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عـــمــوم الــســكــان في الــدراســة
الــــتي تــــرأســـهــــا اســـتــــشـــاري
األمــراض الــعـصــبـيــة الـدكــتـور
ويــلي ســتــيـــوارت من جــامــعــة
غالسكو. وأشارت النتائج التي
تـوصل إلـيهـا سـتـيوارت إلى أن
ــــرض مــــخـــــاطــــر اإلصــــابــــة 
ــــر ازدادت خــــمــــســـة الــــزهــــا
أضـعــاف وأربـعــة أضـعـاف في
مــــرض اخلاليـــا الــــعـــصــــبـــيـــة
احلـركــيـة وضـعــفـ في مـرض
الشلل الرعـاشي لدى العبي كرة
.( الــقــدم احملـتــرفــ الـســابــقـ
وأظهـرت الـدراسـة أنه على رغم
أن العبي كـرة الـقدم كـانوا أكـثر
عـرضة لـلـوفاة بـسـبب األمراض

الـعـصـبـيـة إال أنهـم أقل عـرضة
لـلـمـوت بـسـبب أمـراض شـائـعة
أخـــرى مــــثل أمـــراض الــــقـــلب
ـا وبــعض أنــواع الـســرطــان 

في ذلك سرطان الرئة.
ووجــدت الــدراســة الـتـي حتـمل
عـنــوان (تـأثـيـر كــرة الـقـدم عـلى
ـدى ومخـاطر الـصحـة طـويلـة ا
اخلـرف) أن معـدل الـوفـيـات ب
العبي كرة القدم السابق كانت
ــتـــوقع حـــتى سن 70 أقل مـن ا
ا كـان متوقـعا في تلك وأعلى 
السن. وقـال ستيـوارت في بيان
ـهـمـة في هـذا (أحـد اجلـوانـب ا
الـعـمل هـو الـقـدرة عـلى االطالع
عــلى مــجـــمــوعــة من الـــنــتــائج
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دني ركز التعليم ا فى امسية اقيمت 
ـع رجـــال وبــــحــــضــــور نــــخــــبــــة من ا
السيـاسة واالعالم فى مصـر   تنظيم
ـرأة  والـذي مـؤتــمـر ال لـلـعــنف ضـد ا
شهد اقبـاال من محافظـات مصرية عدة
و عكس مدى اهـتمـام الراى العـام بتلك

القضية .
ــسـتـشـارة ـؤتـمــر الـقت ا وفى بــدايـة ا
ـؤتمـر قالت فيه ان عزه شـاكر رئيـسة ا
هذا االقبال وبحضـور تلك الشخصيات
ؤتـمر وان لديـها ثقة يؤكد جنـاح هذا ا
كـبـيرة ان الـقـرارات والـتـوصـيـات التى
سـوف يصـدرهـا مـؤتـمر ال لـلـعـنف ضد
ــرأة سـوف تــلـقـى دعـمــا من الـقــيـاده ا
ـشارك السـياسـية ثم تـوالت كلـمات ا
والباحث والتى تناولت قضية العنف
ــــشــــاركــــون ان ــــرأة  واكـــــد ا ضــــد ا
الـديـانـات اخملـتـلـفـة اوصت بـاالهـتـمـام

رأة .  با
كـمـا طـالـب احلـضـور بـضـرورة اصـدار

راه من التشريعات الـتى تكفل حماية ا
كل اشكال العنف .

ـــؤتــمــر بـــدأ تــكــر وعــقب انـــتــهــاء ا
شخصيـات بارزة  على صلة بـالغطيات
النســــوية حيث حـاز الكاتب الصحفى
د / مصطفى عمارة مـدير مكتب جريدة
الـزمـان الـدولـيـة بـالـقـاهـرة عـلى تـكـر
خــــاص حـــيـث مـــنــــحـــته RE نـــقــــابـــة
الصحفي والقنـوات الفضائية شهادة
االبـداع والـتمـيـز كـمـا منـحـته مـؤسـسة
الـــوطن نــيــوز االعالمـــيــة واجلــمــعــيــة
اخلــلـيـجـيــة الـعـربـيــة لـلـتـنــمـيـة وسـام
ـسـتـشارة الـتـمـيـز والعـطـاء ومـنـحـته ا
عـزه شـــــاكـر رئيـسـة مـؤتـمـر ال لـلـعنف
ـشـاركته ـراه شـــــــــهادة تـقـدير  ضد ا
ـــؤتـــمـــر وتـــفـــاعـــله مع فى حـــضـــور ا
ــنــاقــــــاشـــات الــتى جــرت فــضال عن ا
مـــنــــحـه درعــــاً من اجملــــلس الــــقــــومي
ــركــز االفـــريــقـي حلــقـــوق االنــســـان وا
ـــاني لـــلـــتــــــنـــمـــيــة ــصـــــــــــــري اال ا
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انــضــمت الــنــجــمــة الــتــركــيــة
نـسـلـيـهــان أتـاغـول الـشـهـيـرة
عـربـيًـا بـاسم نـيـهـان لـبـطـولـة
مــسـلــسل (ابـنــة الــسـفــيـر) مع
النجم التركي أجن أكيوريك.
وخـــضع الـــنــجـــمــان جلـــلــســة
تـــصــويـــر جـــديـــدة لــلـــدعـــايــة
ــقــرر الـبــدء في لــلــمــســلــسل ا
تــصـــويـــره يــوم 25 أكـــتـــوبــر
اجلــــاري وســـيـــتـم تـــصـــويـــر
مشاهد خارج تركـيا في منطقة
اجلبل األسود وذلك استعدادًا
لـــعــرضـه عــلى قـــنــاة (ســـتــار)
التركية وهو إنتاج مشترك ب

NGMedia  وO3 Medya
وهو من تأليف عـائشة أريلماز
ونــــهـــــيــــر أردام ومن إخــــراج

ره كاباكوشاك. ا
وذكـــــرت بــــعـض األخــــبــــار أن
أجن سـيتـقاضى أجـراً يصل
إلى 200 ألف لـيــرة تـركـيـة عن
احلــلـقــة الــواحــدة في الــوقت
الذي ستـتقاضى فيه نـسليهان
ألـف لـــيــــرة تــــركـــيــــة عن 140
ــقــرر أن يــبـدأ احلــلـقــة ومن ا
ـسلـسل في االسبوع تصـوير ا
قبل الثاني من شهر سبتمبر ا

على أقصى تقدير.
يذكـر أن آخر أعـمال نـسلـيهان
كــان مـسـلــسل (حب أعـمى) مع
ـير النـجم التـركي بوراك أزد
ـسـلـسـل نـسـبـة جناح وحـقق ا

كبيرة خالل عرضه.
ـمــات) كـان  مـســلـسل (حــتى ا
آخــر عـمل درامي ألجنــ وقـد
شارك في بطـولته أمام الـفنانة
الـتــركـيــة فـهـريــة أفـجــان كـمـا
عــرض له مـــؤخــرًا فـــيــلم (حب
) في دور واحـــــد وحـــــيـــــاتـــــ
الـعـرض الـسـينـمـائـي بـتـركـيا
والـــذي قـــام بـــبـــطـــولــتـه أمــام
الـــنــجــمــة بـــيــرجــوزار كــوريل
الـشـهـيـرة بـ(القـاضـيـة فـريدة).

{ الــريــاض-(أ ف ب)  —يــثـــيــر
قــرار سـعــودي بـفــرض ضـريــبـة
ئة على الـفاتورة بقـيمة 100 با
طـاعم التي تـقدم النـهائـيـة في ا
منتجـات التبغ وبيـنها النـركيلة
جـــدال عـــلـى وســـائل الـــتـــواصل
االجـتـمـاعي خـصـوصـا من قـبل
محبي (الـشيـشة) في بلـد يسعى

جلذب السياح.
وأعلـنت وزارة الـشـؤون البـلـدية
والقـرويـة في السـعـودية في 11
تشرين األول/اكـتوبـر عن (معدل
ـئـة عـلى ضـريــبـة قـدره 100 بـا

منتجات التبغ).
وبحـسب الوزارة فـإن الضـريبة
سـتـطـبق عــلى (جـمـيع مـبـيـعـات

ئة). نشأة بنسبة  100با ا
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انـشغـلت منـصات الـتواصل االجـتماعـي في االسبوع
قـارنـة ب تـظـاهرات الـعـراق واحتـجـاجات االخيـر بـا
واقع بـصـور الـلـبنـانـيـ وهم تارة لبـنـان . واكـتـظت ا
يهـتفـون وأخـرى يرقـصون وثـالـثة يـضحـكـون ويغـنون
في سـاحـات بـيـروت وشــوارعـهـا  فـيـمـا كـانت صـور
الـتظـاهرات الـعراقيـة تنـز دماً وقـهراً وحـزناً . وحتدث
الناس حول اسـباب االختالف ب الـبلدين بالرغم من
ـعـادلــة الـلـبــنـانـيـة يــدين بـالـوالء انّ حـزب لـله حــاكم ا
طلق اليـران ومرشدها بـحسب ماهو مـعلن رسمياً  ا
ـــوالـــيـــة اليـــران واحلـــاكـــمــة في حـــ أنّ االحـــزاب ا
لـلـمــعـادلـة الــعـراقـيــة  لم تـسـتــطع اسـتــيـعـاب صـوت
الـشارع والتـجاوب مـعه وواجهتـه بحمـلة من الـتخوين

واالتهامات بالتبعية االمريكية والصهيونية .
ـتظـاهـر الـلـبنـاني في بـيـروت مـطـمئـن الى انّ صوته ا
حتى لو ذهب هبـاءً فلن تواجهه رصاصـات القنّاص
ـتـظـاهـر العـراقي الـسـلـمي يـخوض . في حـ  كان ا
معـركة من حـروب الشوارع بـكل معـنى الكلـمة  ليس
بيـده سالح أمـام الـطـلقـات سـوى قـدرته عـلى احلـركة
واخملــاتــلـة فـي حتــاشي الــنــيـران  حــتـى مـرت عــلــيه
ســـاعــات مـن االلم والــعـــنــاد والـــقــهـــر واالخــتـــنــاق 
ـوت واحلـيـاة  فـكـان يـسـيـر عاري فـتـسـاوى  عنـده ا

الصدر أمام الطلقات ال شيء يوقفه . 
ايـة رصاصـة بـعـد االن تـطلـق على مـتـظـاهـر سـلمي 
هي مـسـمـار ثـابت في نـعش الـنـظـام الـسيـاسي كـله 
مــهــمــا كـانـت أركـانـه ضـاربــة في اعــمــاق اخلـارج أو
ــصــطــلح الــداخل .ال أعــذار وال مــبــررات وال قـــبــولَ 
ـندس بـعد الـيوم  فـاالعذار بـحد ذاتـها  ترقى ألن ا

تكون ادلة إدانة أمام القضاء .
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هـو إعالن مُـريـب في الـعـراق العـجـيب  بـالد مـا ب
الـقـهـرين  تـمت صـنـاعـته بـغـرفـة ذكـيـة جداً . اسـمه
رة  ليس االفرجني هو  “هاشتاغ  “وساحته هذه ا
الفـيسبـوك وأخوته بـالرضاعـة فقط  بل حتول الى “
إعـالن مـدفــوع الــثـمـن أو اجلـهل  “عــلى الـشــاشـات
ـتاجـرة  وزبـدته الصـائـحة الـقـوية لـونـة التـاجـرة ا ا
ـوجـة  “ووجــهـتُهُ الـتي تــكـاد تـكـون هي  “ال تـركب ا
وحـيـدة واحـدة  ثـوانــيـهـا غـيـر مـؤثـرين تـمـامـاً  هي

رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر .
ــشــوّه احلــرامي إنَّ دمى احلـــكم غــيــر الــشــرعي  ا
حمية بغداد اخلضراء حتى ريض القائم  الفاسد ا
ـــعــادلــة قـــذرة تــخـــلــو من كل ذرة اآلن  واحملــمي 
ـطـبخ األمـريـكي شـرف وضـمـيـر وآدمـيـة  أنـتـجـهـا ا
اإليراني الـتخادمي الشـرير  يعـرفون جيداً ويـقيناً 
مــدى خــطــورة نــزول مـقــتــدى وأنــصــاره إلى شـارع
الـغضب الـنـبـيل  يـوم اجلـمـعة ومـا بـعـدهـا  وصوالً
ـنتـظرة  فـالرجل يـكاد الى سـاعـة الكـنسـة الكـبرى ا
ـقدوره حـشد مـظاهـرة ملـيونـية يـكون األوحـد الذي 
ضـخـمـة  تـلـتــئم بـسـاحـة الـتـحــريـر خـاصـرة بـغـداد
الــثـائـرة  وتـعـبــر هـادرة واثـقـة جـســر اجلـمـهـوريـة 
وحتط أول الـقدم الـثـابتـة  ببـاب احملمـية اخلـضراء 
مــصـنع الــرذيـلــة واخلـيــانـة والـفــسـاد  ومن دون أن
يجـرؤ شرطي وجـندي وحامل بـندقـية مرتـزق جبان 
عـلى إطالق رصـاصـة أو حتى خـرطـوم مـاء ساخن 
عـلى األحـرار األطـهـار احلــامـلـ دمـاءهم وأحالمـهم
اجلمـيـلـة  فـوق الرؤوس وبـالـقـلـوب  وسيـكـون كـفنه
األبيض  –ألسـبـاب تعـلـمـونهـا جـيداً  –سـاتـراً طويالً
ــرتــزقــة مــثـل أكــيــاس رمل نــابــتـــة  ضــــد نــيــران ا

الشواذ.
سيسألني قائل حسن النية واحلرف  يا علّوكي أنت
تـعــرف انَّ لـنـا جتــربـة طــويـلـة مع  “الـســيـد  “كـانت
واحـدة من صفـاتهـا القـاتلـة  أنهـا ال تثـبت على رأي
ـرة  –مـثل راسخ نــابت مـبــ  وقــد تـأخــذنـا هــذه ا
مرات بائدات  –إلى الشط العذب وتـعيدنا عطاشى 
نـلـمـلم أذيـال حـلـم ضـاع وأملٍ مـات  فـأجـيـبـكم بـأنّ
سـؤالـكم الـنـبـيل هـذا  يـكـاد يـصـحـو عـلى حقّ لـكـنه
ـطــلق  الـذي ال جـدال وال بـعض ريب لــيس بـاحلق ا

فيه وحوله .
هل أدعوكم اليوم إلى باب التكتيك والتكتكة ?

نعم وهو كذلك .
افــهــمــوا الــلــعــبــة رجــاءً  واذهــبــوا صــوب الــقــاسم
ـشـتـرك األعـظم بـيـنـكم وبـ تـيـار الـصـدر الـقوي  ا
وشـيـوعـيــيه الـسـاكـتـ الــسـاكـنـ  وبـعــدهـا حـتـمـاً
سنجلس مع مقتـدى وربعه  ونقول لهم بفمٍ ليس فيه
مـاء وال جلـلجـة  ونـقـول له يا أخـانـا بالـله  إنَّك كـما
نـحـن  لك مـا لكَ وعـلــيك مـا عـلــيك  فـلـنــصـنع فـوراً
بالداً مـــكـــنـــوســـةً مـــبـــرأةً مـن كل االحـــتالالت الـــتي
تـخلف الـقاتل  أقـسـاها  هـو اإلستـيطـان الفـكـري ا
أكـان جـاء مـرتـديـاً قـنـاعـاً وعـمـامـةً
شيعيةً مضللةً وجاهلة  أو قناعاً
وعـمـامـةً سـنـيـةً مـضـلـلـةً وجـاهـلـة

أيضاً وحتماً !!
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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

{ دبـي-(أ ف ب)  —حـــــــــــــــــذّر
الــرئـيس الـكـولــومـبي الـسـابق
خـوان مــانــويل ســانــتـوس في
مـؤتــمـر بـيـئي في دبي االثـنـ
ـنـاخي من أنّ خـطـر الــتـغـيــر ا
عـــلى الــعـــالم أكــبـــر من خــطــر

حرب نووية.
وقال سانتـوس خالل مشاركته
في مـــؤتــمــر (قــمــة االقــتــصــاد
االخـــضـــر) إنه (بـــعـــد احلـــرب
ـيـة الـثــانـيـة كـان الـعـالم الـعـا
يــــواجـه خــــطــــر وقــــوع حـــرب

نووية).
وأضاف الرئيس احلائز جائزة
نــوبل لــلـسالم في ســنـة 2016
دافعة عن واقفة ا عروف  وا
البـيئة (تـهديد احلـرب النووية
بــاق وهـو احـتــمـال وارد. لـكن
هـنـاك اآلن أمـر أسـوأ وحدوثه

ناخي). مؤكد: انه التغير ا
وتابع (إذا لم نـتحرك سـنهلك.
عـليـنـا التـحـرك من أجل البـقاء

على قيد احلياة).
ــــــــؤتــــــــمــــــــر الـــــــذي وخـالل ا
اســـــتــــــضـــــافـــــتـه دبي األحـــــد
ـشـاركـون دول واالثـنـ دعـا ا
الــعـــالم العـــتــمـــاد ســيـــاســات
صديقـة للبـيئة أكـثر تشدّدا من
أجل حتـــقـــيـق أهـــداف اتـــفــاق

ــــنـــاخـي وتــــقـــلــــيل بــــاريس ا
انبعاثات الكربون.

ويـهـدف اتفـاق بـاريس للـمـناخ
الـــــذي اعــــتـــــمــــد فـي كــــانــــون
األول/ديـسـمـبر 2015 من قبل
 دولـة إلـى إبـقـاء مـسـتـوى200
ـيـة دون درجـات احلـرارة الـعـا
درجـتـ مـئـويـتـ وضـبـطـهـا
عـــــلى 1.5 درجـــــة مـــــئـــــويـــــة
ـقــارنـة مع احلـقــبـة مـا قـبل بـا

الصناعية.
ي واقترح رئـيس اجمللس العا
لـالقــتــصــاد األخـــضــر مــحــمــد
كفافي فرض (ضريبة الكربون)
جلـعل تــكـلــفـة الــتـلــويث جـراء

االنبعاثات الكبيرة أعلى.
وكـان صــنـدوق الــنـقــد الـدولي
ـاضي أنّ أكـد في أيــار/مـايـو ا
الـضــريـبــة عــلى الـكــربـون هي
الوسيـلة األفضل للـتخفيف من

انبعاثات غازات الدفيئة.
وبحسب الـصندوق تـوفّر هذه
الضريـبة أيضاً (عـائدات مالية
ضـرورية) مـشـدداً عـلى أن هذه
ــكن أن تـــســتـــخــدم األمـــوال 
إلعـادة تـوجـيه الـتـمـويـل الـعام
ــــو مـــســــتـــدام بـــهــــدف دعم 
ومــــوزع عـــلى اكــــبـــر عـــدد من

السكان.
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(الـيـوم وبـعـد أكثـر من قـرن من
الــــزمــــان يــــضــــيـف األثــــريـــون
صريـون خبيئـة أخرى جديدة ا
بــــــــــاألقـــــــــصــــــــــر).وأوضح (أن
ـكـتـشـفـة تـعـود إلى الـتـوابـيت ا
كــهــنــة وكــاهــنــات وأطــفــال من
عصر األسرة الثانية والعشرين
يالد أي من القرن العاشر قبل ا
قبل نحو  3000عام وتدل على
راحل اخملـتـلفـة لطـريقـة صنع ا
الـتوابـيت في تـلك الـفـتـرة حيث
مـنـهـا مـا هـو مـكـتـمل الـزخـارف
واأللـــوان ومـــنـــهـــا مـــا هـــو في

راحل األولى للتصنيع). ا

ـنـقـوشـة عـلى ـنـاظـر ا وتـمـثل ا
جـوانب الــتـوابـيت مـوضـوعـات
مـختـلفـة تـشمل تـقـد القـراب
ـــوتى ومــــنـــاظــــر من كــــتــــاب ا
ومنـاظـر لتـقد قـراب لـلمـلوك
ـلك أمـنحـتب األول ـؤلـهـ كـا ا
الــذي عُــبــد في الــديـر الــبــحـري
وكذلك عـدد من الـنصـوص التي
بــــــهــــــا ألـــــــقــــــاب ألصــــــحــــــاب
الـتــوابـيـت.وقـررت وزارة اآلثـار
ـكــتـشــفـة إلى نــقل الــتـوابــيت ا
ـصـري الـكـبـيـر الـذي ـتـحـف ا ا
تـفــتــتــحه مــصـر الــعــام الــقـادم
بــــجـــوار أهــــرامــــات اجلــــيـــزة.
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{ الـقـاهرة  —وكـاالت  - أعـلنت
ـاضي عن كشف مصـر السبت ا
أثــري جــديـد في األقــصــر يـضم
تابوتا خشبـيا ملونا لرجال 30
ونـسـاء وأطـفـال وجـمـيـعـهـا في
حـالـة جــيـدة من احلـفظ لـتـكـون
هي اخلبيئة اآلدمية األكبر التي
يتم الـعثور عـليـها منـذ أكثر من

قرن.
وأطــــلـــــقـت وزارة اآلثــــار عـــــلى
اخلــــبــــيــــئــــة اسم (خــــبــــيــــئــــة
العساسيف) نـسبة إلى اجلبانة
الـتي عُـثـر فيـهـا عـلى الـتـوابيت
بالبر الغربي في األقصر وتضم

مقابر من أسر متعددة في مصر
ة.وقـالت الوزارة في بيان القد
(إن الـتـوابــيت الـتي  الـكـشف
عنها بـالوضع الذي تركـها عليه
ــــصـــــري الــــقــــد كـــــانت في ا
مـــســــتــــويـــ األول يــــضم 18
تـــابــــوتـــا والــــثـــانـي يـــضم 12
تـابــوتــا).وقــال رئـيس الــبــعــثـة
ـــصـــريـــة الـــتي حـــقـــقـت هــذا ا
الــكــشف مــصــطــفى وزيــري في
تــصـريـح (إن هـذه أول خــبـيــئـة
تـــوابــيـت آدمــيـــة كـــبـــيــرة يـــتم
اكـتـشــافـهــا كـامـلــة مـنـذ نــهـايـة
الــقـرن الــتـاسع عــشـر).وأضـاف

{ لـــنــدن - (أ ف ب)  —كـــشــفت
دراسة أجـرتها جـامعـة غالسكو
نــشــرت االثــنــ أن العــبـي كـرة
الــقـدم هم أكـثــر عـرضـة لــلـوفـاة
بــاالمـــراض الــعـــصــبــيـــة الــتي
ـــقــدار ثالثــة تـــصــيب الــرأس 
أضـــعــــاف ونـــصف مـن بـــقـــيـــة
الناس. وصـدر التقـرير بتـكليف
من االحتــاد اإلنــكـــلــيــزي لــكــرة
الـقدم ورابـطـة العبي كـرة الـقدم
احملــتـرفــ لــتـقــيـيم الــسـجالت
الـطـبـيـة لـ 7676العـبـاً شـاركـوا
احـتــرافـيــا في اســكـتــلـنــدا بـ

عامي 1900 و1976.
وتمت مطابقة سجالت الالعب
مع أكــــثـــر من 23 الف فــــرد من

الصـحـية لـدى العـبي كرة الـقدم
. وهــذا احملــتــرفــ الـــســابــقــ
يـسـمـح لـنـا بـبـنـاء صـورة أكـثـر
اكتـماال لـلصـحة لـدى هذه الـفئة
من الــسـكــان). وأضـاف (تــشـيـر
بيـاناتـنا إلى أنه عـلى الرغم من
ارتــفـاع مـعــدالت الـوفــيـات لـدى
العـبي كـرة القـدم الـسـابـق إال
أن مـعـدالت الـوفـيات لـديـهم أقل
بــســبب األمــراض الــرئــيــســيــة
األخرى). وأكـد عـلى أهـميـة بذل
جـهود إضـافـيـة من أجل حتـديد
الـعـوامل الـتي تـسـهم في زيـادة
خــــطـــر اإلصــــابــــة بــــاألمـــراض

العصبية للسماح بتقليلها.
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وأكـد مصـدّر في الـوزارة لـوكـالة
فـرانس برس تـطـبـيق الضـريـبة

ولكنه لم يرد التعليق.
ـطـاعم وقـال أصـحــاب عـدد من ا
ـقـاهـي الـتي تـقـدّم الــنـركـيـلـة وا
لوكالة فرانس برس أن الضريبة
ا تـطـبق عـلى كـافـة الـطـلـبـات 
فـي ذلك تـــــلـك الــــتـي ال تــــشـــــمل
الـــنـــركــيـــلـــة مـــا يـــعـــني كـــامل

الفاتورة النهائية.
ـــقــاهي وقـــام بـــعض من هـــذه ا
بــعــدم تــقــد الـشــيــشــة بــهـدف
الــتـهـرب من الــضـريــبـة بـيــنـمـا
قــــامـــت اخــــرى بـــــتــــخـــــفــــيض
أســـعـــارهــــا حـــتى ال يــــتـــضـــرر

الزبائن كثيرا.
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