůǀȮȮƸŽƾŸǀȮȮűȶǎƴŮȜǞȮȮƴƇŽȚȶ
ǜȮȮžǍȮȮƸƅƳŽȚǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇůǀȮȮƯƱůǍžȩȤȖǠȮȮź
ǠȮȮǣƾƲƄſȚǚƳȮȮƪŮƾȮȮƁɡ ȶǋƁƾȮȮƷƱƭŻǛȮȮƄƁȶȴȢƾȮȮƯƵŽȚ
ȔǎȮȮűǠȮȮƀ(ǝȮȮƸźƾƳƀȝǞȮȮƉůȤȖ)ǀƴȮȮƉƴŴǜȮȮžƾȮȮƸƃžǞŽǞż100%ǞȮȮŴǍǮŴȘȝǽǞȮȮƉǮż
ȬȤȚǎȮȮžǛȮȮŸǋŽȦȶȚǍƄȮȮŵǀżǍȮȮŵǝȮȮŮȱȤƾȮȮƪůȸǌȮȮŽȚ(More Than a Cup)ȬȶǍȮȮƪžǜȮȮž
ǠȮȮƃžȶǍżǍƸŮȖ ǀȮȮƸƳƁǍžǈȚ ǀȮȮżȤƾƵŽȚ ǍȮȮƈƱů
ȝȚǋȿ Ȯ ƯƵŽȚǜȿ Ȯ ƷŽǍȮȮźȿ ǞƁȶǠȮȮŸȚȤǎŽȚǚȮȮƸƀƺƄŽȚǟȮȮƴŸȲǞȮȮƫƇŽȚǠȮȮźǜȿ ƀǋŸƾȮȮƉƁȶȔƾȮȮƉƶŽȚ
ȰǾȮȮŶƼŮAbercrombie & FitchǐȮȮƄƸźǋȮȮſȖ
ȝǽǞȮȮƉǮżȸǍƄȮȮƪůƾȮȮžǋƶŸǗȮȮƭƲŽȚǋȮȮƯŮțǞȮȮƃƇŽȚǗȮȮƸƱƆůȝǽȶƾȮȮŶǚȮȮƅžǀȮȮƸŸȚȤǎŽȚ
ǁȮȮŴǍƸź ǋȮȮƁǋƆŽȚ ǠǣƾȮȮƉƶŽȚ ƾȮȮƀǍƭŸ
ǜƷǣƾƭŸȘȶȔƾȮȮƉƶŽȚȔǽƻȮȮƷŽȴǞȮȮƯŽȚǛȮȮƁǋƲƄŮȤȚǍƵƄȮȮŴǽȚǠȮȮźƾſǋŸƾȮȮƉůǙȮȮſƺźǞȮȮŴǍǮŴȁȚ
.First Instinct Blue For HerǞȮȮƴŮǁƳƶƄȮȮƉſȚ
ǀȮȮźƾżǠȮȮźȶǕȮȮŻǞƵŽȚǠȮȮźȝǽǞȮȮƉǮƳŽȚǍȮȮźǞƄůǚȮȮƬźȖǚƃƲƄȮȮƉžǟȮȮƴŸȲǞȮȮƫƇŽȚȨǍȮȮź
ȆȜǎȮȮƸȿ Ƶž ǐȮȮƄƸź ǋȮȮſȖ ǠȮȮƃžȶǍżǍƸŮȖ ȜȖǍȮȮžȚ
ȳȚǍȮȮŹ5ǀŽǞȮȮƉǮżǚżȆȝǽǞȮȮƉǮż10ǟȮȮƴŸȸǞȮȮƄƇůǀȮȮžȥȤǚżȔȚǌȮȮưŽȚȝƾƳƃȮȮŵ
țȶƾȮȮƆƄůǗȮȮƸżȯǍȮȮƯůȶƾȮȮƀǍƸŹǜȮȮŸǗȮȮƴƄƈů
ǍȮȮƭƯŽȚǀȮȮŻȿ Ȥȶ(ǚƁƾƄȮȮŴ)țƾȮȮƷůǎƁǍŹǕȮȮž
ǜȮȮžǍȮȮųȖǾȹ ȮȮƫźƾȮȮƶŽȸȶǍȮȮƸŽȟǍȮȮƈƁǘȮȮƸŻǍŽȚ
ȝǞȮȮƄŽȚǕȮȮžǀȹ ȮȮƁȚǋŮȆȔȚǍȮȮŹȁȚȶǀȮȮŻƾſǈȚȲǞȮȮƫź
ȆǉȮȮƴƵŽȚȶȴȶȥȶǈȚǀȮȮƲźǍŮȲƾȮȮƲůǍƃŽȚȶȢǞȮȮŴǈȚ
ƾȮȮƸſȚȶƾǮŽȚǕȮȮžǛȮȮŸƾƶŽȚȸǍȮȮƀǎŽȚƿȮȮƴƲŽƾŮȹȚȤȶǍȮȮž
ǀȮȮƷƳſǀȮȮźƾǤƼŮǜƸƵȮȮŴƾƸŽȚȶ țǋȮȮŽȚǗȮȮż
ȝƾȮȮƆƄƶžǀƴƸƳȮȮƪůǟȮȮƴŸǛȮȮŴǞƵŽȚǀȮȮƁƾƷſȤƾƯȮȮŴȖ
ƾȮƷűȶȖǠȮźǀȮƸƱƸ ȿƫŽȚǀȮƴƭƯŽȚ
ȜǋȮȮŸƾŻƾȮȮƷƵƄƄƈůƾȮȮƵƶƸŮȜǎȮȮƸȿ ƵƵŽȚǐƵȮȮƪƵŽȚ
ȆǁȮȮƸƃŽȚǋȮȮƁǍƃƄŽǀȮȮƸǣƾŮǍƷżȜǎȮȮƷűȖǛȮȮƳŽǀȮȮƁȤȶǍǤ
ǛȮŴǋȿ ŽȚȳƾȮƯƭŽȚǜȮƁǋȿ ƯůǁȮſȖȶ
ǠŽǞȮȮƪůƾƃŽȚȶȲǋȮȮƶƫŽȚƿȮȮƪųǜȮȮžǍȮȮƭƯŽȚ
ǀȮȮƲƁǋƇƴŽǀȮȮƸǣƾŮǍƷżǚȮȮƁǍǩȜǎȮȮƷűȖȶȞƾȮȮŰȖ
ǚȮƀ ƾȮƷƸŽȘ ȯǞȮƸƬŽȚ ǜȮƸŸǋůȶ
ȜǍȮȮƸƅƵŽȚȶǀȮȮƵŸƾƶŽȚǾȮȮƸſƾƱŽƾŮǗȮȮƱȿ ƈƵŽȚ
ȆȲƾȮȮƱŶȖțƾȮȮƯŽȖȶǀŲƾƃȮȮŴȱǍȮȮŮȆǀźǍȮȮƪŽȚȶ
ǗȮƸƮƶůǠȮźǀȮŮǞƯǧǜȮƁǋƆů
ǘƁǞƉƄŽȚȝƾƳƃŵǀźȿ ƾżǠźǍźǞƄƁ
ȔƾȮȮƁȥȖ ȆǍƱȮȮƉŽȚȶ ǛȮȮƸƸƈƄƴŽ ȝȚǋȿ ȮȮƯž
ȿ
ȴǞƀǋŽȚǜȮžǑȮƴƈƄŽȚȶȰƾȮƃŶǈȚ
ǠȮȮźǝȮȮſȶǋƆůȚǌȮȮƀǚżƾȮȮƀǍƸŹȶǀȮȮƸȿ ƱƸǧ
ƾƄȮŴȶǍƸƶŽȚ ǠȮſȚȶȖ ȒǀȮŻȶǍƇƵŽȚ
ǀȮȮ ȿǧƾųȤƾƯȮȮŴƺŮȶǋȮȮŲȚȶȴƾƳȮȮž
ȒƾȮƷſƾƯƵŽ ȝǋȮƲź
ǘȮȮƴƭƶů ǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸ ȝƾȮȮſǞƸƶż ǀƳƃȮȮŵ
ǘƴƲƴŽǀűƾƇŮǁȮƉŽȆȳǞƸŽȚǌƶž
ƾȮȮžǚżǟȮȮƴŸȝǞȿ ȮȮƱȽůǽǀȮȮƸȿ ƱƸǧǀȮȮƴƵƇŮ
ƾƄȮŴȶǍƸƶŽȚ ǀȮƱƸŽ ǠƴƵƯƄȮŴȚ
ǀȮȮƴƵƇŽȚȸǍȮȮƉůǗȮȮƸƫŽȚǠȮ
ȿ ȮźǝȮȮƸŽȘȴǞȮȮűƾƄƇů
ǀƱƸƴȿ ŽȚȆǙȮƸƴŸǠſ
Ǟȿ ƀȶǀƁǍƇȮƉŽȚ
ȿ
Ⱦ
ǀȮȮƸǣƾŮǍƷƳŽȚȜǎȮȮƷűǈȚǚȮȮƅžȜǋȮȮƁǋŸȝƾȮȮƂźǟȮȮƴŸ
ȴǞȮƀǋŽȚȶ ȡƾȮŴȶǈȚ ǚȮƁǎů ǠȮƄŽȚ
ȆȲƾȮȮƱŶǈȚȆȳȤƾȮȮƱŽȚȆǀȮȮƲƁǋƇŽȚȶǁȮȮƸƃŽȚȳȥȚǞȮȮŽȆȝƾȮȮƸſȶǍƄƳŽȁȚȶ ǀƁǍƇȮƉŽȚƾƄȮŴȶǍƸƶŽȚǀȮƱƸŽƾȮƷſƾƯƵŽƾƄȮŴȶǍƸƶŽȚǠȮſȚȶǈǋȮƸƯůȶǀŽǞƷȮƉŮǀȮŻȶǍƇƵŽȚ
ȿ
ƾȮȮžȶȆǀȮȮƴƵƇŽȚǠȮȮźƾȮȮƷƴżǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȝƾȮȮſǞƸƶżǀƳƃȮȮŵȬȶǍȮȮźȱǍƄȮȮƪůȔƾȮȮƁȥǈȚȆǛȮȮƸƸƈƄŽȚ ƾƵżȆƾŻȹ ȚǍŮȶƾȮƯȹ žǽȚȹǍȮƷƮžƾƄȮŴȶǍƸƶŽȚǜžǠŽƾƲƵŽȚȶǍȮűƾƶƭŽȚǚȮƅžǊȮƃƭŽȚȝȚȶȢȖǉȮƶƵů
ǛȮȮƄƶżȚȣȘȝǾȮȮƵƇŽȚȥƾȮȮƷƄſǽȬȚǍȮȮŴȁȚȶǛȮȮƳƸŽȘțǍȮȮŻǈȚȬǍȮȮƱŽȚȢƾȮȮƆƁȘȷǞȮȮŴǛȮȮƳƸƴŸ ȸǞƄƇůȚǋȹ ȮűȜǎȮżǍžǗȮƸƮƶůȝȚǍƬƇƄȮƉžȶȖǠȮźƾǤȘǋȮƷűȴȶǋȮŮȜǋȮƁǋűǁȮſƾżǞȮŽ
ȿ
ǛȮȮƳƸƴŸȩǍȮȮƯůǠȮȮƴƸǣȚȤǎŸȝƾȮȮſǞƸƶżǀƳƃȮȮŵȆǁȮȮſǍƄſǽȚǍȮȮƃŸȰǞȿ ȮȮƉƄŽȚǠȮȮƃƇžǜȮȮž ǚżǠȮźȜǍȮźǞƄžǛȮŴ12X10ȝƾȮŴƾƲƵŮȲƾƵƯƄȮŴǽȚȜȢǋȿ ȮƯƄžǗȮƸȼ ȾŽ 3ǟȮƴŸǀȮžȥǍŽȚ
ǁȮȮƸƃŽƾŮǛȮȮƄſȖȶǟȮȮƄŲȝǾȮȮƵƇŽȚǜȮȮžȬƾƄƵƄȮȮŴǾŽǠȮȮſȶǍƄƳŽȁȚƾȮȮƷƯŻǞž
ǘƁǞȮƉƄŽȚȝƾƳƃȮŵ
ǀƃȮŴƾƶƵŮƾƷƶǣƾŮȥƽƶƷůȆǜƁǍǰƸſȲƾȮƈƸžȆȔƾƁȥǈȚȶȝȚȤȚǞȮƉƉżȁȚǀȮƵȿƵƫž
Țǋȹ ƸƯȮŴȚǋȹ ƸŸǜȿ ƷŽǟȮƶƵƄůȶȱȤƾƃƵŽȚǟȮƇǤǈȚǋȮƸŸ
ǀƴȿ ƭŮȤǞȮƷƮŽȚȶǟȮƉƶȽƁǽǕȮǣȚȤȴƾƄȮƉƱŮǙȮźǞƸǤȲƾƃƲƄȮŴȚǜȮƁȢȿ ǞůǋȮƸżƺƄŽƾŮ
ǘƲƇƸȮŴƾƵȹ ƄŲǜƁǍǰƸſȲƾȮƈƸžǛȮƸƵƫůǜžȴƾƄȮƉźǋƸƯŽȚȚǌȮƀǠȮźȜǎȮƸȿ Ƶž
ǙƃȮŴƾƶƁƾžȤƾƸƄųǽƾȮƷŸȶǍźǟȮŽȘȤǞƬƇƴŽȱǞȮŸǋůǜȮƁǍǰƸſȲƾȮƈƸžȯǋȮƷŽȚ
Ⱦ
ǽȶȝƾƃȮȮŴƾƶƵŽȚǗȮȮƴƄƈžǠȮȮźǜƸżȤƾȮȮƪůǂȮȮƸŲȝǽƾȮȮƱƄŲǽȚǝȮȮƸźǍȮȮƅƳůȸǌȮȮŽȚǛȮȮŴǞƵŽȚǞȮȮƀǗȮȮƸƫŽȚ
ǜƸůƾȮƉƱŽȚǜžǋƁǋƯŽȚǚƵȮƪůǠƄŽȚȶȆƾȮƷǤǍƯůǠƄŽȚȜǋȮƁǋƆŽȚǀƴƸƳȮƪƄŽȚǜȮž
țȤȚǞȮȮűȸȖǙȮȮƉƱſǜƸŽƺȮȮƉůƾȮȮžƾȮȮƃȹ ŽƾŹȆǀȮȮƯƱůǍžȜȤȚǍȮȮŲȝƾȮȮűȤȢȶȚǌȮȮƷżȤƾȮȮŲǏȮȮƲŶǠȮȮźȶȦȚǍȮȮŸǈȚƾƵƸȮȮŴ
ǜȮƁǍǰƸſȲƾȮƈƸžǛȮƸƵƫůǜȮžǀȮƯǣȚǍŽȚȝȚȤȚǞȮƉƉżȁȚȶǀȮƱƴƄƈžȝƾȮƫƲŮ
ȿ
ȳǞȮȮƁǠȮȮźƿȮȮƯƄŽƾŮȸǍƯȮȮƪůǽǟȮȮƄŲǜƸƴƯƱƄȮȮŴȚȣƾȮȮžȒƾȮȮƷƶƁǋůǍůǙȮȮſƺŮǜȮȮƁǍųǡŽǍȮȮƷƮƁȴȖȴȶȢǜƸȮȮƉƃƴƄŴ
ǀȮƴƵŲǀƳƃȮƪŽȚǘȮƴƭůȆȱȤƾȮƃƵŽȚǋȮƸƯŽȚǀƃȮŴƾƶƵŮțǞȮƃƇƵŽȚȶȯȶǍȮƯƵŽȚ
ȒȤƾȮȮƷƶŽȚǀȮȮƴƸŶǙȮȮƸžǋŻǟȮȮƴŸǝȮȮƸźǜȮȮƸƱƲůǚȮȮƁǞŶ
ǀȮƸŽǎƶƵŽȚȝȚȶȢǈȚȶǚƸƄȮƉƳƄŽȚǚƵȮƪƁȆȝǞȮſƾƇŽȚǚżǟȮƴŸ25%ǒȮƸƱƈů
ȤǞƯȮȮƪƴŽǗȮȮƇſȖȱǍȮȮƷƮƁȸǌȮȮŽȚȴƾƄȮȮƉƱŽȚȤƾȮȮƸƄųǽǀȮȮſȚǎƈŽȚȳƾȮȮžȖȯǞȮȮŻǞƴŽǀȮȮűƾŲǋȮȮűǞůǽȳǞȮȮƸŽȚǜȮȮž
Ƚ
ȹ
ȆȰǞȮźƾȮžȶȟȧ249țȜȶǍȮŵǚżǟȮƴŸƾȮƯȹ ǣȚȤƾȮǤǍŸǙȮŽȳǋȮƲůƾȮƵż
ǗȮȮƳŮǀȮȮƁƾƶƯŽȚȶǀȮȮƇƫŽȚȲƾȮȮƆžǠȮȮźȜǋȮȮǣȚ
Ǎȿ ŽȚǀȮȮżȤƾƵŽȚ Scholl ȲǞȮȮŵțȤȚǞȮȮűǙȮȮƸŽȘȆǀȮȮŲȚǍŽȚȶǀȮȮƱƈŽƾŮ
ȿ
Ⱦ
 țƾȮƆƇŽȚȰǾȮŹȁƿȮŴƾƶž ǍȮųƾźȦǞȮȿŮȢǟȮƴŸǜȮƸƴƫƇů
ȿ ȮźȱǋŸƾȮȮƉůLIGHT LEGS TMțȤȚǞȮȮűȳǋȮȮƲŽȚ
ȿ
ȹ
ƾȮ
Ȯ
Ʊ
ƸƭŽƾȮ
Ȯ
ƉƵƴžǙȮ
Ȯ
ƇƶƵůȶǜȮ
Ȯ
ƸžǋƲŽȚǠȮ
Ȯ
źǀȮ
Ȯ
Ʊ
ƈŽƾŮȤǞƯȮ
Ȯ
ƪŽȚǠȮ
ȹ
ǁŻȶȸȖǜžǍƅżȖ(ƾȹƁǍƫŸ(ȶȚǋȹ ƸƯŴȚǋȹ ƸŸǙŽǟƶƵƄſ
Ⱦ
ǀȮȮƸȿ ƵŽƾƯŽȚSchollȝȚǍȮȮƃƄƈžǠȮȮźƾȮȮƀǍƁǞƭůǛȮ
ȿ ȮůǠȮȮƄŽȚȶȆȯƾȮȮƸŽǈȚǓȮȮưǤǀȮȮƸƶƲůǚȮȮƬƱŮƾŻȹ ǞȮȮƪƵžȚȹǍȮ ƷƮžȶ
ȆȜǍƸƭŽȚȆƾŮƾȮŴȤƾȮƱżǛƁȤƾŸȆƾȮƸſƾƄſȆƾȮƱƸŲǠƀǀȮƴƵƇŽƾŮǀżȤƾȮƪƵŽȚȬȶǍȮƱŽȚ
ȹ
ȿ ȮżǠȮȮƸǣƾƫųȖǋȮ
ȲǞȮ
Ȯ
ŶǟȮ
Ȯ
ƄŲȶǚȮ
Ȯ
ŲƾƳŽȚǜȮ
Ȯ
žȖǋȮ
Ȯ
ƃƁƾȮ
Ȯ
Ƹ
ƆƁȤǋůƾȮ
Ȯ
ƭưǤǍȮ
Ȯźȿ ǞůǠȮȮƄŽȚȶȆȲǞȮȮŵǠȮȮźȳǋȮȮƲŽȚǗȮ
ȿ ȮƁǟȮȮƴŸ
ɡ
ǓƲź21.08.2018ǀȮƁƾưŽȲǞȮƯƱƵŽȚȸȤƾȮŴǛȮƇƱŽȚȳȖȶƾżǍȮƁȆǚȮƸƂžǍż
ȿ ȮƶžǠȮȮźǀƵƀƾȮȮƉƵŽȚȶǜȮȮƸžǋƲŽȚǋȿ Ȯ ƪŽǑȮȮƫƈ
ǜȮȮƸžǋƲŽȚǠȮȮźǚȮȮƲƅŽȚȶƿȮȮƯȿƄŽƾŮȤǞƯȮȮƪŽȚǕȮ
ȿ ƵȽ ŽȚȶȆȳǋȮȮƲŽȚ

ǀƴŲǍƵŽƾŮǚȮƱƭƴŽǟȮƭƯȽƁȠƾȮƱƄŽȚȦȶǍȮƷžǋŲȚȶǛȮƯƭŮǀȮƸȿ ŽȶȖǀȮŮǍƆů
ǉȮƫƶȽƁǝȮſȖǍȮżǌŽƾŮǍȮƁǋűǀȮƴƸƴŻȝƾȮƸƵȿ ƳŮǀȮƵƯŶȖǀȮŮǍƆƄŮȖǋȮƃƁǠȮƄŽȚ
ǀƸƵżǕǤǞŮǉȮƫƶȽƁǀŰǾŰȶȖǜȮƸžǞƁȜǋȿ ƵŽȆȜǍžǚżȚǋȹ ȮƁǋűȔȹ ȚǌȮŹǝȮǣƾƭŸƼŮ
48ǟƄŲǋȮƁǍƃƄŽȚǠźǀȮƸȿƲƃƄƵŽȚǀƸƵƳŽȚǔȮƱŲȶǛƁǋƲƄŽȚȔƾȮŸȶǠȮźǀȮƴƸƴŻ
ȴƾƃŶǍƵŽȚǉȮƄźǜȮžǀŸƾȮŴ
ǉƃƫƁƾžǋƶŸǟȮƭƯȽƁȴƾƃŶǍžǚƳȮŮȳȚǍŹ130ȆǀȮŸǞȿ ƶƄžȝƾȮƵƯƭŮțȤƾȮƆů
ǚǣȚǋŮȶȚǀȮŸƾǤǍŽȚȲǋȮŮǀȮƴžƾżǀȮŴȶǍƷžǀȮƃűȶǚżȖǟȮƴŸȚȹȤȢƾȮŻǚȮƱƭŽȚ
 ȰǞźƾȮžȶǀƶȮŴǗƫſǍȮƵŸȽ ǜȮž ƿȮƸƴƇŽȚ
ȝƾȮƵƯŶ ǀƴƸƳȮƪů ǀƴƸƳȮƪƄŽȚȶ ǀȮƃűǞŽȚ ǍȮƃƳů ǝȮƯžȶ ǍȮƃƳƁ ǚȮƱƭŽȚ
ȝƾȮűƾƸƄŲǽȚƿȮŴƾƶȽůǀȮƸƵƳŽȚȴƾȮƃŶǍžǚƳȮŮȳȚǍȮŹ190ȆȷǍȮųȖȝƾȮƭƴųȶ
ǚȮƱƭƴŽ ǀȮƸǣȚǌưŽȚ
ǟǧǞƁȴƾȮƃŶǍžǚƳȮŮȳȚǍŹ250ȆǀƶȮŴǚȮƸűǜžȲƾȮƱŶȀŽǀȮƁǌȿ ưžȽ ǀȮƃűȶ
ȝƾȮƄźǀȮźƾǤƼŮǀȮƭƴƄƈžȤƾȮƬųǀŮȤǞȮŵǀƶȮŴǚȮƸűǜȮžȲƾȮƱŶȀŽǝȮŮ
ǚųȚȢǀȮƇƁǍžȶǀƁǌȿ ưžȽ ȆȜǌȮƁǌŽǀȮƃűǞŮǚȮƱƭŽȚǀȮƁǌưƄŽǀƯǣȚȤǀȮǧǍźǠȮƀ
ǁƸƃŽȚȟȤƾȮųǀȮƃűǞŽǠȮŽƾƅžǚȮŲȆȳǋȿ ȮƲůȶǜ ȿƈȮƉȽůǁƸƃŽȚ

ǘƴƭȽůǁƸƴŸǝƸźƾż
ǞŴǍǮŴȘȝǽǞƉǮż
ƾƸƃžǞŽǞż100%

ǐƄƸźǋſȖǠƃžȶǍżǍƸŮȖǍƭŸ
ȔƾƉƶƴŽFirst Instinct Blue

HOT SALE

ǠƴƸǣȚȤǎŸȝƾſǞƸƶżǠź

ȿ
ǗƸƫŽȚǀƴƵŲǟŽȘǛƄƴǧȶǋƲŽ
ȿ
ƾŸȹ ȚȢȶ&ǀƁǍƇƉŽȚƾƄŴȶǍƸƶŽȚǀƱƸŽ
ȰǾŶǈȚǟƴŸǜƈŴǈȚ
ǀŻȶǍƇƵŽȚȴǞƀǋŽȚȶȡƾŴȶȀŽ

ȱȤƾȮȮƃžǟƇǤȖǋȮƸŸ
ǜƁǍǰƸſȲƾƈƸžǜž

ȦȚǍŸȖȶǀȿƸƱƸǧȝƾƃŴƾƶž

ǜƸžǋƲŽȚǠźǀŲȚǍŽȚȶǀƱƈŽƾŮȤǞƯƪƴŽȲǞŵțȤȚǞűǙƸŽȘ
Ⱦ

