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حــالــة من الــشــد واجلــذب بـ
شــــركـــة صــــوت الــــفن وأســـرة
الــفــنـــان الــراحل عــبــداحلــلــيم
حــافظ بـعـدمـا رفـضت الـعـائـلـة
استغالل الشركة السم وصورة
الـعــنـدلـيب من خالل جتـسـيـده
في إحــدى احلـفالت بــخـاصـيـة

الهولوجرام. 
ـنــتج مــحــسن جــابـر أصــدر ا
الك حلصص األغلبية لشركة ا
صـوت الـفن احلـاصـلة عـلى كل
حـــقــــوق االســـتـــغالل جلـــمـــيع
أغــــــانـي الــــــفـــــنــــــان الــــــراحل
عـــبــداحلـــلـــيم حـــافظ بـــيـــانًــا
صحافيًا للرد على ورثة الفنان
عـبـداحللـيم. وجـاء في الـبـيان:
ــنـظـمـة إنه قـد مـنح الــشـركـة ا
حلــفل كـارول سـمـاحـة مـوافـقـة
ــــقـــام عـــلى إلحــــيـــاء احلـــفل ا
ــــــنـــــارة مــــــســــــرح مــــــركــــــز ا
للمؤتمرات باستخدام عدد من
ــصــنـفــات الــفــنــيــة لــلــفــنـان ا
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وكـان بـيـلـيه قـد وصل في وقت
مـــبـــكـــر الـــثـالثـــاء الى مـــطـــار
غواروليوس في ضواحي ساو
باولو الواقعة في جنوب شرق
الـــــبــــــرازيل حــــــيث كــــــان في

. انتظاره عشرات الصحافي
ـديـنة وخـرج بـيلـيه من مـطار ا
وهـو على كـرسي مـتحـرك قبل
أن يُـنــقل الى حـافــلـة صــغـيـرة
(فان) سوداء اللون وذلك غداة
ـــــســـــتـــــشـــــفى خـــــروجـه من ا
األمـــيــــركي في بــــاريس حـــيث

اضي. أدخل األربعاء ا
وقال (مرة جديـدة بفضل الله
مـرّ كل شـيء عـلى مـا يـرام أنـا
على قـيد احليـاة). أضاف (قبل
أن يُـــنــــقل الى مـــ احلـــافـــلـــة
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صــــــدمـت جنـــــمــــــة الــــــدرامـــــا
الـبريـطـانـيـة الـشهـيـرة إمـيـلـيا
كالرك بـطــله مـســلـسل (لــعـبـة
الـعــروش) جـمــهـورهــا عـنــدمـا
شـــاركــتـــهم عــددا مـن الــصــور
اخلــاصــة وذلـك أثــنــاء رحــلــة
عالجـــــهــــا من مـــــرض تــــمــــدد
خ الذي األوعية الـدموية في ا
أصـيـبت به عـام 2011 عـنـدمـا
كـــان عــمــرهــا 24 عـــامًــا فــقط.
مثـلة الـبريـطانـية قد وكانـت ا

ـســاعـدة عـدد من الـصـغــيـرة 
قـربـ منه »أريـد أن أسـتغل ا
هــــذه الــــفــــرصــــة لـــشــــكــــر كل
البرازيـلي كل الـذين اتصلوا
سـتشفى كل الـذين اتصلوا با
بي (لالطمـئنـان) الى عمـليتي
لـيـتـمـنـوا لـي تـعـافـيـا سـريـعـا.
الــعـديـد من األشــخـاص صـلـوا
من أجلي). وكان مـوقع (غلوبو
سـبـورت) قد أشـار لـيل اإلثـن
الــثالثــاء الـى أن بــيــلــيه غــادر
ـــســــتــــشـــفـى األمـــيــــركي في ا
بــاريس حـيـث كـان يــرقــد مــنـذ

األربعاء.
وأشــار بـيـلـيه فـي بـيـان نـشـره
ـــــــوقـع الـى أنه (عـــــــانـى من ا
ــــســـالك الـــتــــهـــاب حــــاد في ا

كـشـفت في مـقـال نشـرته مـجـلة
 New Yorkerعن مــعـانـاتـهـا
مـن أزمـــة صــــحـــيــــة كـــادت أن
تـودي بــحـيـاتــهـا بـعــد انـتـهـاء
ـــوسم األول من الـــســلـــســلــة ا
Game of ــــــلــــــحـــــــمــــــيــــــة ا

 .Thrones
وانــتـاب الــكــثـيــرون حــالـة من
ـمـثـلة الـقـلـق والـصـدمة عـلـى ا
الشهيـرة بشخصـية (دينيريس
تـارجاريـان) وبخـاصة زمالئـها
ن ـلــحـمـيـة  في الـسـلــسـلـة ا

وجـهــوا لـهــا الـدعم مــثل لــيـنـا
هيـدي وجايسـون موموا. وفي
هذه األثـناء انـتشـرت مجـموعة
من الصور للـممثلـة البالغة من
الــعــمــر 32 عــامــا عــبــر مــوقع
ـستـشفى Tumblr من داخل ا
لــدى خــضــوعــهـــا لــعــمــلــيــات
جــراحـيـة في الــرأس. وظـهـرت
إمـيـلـيـا كالرك في الـصـور على
ـسـتشـفى وسط سـريـرهـا في ا
األجـهــزة الـطــبــيـة واحملــالـيل
ـعـلـقـة في جــسـدهـا بـالـكـامل ا

الـبولـيـة تطـلب مسـاعـدة طبـية
وجـراحــيـة عــاجـلــة) مـضــيـفـا
(بـــــفــــضل الـــــفــــريق الـــــطــــبي
لـــلــمــســـتــشــفى األمـــيــركي في
بــــاريس ســـــأعــــود الى بالدي
قـريــبـا). وأتـت مـغــادرة بـيــلـيه
ــســتــشــفى الــبــاريــسي بــعـد ا
ساعـات من نشـر مواطنه العب
بــاريس ســان جــرمــان نــيــمــار
صــورة له بـجـانــبه في غـرفـته
كـانت األولى لـلنـجم الـتـاريخي
لـلـكـرة الـبـرازيـلـيـة خالل فـتـرة
ـددا على الـعالج وبدا فـيـها 
الـسريـر مع ابتـسامـة عريـضة
سك بيد نيمار اجلالس وهو 

الى كرسي بجانبه.
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وت الطـبي أن يسـمحـوا لي با
وظــيــفــتي .. حــلــمي بــالــكــامل
الــــذي يـــرتـــكــــز عـــلى الــــلـــغـــة
والـــتـــواصل قـــد ضـــاع.  كـــمــا
ــيـة اعــتــرفت الــنــجــمــة الــعــا
ـرض عـقـلي هـو بـإصـابـتـهــا 
(بـارانــويـا) الـذي يـعـرف بـاسم
(جـنـون الــعـظـمــة) وذلك أثـنـاء
لقـاء أجرته مع شـبكة (سي بي
ناقشة إس صنداي مورنينج) 
ـرض الــتـأثــيــر الــذي أحــدثه ا
لــيـس فـــقط عـــلى صـــحـــتـــهــا.

وبــخــاصـة في رأســهــا. وقـالت
يـة إنهـا خضعت النـجمـة العـا
جلـراحـة في الدمـاغ لم تـتـطلب
فـتح جـمـجـمـتـهـا وكـان عـمـرها
24 عـامـا وقـتـهـا لـكـنـهـا عانت
من صــعـوبــة في الـكالم وألم ال
يطـاق لدرجـة أنهـا لم تسـتطيع

حتى تذكر إسمها. 
ــمــثــلــة الــشــهــيـرة وأضــافت ا
قـائلـة: أنه في أسـوأ الـلحـظات
الـــتي مــرت بـــهــا أردت إنـــهــاء
حــيـــاتي.. طـــلــبت من الـــطــاقم
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ى مــــنح مــــركـــز الــــسالم الــــعـــا
تـخصصة واجمللس للدراسات ا
ـــكـــافــــحـــة االرهـــاب الـــوطـــنـى 
والـــــفــــســـــاد االعالمـي في خالل
حفل بالقـاهرة امس  / مصطفى
احمد عـمارة مـدير مكـتب جريده
الـزمـان الـدولــيـة بـالـقـاهـرة لـقب
ســــفـــــيــــر الـــــسالم والـــــعــــطــــاء
واالنسـانيـة بـالوطن الـعربى عن
عـام  2019نـظــرا لـلــجـهــد الـذى
بذله فى الـعـمل االنسـانى ونـشر
روح التـسـامح والسالم واحملـبة
بـــ ابــــنــــاء الـــوطـن الـــعــــربي.
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يـسود االعـتقـاد لدى مـعلّـق وناشـط في انّ الـقسم
الـثاني من الـربيع العـربي أخذ يـشق طريـقه للـظهور 
دمّى الذي غطى وجة االولى من الربيع ا بعد انتهاء ا
سـوريـا والـيـمن ولـيـبـيـا مـارّاً بـتـونس وقـريـباً جـداً من

العراق .
ويشيرون بأصابـعهم الى احلراك  القوي في اجلزائر
الذي أدّى الى استـقالة الـرئيس بعد عـشرين سنة في
ـتـدفق في الـسـودان الـسـلـطـة  وكـذلك الـى احلـراك ا
ـطــالــبـات الـذي أجــبــر الـرئــيس هــنــاك الى االقــرار 
عـارضة ـشروعـة  في خـطوة وصـفتـهـا ا احملـتـج ا
ـحـاولـة إمـتـصــاص زخم الـشـارع وتـمـيـيع الـغـضب

الشعبي . 
ويـستـدرك آخرون بالـقول أنّ لـيبيـا لم تسـتوف مـرحلة
التغيير فيها بـقتل القذافي وازالة نظامه وأنّ الصفحة
وجـة دماء جـديدة في ركاب الـتغـييرات مـفتوحـة اآلن 

ستحقة . ا
وفي حقـيـقـة االمـر انّ دولًا عـدة مـنـها سـوريـا والـيمن
وليبيا وحتى العـراق لم تعش ربيعاً واحداً في عقد أو
عقدين  وإنّما التزال تتقلب من حرب الى أخرى ومن
أزمـة الى أزمـة  حتـت مـسـميـات وشـعـارات وتـأويالت
مـخــتــلــفــة  من دون عالمــات واضــحــة لــلـخــروج من
سـتنـقع الى الطـرف اآلمن   ولكل دولـة خصـوصية ا

في وضعها وأزمتها .
الدول التي مـرت في اختبـار ما سمي بالـربيع العربي
 لم يـتـحــقق فـيـهــا االسـتـقـرار الــسـيـاسي احلــقـيـقي
ــنـشـود وانّـمــا تـعـيش حــروبـاً داخـلـيــة او خـارجـيـة ا
نجز الـسياسي الذي هو باالنابـة  وفي النهاية فـإنّ ا
حصـيلـة العمل من أجل الـتعـايش والسلم االجـتماعي
اليـزال في حدوده الـدنيـا  ليس أكـثر  وهذا يـعني أن
اخملاطـر باقيـة وإن كانت مـستتـرة أو خامدة حـيناً من

الوقت .
حـسمُ أزمـات السـلطـة وتـداولهـا بشـكل نـزيه وحقـيقي
هـو مفـتاح الـطريق لـلسالم  ومن ثم هـو بدايـة السـير

نشود . نحو الربيع ا
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قـراطيـة تعـمل جاهـدة على حـماية الـدولة الـعادلـة الد
مواطـنـيهـا وصـون حريـتـهم وحـمايـتـهم من كل طارىء
وذلك بـاغالق بـاب الفـساد واالسـتـبداد وفـتح األبواب
ـنــاسـبـة ـتـقــدمـة وايــجـاد احلـلــول ا لـكل الــشـكــاوى ا

للمشاكل القائمة التي تقلق راحة اجملتمعات.
ـطـالـبـة بـحـقوقـه ومن واجب الـدولة أن للـمـواطن حق ا
جتـيبه فـهنـاك التـزامات عـلى مؤسـساتـها يـنص علـيها
الـدستـور وهو حـمـاية األفـراد في البالد وتـأم األمن
والسالمـة الـعـامة لـهم  بـعيـدا عن االهـمـال وحمـايـتهم
من كـل طـارىء وتــأمــ كل مــســلــتـزمــاتــهم من خالل
ال العام. احملافظة على ثـروات الوطن بعيدا عن هدرا
ـاذا ال حتــذو دولـنــا  حـذو الــبـلـدان  نــتـســاءل دائـمــا 
فـعـنـدمـا أضـاع في ـتـقـدمـة الـتي حتـتـرم مـواطـنـيـهـا ا
اليابان والدان طفلهم  ياماتوو تانوكا في غابة قريبة 
قام 6000 جنـدي ياباني بـاالضافة الى 1000 شرطي
بالبحث عنه حتى وجـدوه بعد يوم وأعادوه الى أهله
 كيف ال نفتخر وجنّل هكذا دول الحـترامها لشعوبها
وتأم لهم العيش الكر من خالل حتمل مسؤوليتها
قارنـة بالذي حـصل مع الضـحايا في الـكاملـة لهم بـا
وصـل حـيث وصل عـدد األطـفـال و الـنـساء الـغـرقى ا
بـالـرغم من تـقـاعس ـئـة ولم يـجـدوا لــهم مـنـقـذ  فـوق ا
ـسـؤول فـرق االنـقـاذ  مـرت احلـادثـة دون مـعـاقـبـة ا
ودون احـــتــــجــــاج من األهــــالي او اســــتــــنـــكــــارا من
احلــكـومـة لــتـذهب أرواح الـشــهـداء ضـحــيـة االهـمـال

سؤولية. وعدم حتمل ا
أن الـتخـلف في بـلـدانـنا جـعـلـنا فـي حالـة مـتـأخرة عن
حيث أورثـنـا االستـعمـار تـسمـية دول ـتقـدمـة  الدول ا
شـعـوبـهـا مـسـلـوبي االرادة نـامـيـة أو دول عـالم ثـالث 
تسلط  مستغل  مـستعبدين من قبل ا خاضع 
سـؤولة عن هـذا الوضع فـالسـياسـة لـيست الـوحيـدة ا
ــا  الـالوعي الــثــقــافي واالجــتــمــاعي لــدى ــذري ا ا
األفـراد الـتي تــرسـخت فـيـهم قـيـم االسـتـعـبـاد والـظـلم
جعـلـتـهم راضخـ مـسـتبـعـدين عن كل اشـكال الـنـمو

االقتصادي واالجتماعي.
الـعالم يشـهد تـغيـرات كبيـرة خالل مسـار احلياة ومن
حق شــبـابـنــا ان يـلـحـقــوا ركب الـتـطــور فـمن الـواجب
حــمـــايــتـــهم من خـــطــر الـــفــقـــر واحلــرمـــان والــركــود
االقتصادي وتأم مستلزمات احلياة لهم وحق تقرير
مـصـيـرهـم وانـتـاجـيـتـهم ومـواطـنـتـهم كي يـعـيـدوا بـنـاء

مجتمعات لديها  احترام كامل للحرية والتضامن.
ـة لـلـمـواطـنـ من مـسـؤولـيـة  ان تـأمـ احلـيـاة الـكـر

فهومها العميق. الدولة 
فهي الراعية االولى للمواطن والساعية الى حتقيق كل
الـعـنـاصـر الـتي تـؤمن عـيـشه الـكـر وهـو مـا نـفـتـقـده
فـاالنـصـاف وتـأمـ فـرص الـيـوم فـي دولـنـا الـعـربـيــة 
مــتــسـاويــة لـكل ابــنـاء الــوطن تــكـون من خالل انــشـاء
وتــطــبــيق  قــانــون عــادل ال يـهــمش
طـائـفــة وال مـنـطـقــة وال مـجـمـوعـة
سـيـاسـيـة او شـريـحـة اجـتـمـاعـية
واعطـاء حـريـة للـشـعـوب لـلتـعـبـير

عن مواقفها.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

كن االستدالل بـحدوث تغير و
طــار فـي عــادات أكل اخلاليــا

على أن مرضا أصاب اجلسم.
ويـعـتـقـد الـعلـمـاء أن طـريـقـتهم
ـكن اجلـديــدة في الـتــصـويــر 
اســتــخــدامــهــا في الــبــحث عن
جــزيــئـــات أخــرى مــهــمــة عــلى
كن رض.و صعيد الـصحة وا
كـذلك لـألطـبــاء اسـتــخــدام تـلك
راقبـة كيف يسـتجيب التـقنيـة 
ـــرضى لـــلـــعالج وذلـك عـــبــر ا
مـتابـعة اجلزيـئات الـتي تـقتات
عــلــيــهــا اخلاليـا الــصــحــيــحـة

ريضة. وا
وقــــال مــــارك فـــــنــــدريل وهــــو
مــحــاضـر بــارز في الــتــصــويـر
الـطـبي الــبـيـولـوجـي بـجـامـعـة
إدنـبـرة (لـديـنـا الـقـلـيل جـدا من
الـطـرق لقـياس مـا تـقتـات عـليه
اخلاليـا إلنـتـاج الـطــاقـة فـيـمـا
وهـذه نــعـــرفه بــاسم (األيض)  
الـتــقــنـيــة تــســمح لـنــا بــتــتّـبع
عـمــلـيـات أيض مـتـعـددة في آن
واحــد وفي خاليــا حــيــة عــبــر
اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام بـــــــــســـــــــيط

للميكروسكوبات).
ــثــابـة واعــتـبــر فــنــدريل ذلك 
تــقــدم مــهم عــلى صــعــيــد فَــهم
ريـضة عـملـية أيض اخلاليـا ا
عــــلـى أمل أن يُـــــســــهـم ذلك في

تطوير عالجات أفضل.
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{ { ادنـبــرة - وكــاالت - ابــتــكـر
العلـماء تقنـية جديدة لـتصوير
مـا تـقـتـات عـلـيه اخلاليـا عـلى
نـحــو قـد يـسـهم في تـشـخـيص

أمراض كالسرطان وعالجها.
وطــور بـــاحــثــون مـن جــامــعــة
إدنـــبــرة مــجــســات كــيــمــاويــة
تضيء لدى االتصـال بجزيئات
مـعـينـة تـقتـات عـليـهـا اخلاليا
كـالغـلـوكوز.وأجـرى الـباحـثون
جتربة باستخدام أجنة أسماك
ا مكنّـهم من مشاهدة شفافـة 

عادات األكل عند اخلاليا.
ـيـكـروسـكـوبات واسـتـعـانـوا 
ـــشــاهـــدة اخلاليـــا في أجـــنــة
أســمـاك الــزرد الــشـفــافــة الـتي
كن رؤية خالياها الداخلية.
واكـتـشف الـبـاحـثـون إمـكـانـيـة
تطبيق تلك التقنيات مع خاليا

عمل. بشرية تُنمّى في ا
واشار تقـرير للبي بي سي (ان
ـــكن الـــفـــريـق يـــعـــتـــقــــد أنه 
االســتــعــانــة بــتـــلك الــتــقــنــيــة
اجلـديـدة في اقـتفـاء الـتـغـيرات
الــدقـيـقـة الـطـارئـة عـلى عـادات
أكل اخلـاليــــــا داخل اجلــــــسم
عــــلى نــــحــــو قــــد يــــســــهم في
الـــــتــــعـــــجــــيـل بــــاكـــــتــــشــــاف
األمراض.وتعتـمد اخلاليا على
الغلوكوز وجزيئات أخرى لكي

تظل على قيد احلياة. 

{ ســـــاو بـــــاولــــو-(أ ف ب) –
أجـــرى أســـطـــورة كـــرة الـــقــدم
الــبــرازيــلــيــة بــيــلــيه الــثـالثـاء
فـحـوصـا طـبـيـة في بالده بـعد
سـاعــات من عـودته من فـرنـسـا
حـــيث أمـــضى ســـتـــة أيـــام في
مسـتشفى بـباريس يـتعالج من
ــــســـالك الـــتــــهـــاب حــــاد في ا
الــبــولــيــة بــحــسب مــا أفــادت
مصادر طـبية برازيـلية. وأشار
مـسـتـشفى ألـبـرت آنـشـتاين دو
سـاو باولـو في بـيان إن صـحة
الالعـب الـــســــابق الــــبــــالغ من
الـعـمـر  78عـامـا (جـيـدة) لـكـنه
يجري فحوصا طبية لتبيان ما
اذا كان وضعه الصحي يتطلب
ـــســتــشــفى مــجــددا. إدخــاله ا

4 آالف شــــــــخـص حـــــــقـق دخال 
ماليــ جـنـيـه كـضـريــبـة مالهى
وكانت مـنطقـة التـجمع اخلامس
اضى حفل قد شهدت فى العام ا
لـــلــشـــواذ وهــو مــا اثـــار غــضب
الـــراى الــعـــام والـــذين طــالـــبــوا
ـسئـول حـاسبه ا سـئولـ  ا

عن هذا احلفل .

الـراحـل بـتـقـنـيـة الـهـولـوجرام.
تلك  %80من وأكد جابر أنه 
أسـهم شـركـة صـوت الـفن وأن
الـشـركة هي الـتي تـمـلك جـميع
أغـاني الـفـنـان الـراحل وأن ما
يدعيه محمد شبانة ابن شقيق
الـــعــنـــدلـــيب عـــار تـــمــامًـــا من
الصحة حيث لم يتم مخاطبته
منـذ أكثر من سـنوات. وأضاف
الـــبــــيـــان أن مـــحــــسن جـــابـــر
سـيـتخـذ اإلجـراءات الـقانـونـية
ا وجهه له ضد مـحمد شـبانـة 
من تهم يعـاقب عليهـا القانون
ـــــا نــــشـــــره فـي اإلعالم من و
وقائع ال تـمت للـحقيـقة بشيء.
وتــابع لم ولن أنــسى مــقــولــة
الراحـلـة عـلـيـة شبـانـة شـقـيـقة
الفـنـان عبـداحللـيم حافظ وهي
توقع عـقد بـيع حصـتها لي في
شـــركـــة عـــبـــداحلــــلـــيم حـــافظ
بحضور محمد شبانة أنني لن
أجد أحـسن منك ليـصون تراث

عبد احلليم.

5OIOÝu*« VOI½ b{ dB  w  ÈuŽœ

słU*« qH(« WLN²Ð
ســــيــــاق الـــدعــــايه الحــــد افالمه
ظهر والتى يظـهر فيـها بنـفس ا
واضـــــاف ان الــــنــــقـــــابه ســــوف
تتـدخل بعـد ذلك لتـقيـيم اي عمل
فنى الي حـفل يـقام قـبل السـماح

بعرضه.
فيمـا كشفت مـصادر حكـومية ان
احلفل الذى حـضره اكثر من 10

ـقـابل عـلى الـفـعل الـفـاضح فى ا
اكــد طــارق مـرتــضى مــســتــشـار
الــنـقـابــة ان الالئـحــة الـداخــلـيـة
لالحتــاد جتــيــز لــعــضــو نــقــابـة
الــتــمــثـيــلــيــ ان يــحـصـل عـلى
ـوسيـقـية ـهن ا تـصريح نـقـابه ا
القـامــة حـفل غــنـائـى وان ظـهـور
ــظــهــر كـان فى رمــضــان بـهــذا ا
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اثـار احلــفل الـذى اقـامـه الـفـنـان
ــــصــــري مـــــحــــمــــد رمــــضــــان ا
صاحبـة فرقة الرول االمـريكية
ـــنـــطـــقــة الـــتـــجــمـع اخلــامس
بالقاهرة  انتقادات واسعه نظرا
ــارسـات ــا قــيل انه تــضــمن  
غـيـر اخالقـيـة تـتـنـافى مع الـقـيم
الـديــنـيه واالخالقــيه لـلـمــجـتـمع
نــظـرا لــظــهـور مــحــمـد رمــضـان
ـــســـرح عــــاريـــا عـــلى خـــشـــبه ا
واســتــخـــدامه اشــارات ابــاحــيه

اثناء حفلته . 
وفـى اول رد فــــــعـل عــــــلى هــــــذا
احلـــفـل اقـــام احملـــامى مـــحـــمـــد
مــحـفــوظ دعـوى قــضــائـيــة عـلى
ــوسـيــقـيــة هـانى ــهن ا نــقـيب ا
شاكـر لـلتـحـقيق فى واقـعه غـناء
مـحــمـد رمــضـان عـاريــا ورقـصـة
بـــحــركـــات ابــاحـــيــة فـى احلــفل
الغنائى دون مـحاسبته واضاف
ــصـرى ان قــانــون الــعـقــوبــات ا
ــدة عــام او يـــعــاقب بـــاحلــبـس 
بـغــرامه ال تـتــجـاوز 300 جـنـيه


