
 وعل��ى الرغم من ت�ش��ابه  العبادات واأحيان��ًا العادات يف الدول 
العربي��ة اإال اأن ل��دى البع�ص خ�شو�شي��ات وتقاليد يخت�ص بها 
دون  غريه��ا تبع��ًا لرتاثها الت��ي توارثتها من االأج��داد، العراق 
جمي��ل يف رم�ش��ان له تقاليد ميتاز بها وت��كاد تكون مت�شابهة 
يف خمتلف املناطق ولكن اأي�شًا بع�ص من اخل�شو�شيات تتميز 
به��ا وفق��ًا لتن��وع طوائف��ه  وقوميات��ه، البغداديون متم�ش��كون 
بالع��ادات العريقة ذات الرتاث واالأ�ش��الة ومنها االأعظمية التي 

عا�ص اهلنا
ان ذو التوجه الديني  ونحن مايقارب اخلم�شون عاما، �شهر رم�شً
والروح��ي واحلكاي��ات ال�ش��عبية والطع��ام املن��وع باأ�ش��نافه، 
واجلل�ش��ات العائلية، وجل�ش��ات املقاهي، حتتاج ملن يتقن اإداء 

واجباتها، فجميل اأن نتذكرها حتى تبقى اجلذور حية للنمو..
قبل اأيام من رم�ش��ان تذهب العوائل اىل �ش��وق ال�شورجة والذي 
يعترب اأكرب �ش��وق جتاري يف قلب العا�ش��مة بغ��داد ل�رشاء لوازم 

ال�ش��هر من العد���ص واملا�ص واحلبي��ة ونومي الب���رشة والتوابل 
واجلوز واملك�رشات باأنواعها والزبيب والطر�ش��انة ومتر الهندي 

وكل على م�شتهاته.
عن��د االأع��ان عن يوم رم�ش��ان عن طري��ق اجلوام��ع اأو اأالأذاعة 
تتاأالأ امل�ش��ابيح التي تزين اجلوامع، فيتب��ادل النا�ص التهاين 
يف ال�ش��ارع واملحلة والهات��ف الذي مل يكن متوفر اأال يف بع�ص 
البي��وت، ويبداأ الق�ش��م بالذه��اب اىل اجلوامع لاأبته��ال بقدوم 
ال�ش��هر وبداأ �ش��اة الرتاويح،وت�ش��تعد الن�ش��اء واالأمهات لتهيئة 

اللوازم لليوم االأول منه.
يتمي��ز البغدادي��ون يف اأي��ام رم�ش��ان بالتج��وال بع��د الظه��ر 
والع�رش حتديداً بالذهاب اىل االأ�ش��واق للت�ش��وق وق�ش��اء الوقت 
و�رشاء الطر�ش��ي واحللويات كالبق��اوة والزالبية من املكانات 
امل�ش��هورة مثا يف االأعظمية نعو�ص ورعد ال�ش��كرجي ويف �ش��ا 
رع الر�ش��يد كعك ال�ش��يد وباقر و�ش��ادق ال�ش��كرجي، ويف الكرخ 
احلاج جواد ال�شكرجي ويف الكاظمية �شربي وتوفيق ال�شكرجي 

وامل�شهورة اأي�شًا بعمل حلوى الدهينة..

اأواخ��ر ال�ش��تينات وبداي��ة ال�ش��بعينات ظه��رت حلوي��ات  ويف 
اخلا�ش��كي يف املن�ش��ور واأب��و عفي��ف يف الك��رادة واحلم��داين 
ل�شناعة زنود ال�شت، وكل احللويات اجليدة والطعم ال�شهي تعمل 
بالدهن احلر ،كما توجد ب�ش��طات ل�شواين البقاوة والزالبية يف 
كافة اأ�ش��واق بغداد ال�ش��عبية وباأ�ش��عار معقولة، البع�ص يتعني 
وي�ش��رتي �رشب��ت زبي��ب احل��اج زبال��ة و�رشب��ت رم��ان جب��ار 

امل�شهورين .
وتتمي��ز املائدة البغدادي��ة عند الفطور مب��ذاق خا�ص ومتنوع، 
تتجم��ع العائل��ة عن��د بداأ االأفط��ار وتبداأ ب��اأكل التم��رة و�رشبت 
النوم��ي ب���رشة اأو الزبي��ب اأومت��ر الهن��دي اأوقمر الدي��ن وبعده 
ال�ش��وربة العد���ص اأو املا���ص اأو �ش��وربة كب��ة احلام�ص...يوج��د 
الت�رشي��ب يوم لت�رشيب اللحم ويوم لت�رشيب الدجاج، يوجد على 

املائدة الكبب باأنواعها الربغل اأو احللب، وكذلك 
الكب��اب والتكة وهنا يف�ش��ل ال�ش��ائمون اأن تتهي��اأ املنقلة قبل 
الفطور ل�ش��واء الكباب والتكة على الفحم وقوري ال�ش��اي املهيل 
عل��ى الفح��م املتق��د بعد عملية ال�ش��واء، وال��رز واأحيانًا ال�ش��مك 

والدوملة، والهري�شة،.. وبع�ص من العوائل لديها تنور لعمل خبز 
الت�رشيب و�ش��واء الدجاج اأو ال�ش��مك، واملائدة مزينة بالطر�ش��ي 

البيتي اأو من 
ال�ش��وق، اأن ماذكرنه عن التنوع لي�ص املق�ش��ود كله موجود يف 

يوم واحد واأمنا يتوزع على اأيام رم�شان ولكن ال�شوربة 
والت�رشيب والطر�شي من االأولويات تتطعم بالباقي ح�شب رغبة 

ال�شائمني..
كما ت�ش��ارك العوائل امل�شيحية باأر�شال بع�ص من اأكاتها ككبة 
احلام���ص والكب��ة الكبرية وال�ش��غرية،وبدورها تر�ش��ل العوائل 
امل�ش��لمة بع�ص م��ن اأكاالته��ا واحللويات جلريانه م��ن العوائل 
امل�شيحية مما يربهن قيمة التاآلف واملحبة واالأحرتام املتبادل 
بينهم��ا. بع��د االأفط��ار و�رشب ال�ش��اي املهي��ل يب��داأ املدخنون 
وبرغب��ة جاحمة لتدخ��ني ال�ش��كائر اأو الرنكيلة بتلهف و�ش��وق، 
بعدها اأي بعد�ش��اة املغرب ق�ش��م ياأخذ غفوة اأ�شتعداداً ل�شاة 
الرتاويح والذهاب اىل القهوة لتم�ش��ية �ش��هرة رم�ش��ان هناك، 

بع�ص الن�شوة 

لليوم الثاني... إغالق الدوائر وتأجيل االمتحانات 
في أبي صيدا بديالى

اف��اد م�ش��در حمل��ي، الثاث��اء، باأ�ش��تمرار اغ��اق الدوائ��ر واملدار���ص وتاأجيل 
االمتحان��ات للي��وم الثاين على التوايل، يف ناحية ابي �ش��يدا بدي��اىل، اثر نزاع 

ع�شائري اندلع ام�ص يف الناحية.
وقال امل�ش��در "، ان "الدوائر الر�ش��مية واملدار�ص اغلقت ابوابها امام املوظفني 
والطلب��ة يف ناحية ابي �ش��يدا �ش��مال �رشقي دي��اىل، لليوم الث��اين على التوايل، 
ب�ش��بب توترات امنية ناجتة عن نزاع ع�شائري اندلع يوم ام�ص بني ع�شريتني يف 
الناحية، عقب مقتل مدنيني اثنني بنريان م�ش��لحني ن�ش��بوا �ش��يطرة وهمية يف 
املنطقة املح�ش��ورة بني مركز ابي �ش��يدا �ش��مال �رشقي دياىل وقرية ابو طابا 

التابعة لها".
وا�شاف انه "امتحانات للطلبة داخل الناحية تاأجلت بعد اغاق املدار�ص لليوم 
الث��اين عل��ى التوايل"، م�ش��ريا اىل ان "التوت��رات االمنية داخل ابي �ش��يدا دفعت 
االه��ايل يف الناحية وق�ش��اء املقدادية، اي�ش��ا اىل اخلروج بتظاهرة واعت�ش��ام 
مفت��وح و�ش��ط الطريق الراب��ط بني ق�ش��اء املقدادي��ة ومدينة بعقوب��ة للمطالبة 
باأعفاء بع�ص القيادات االمنية وا�شتدعاء قوة خارجية لاأ�رشاف على ملف ابي 

�شيدا االمني".
وكان ن��زاع ع�ش��ائري قد اندل��ع ام�ص االثنني، داخ��ل ناحية ابي �ش��يدا التابعة 
لق�ش��اء املقدادية �ش��مال �رشقي دي��اىل على خلفية مقتل مدني��ني اثنني بنريان 
م�ش��لحني ن�ش��بوا �ش��يطرة وهمية يف الناحية، حيث تعاين ابي �شيدا بني احلني 
واالخ��ر من جتدد النزاعات الع�ش��ائرية داخلها والتي ت�ش��فر عن مقتل وا�ش��ابة 

عدة ا�شخا�ص.

الحشد الشعبي يفرض سيطرته على الطريق الرئيسي 
شمال القيروان وجنوبها

اأعلن��ت خلي��ة االإعام احلرب��ي، الثاثاء، ال�ش��يطرة على الطريق الرئي�ص �ش��مال 
وجنوب ناحية القريوان، غربي املو�شل.

ونقلت اخللية، يف بيان، ، عن قائد عمليات قادمون يانينوى، عبد االمري ر�شيد 
يارهلل، قوله، ان "قوات احل�ش��د ال�ش��عبي حررت ناحية الق��ريوان وجميع القرى 
املحيطة بها و�شيطرت على الطريق الرئي�ص �شمال وجنوب الناحية وعلى مطار 

ثريا كراح جنوب الناحية، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه".
واأعلن نائب رئي�ص هيئة احل�ش��د ال�ش��عبي، ابو مهدي املهند�ص، يف وقت �ش��ابق، 
انتهاء ال�ش��فحة االوىل من عمليات "حممد ر�ش��ول اهلل الثانية" بتحرير ناحية 
القريوان، غربي املو�ش��ل من داع�ص، مبينا ان ال�شاعات املقبلة �شت�شهد انطاق 
ال�ش��فحة الثانية. يذكر ان قوات احل�ش��د ال�شعبي انطلقت يف الثاين ع�رش من اأيار 
2017 بعملي��ة )حممد ر�ش��ول اهلل الثاني��ة( لتحرير ناحية الق��ريوان والقرى 

املحيطة بها غربي تلعفر من �شيطرة داع�ص.
واأعلنت قوات احل�ش��د ال�ش��عبي، الثاثاء، عن حترير مركز ناحية القريوان غرب 

املو�شل من ع�شابات داع�ص االرهابية.
واأف��اد بي��ان خللي��ة االعام احلربي ، ان 'قوات احل�ش��د ال�ش��عبي ح��ررت ناحية 
الق��ريوان وجميع القرى املحيطة بها و�ش��يطرت على الطريق الرئي�ش��ي �ش��مال 

وجنوب الناحية'.
واأ�شاف كما �شيطر احل�شد ال�شعبي 'على مطار ثريا كراح جنوب الناحية ورفعت 

العلم العراقي فوق مبانيه'.
واأكد بيان العام احل�ش��د حترير احل�شد ال�شعبي ملركز ناحية القريوان بالكامل، 
بعملية نوعية ليلية بداأت من ال�شاعة العا�رشة م�شاء اأم�ص وانتهت عند اخلام�شة 
فجر اليوم' م�ش��ريا اىل '�رشوع قوات احل�ش��د بعمليات تطه��ري مركز الناحية ومت 

قتل اأكرث من 14 اأرهابيًا بدعم واإ�شناد من طريان اجلي�ص العراقي'.

اجلمهوري��ة،  لرئي���ص  االعام��ي  املكت��ب  اته��م 
الثاث��اء، النائب��ة عالي��ة ن�ش��يف، ب�"التحري���ص 
واالف��رتاء" �ش��د الرئي���ص ف��وؤاد مع�ش��وم، ب�ش��اأن 
م�ش��اركته يف القمة العربية االإ�شامية االأمريكية، 
الع��راق  ب�ش��معة  ت���رش  ان ت�رشيحاته��ا  معت��ربا 

وم�شاحله العليا.
وق��ال املكت��ب، يف بي��ان ، "ننتق��د الت�رشيح��ات 
ال�ش��حفية غ��ري امل�ش��وؤولة الت��ي اأطلقته��ا النائبة 
اف��رتاءات وحتري�ش��ا  عالي��ة ن�ش��يف وت�ش��منت 

�ش��د رئي�ص اجلمهورية، فوؤاد مع�ش��وم و�شد الوفد 
الر�ش��مي املراف��ق ل��ه يف زيارت��ه للملك��ة العربية 
االإ�ش��امية  العربي��ة  القم��ة  حل�ش��ور  ال�ش��عودية 

االأمريكية".
واأو�ش��ح ان "النائب��ة زعم��ت فيه��ا اإن ا�ش��تقبال 
مع�ش��وم م��ن قب��ل نائ��ب اأم��ري منطق��ة الريا�ص 
االأم��ري حمم��د بن عب��د الرحم��ن عند و�ش��وله اىل 
مطار الريا�ص )ميثل اإهانة للدولة العراقية(، وانه 
كان االأج��در به اأن يعود بطائرت��ه فوراً اإىل بغداد، 

للحفاظ على هيبة الدولة العراقية".
واعت��رب املكت��ب االإعامي يف رئا�ش��ة اجلمهورية، 

ان "نق���ص املعلوم��ات ال يربر التهج��م على رموز 
الدولة الأغرا�ص خا�شة"، كا�شفا عن ان "ما يحزن 
يف مزاعم ن�ش��يف ع��دم معرفتها وهي ع�ش��و يف 
اللجن��ة القانوني��ة الربملانية، بان احلف��اوة التي 
ا�ش��تقبل بها الرئي�ص مع�ش��وم كانت نف�ش��ها التي 
خ�ش�شت لكبار قادة الدول امل�شاركة يف املوؤمتر".
واأ�ش��ار اىل ان "نائ��ب اأم��ري منطق��ة الريا���ص هو 
نف�شه الذي ا�شتقبل رئي�ص جمهورية م�رش العربية 
عبد الفتاح ال�شي�شي والعاهل االأردين امللك عبد اهلل 
الثاين، والرئي�ص املوريتاين حممد ولد عبد العزيز، 
ورئي�ص طاجيك�شتان اإمام علي رحمن واغلب بقية 

القادة امل�شاركني يف املوؤمتر".
ودع��ا املكتب ن�ش��يف اإىل "الت��اأين يف اإطاق مثل 
ه��ذه الت�رشيح��ات غ��ري امل�ش��وؤولة الت��ي قد ت�رش 
ب�ش��معة الباد واأمنه��ا وامل�ش��لحة الوطنية العليا 
بغ�ص النظر عن الدوافع الذاتية التي تقف خلفها".
واتهم��ت النائبة عن ائت��اف دولة القانون، عالية 
ن�ش��يف، اأم���ص االثن��ني، رئي���ص اجلمهوري��ة فوؤاد 
مع�شوم، بالت�شبب باإهانة الدولة العراقية، عازية 
ذل��ك اىل اأن��ه اأكم��ل زيارت��ه لل�ش��عودية ومل يع��د 
بطائرته رغم ا�ش��تقباله من قبل �شخ�شية مب�شتوى 

نائب اأمري منطقة الريا�ص.

واأهم وافد جديد هو ال�)توك توك(، وهو دراجة نارية 
ذات ثاث عجات خم�ش�ش��ة لنقل اال�ش��خا�ص. وقد 
�ش��اهد العراقيون ه��ذه املركبة يف االف��ام الهندية 

والعربية، ولكن اليوم اأ�شبحت حقيقة اأمام العيان.
عن��د �ش��وق )االوىل( مبدين��ة ال�ش��در يق��ف ع��دد من 
�ش��ائقي )ت��وك ت��وك( واأغلبه��م م��ن �ش��غار ال�ش��ن، 
ويحدوه��م االمل يف اأن تكون ه��ذه املركبة اجلديدة 
�ش��التهم لك�شب العي�ص. حممد علي )14( عاما يقول 
"بع�ص اهايل مناطق التجاوز يف�شلون )توك توك(، 
الأنه ي�ش��تطيع الدخول اىل املناطق ال�ش��يقة وعدمية 

اخلدمات، وال �شيما اأوقات االمطار".
فيما يوؤكد زميله �ش��يف طارق )18( عامًا اأن ال�شبب 
وراء رواج )توك توك( هو رخ�ص ثمن االجرة مقارنة 
ب�ش��يارات )التاك�شي(، وي�شيف "ناأخذ مبالغ ب�شيطة 
عل��ى الزبون، مثًا من �ش��وق االوىل اىل قطاع �ش��فر 
من األف دينار اىل الفي دينار، واأغلب الن�شاء يف�شلن 
ركوب )توك توك( على ال�ش��يارة، وذلك بعد املماطلة 

على االجرة". وعن اأ�شعار القادم اجلديد يقول هادي 
عل��وان بائ��ع خمت���ص يف �ش��وق الدراج��ات النارية 
ب�ش��ارع فل�ش��طني "ال�ش��عر بني مليونني ون�ش��ف اىل 
والن��وع  النظاف��ة  وح�ش��ب  دين��ار  ماي��ني  ثاث��ة 
واملن�ش��اأ"، وي�ش��يف علوان "مثل هذا املبلغ منا�شب 
مل��ن يريد ان يعمل، ويجد له باب رزق يعتا�ص منه". 
ولكن ماذا يقول ا�شحاب ال�شيارات عن ال�)توك توك( 

يف ظل وجود مناف�شة قوية بني الطرفني؟
حممد �ش��عدون )34( عامًا يقول "بع�ص التجاوزات 
على االر�شفة وعدم الوقوف يف االماكن املخ�ش�شة 
والتجمهر امام اال�ش��واق وّلد حالة ارباك وازدحام". 
اأما �ش��ائق )الكي��ا( وليد جاب��ر )34( فيق��ول "اغلب 
�ش��ائقي )توك توك( من املراهقني الذين ال يلتزمون 
با�ش��ط قواعد املرور، واحيان��ًا يت�رشفون ويقومون 
باأفع��ال غري مدرو�ش��ة حيث تكرث امل�ش��اكل مع بقية 

�شائقي االجرة وامل�شاة".
ويتخ��ذ ا�ش��حاب ال�)ت��وك ت��وك( ار�ش��فة ال�ش��وارع 
املقابل��ة لاأ�ش��واق مكان��ًا لتجمعه��م حي��ث حتاول 
االجه��زة االمني��ة تنظيم وقوفه��م، واحيان��ًا منعهم 

الأجل �ش��امة اجلميع كما يقول العريف )�ص. ع.( يف 
اجلي�ص العراقي "هناك خ�شية من ا�شتهداف مثل هذه 
التجمعات الب�رشية من قبل االرهابيني، ف�ش��ًا على 
اأن جتمع هوؤالء امام اال�شواق يولد ازدحامًا مروريًا، 

ونحن نت�رشف معهم على وفق القانون".
اأم��ا حمم��د ر�ش��ول )20( عام��ًا �ش��ائق )ت��وك توك( 
فيقول "االجه��زة االمنية تطاردن��ا ونحن على باب 
اهلل، نرك���ص وراء رزقن��ا الذي غالبًا م��ا يكون قرب 
اال�ش��واق". وع��ن دول الع��امل التي ت�ش��تهر بانت�ش��ار 
و�ش��ائل النقل الرخي�ش��ة يق��ول اخلبري االقت�ش��ادي 
مهن��د البي�ش��اين "بع���ص ال��دول الت��ي تع��اين م��ن 
م�ش��كات زي��ادة ال�ش��كان تلج��اأ اىل و�ش��ائط نق��ل 
الثم��ن، وغ��ري ملوث��ة  �ش��غرية احلج��م، ورخي�ش��ة 
للبيئ��ة، وال �ش��يما يف جن��وب �رشق��ي اآ�ش��يا كالهند 
وباك�ش��تان وال�ش��ني وفيتنام، وحت��ى بع�ص الدول 
االفريقية كم�رش، ويتم انت��اج هذه املركبات حمليًا 
كالدراج��ات الهوائية والنارية وال�ش��توتة وتوك توك 
وحت��ى ال�ش��يارات ال�ش��غرية ذات اال�ش��تهاك القليل 

للوقود.

ابت�ش��ام  النيابي��ة  القانوني��ة  اللجن��ة  ع�ش��و  ك�ش��فت 
اله��ايل، الي��وم االثن��ني، ع��ن و�ش��ول مق��رتح الغ��اء 
مكاتب املفت�ش��ني العموميني اىل جلنتها الإجراء بع�ص 
التعديات والتغريات اذا احت��اج االمر لذلك، موؤكدة ان 
اله��دف من املق��رتح هو التقلي��ل من احللق��ات الزائدة 
الت��ي اأوج��دت بع��د ع��ام 2003. وقال��ت اله��ايل ان 
"الغ��اء مكاتب املفت�ش��ني العموميني مق��رتح ُقدم من 
احد النواب، والذي ب��دوره جمع التواقيع لذلك، وُقدمت 
التواقي��ع اإىل جمل���ص الن��واب"، الفت��ة بالق��ول "واالن 
احي��ل اىل اللجنة القانوني��ة لغر�ص االطاع عليه ومن 
ث��م اح��داث تعدي��ات او تغريات عل��ى املقرتح وُي�ش��لم 
بعده��ا اىل جمل�ص الن��واب لغر�ص القراءة والت�ش��ويت 
عليه".واأكدت الهايل، ان "اجلميع يعلم باأن املفت�ش��ني 
العمومي��ني لي���ص لديه��م قانون، وامنا �ش��كلوا يف زمن 
احلاكم املدين )برامير(، والزالوا م�شتمرين يف عملهم"، 
مبين��ة ان "اله��دف م��ن املق��رتح ه��و تقلي��ل احللقات 

الزائدة التي اوجدت بعد 2003".
واأ�شارت اىل، ان "املقرتح مل ي�شل اىل االن اىل املحكمة 
االحتادية لكي ترده، والزال يف جمل�ص النواب ومل يقراأ 

وي�شوت عليه حتى االن".

ك�شفت �ش��حيفة "اإيزفي�شتيا"، الثاثاء، عن و�شول اأول 
وحدة اإيطالية قوامها زهاء 500 ع�ش��كري اإىل العراق، 
م�ش��رية اإىل اأن مهمة هذه الوحدة �ش��تتمثل بحماية �شد 
املو�ش��ل. وذك��رت ال�ش��حيفة يف مقال بقل��م نيقوالي 
�ش��وركوف، اأن "اإيطالي��ا اأر�ش��لت اأول وح��دة ع�ش��كرية 
قتالي��ة قوامه��ا زهاء 500 ع�ش��كري من ف��وج النخبة 
بوج��ود  يتمي��زون  والذي��ن  ال�ش��اد�ص،  بري�ش��اغليريي 
اأريا�ص �شوداء اللون تزين خوذهم"، مبينة اأن "مهمتهم 
يف العراق �ش��تتمثل بحماية �شد املو�شل". واأ�شافت اأن 
"مهمته��م االأ�شا�ش��ية هي منع االإرهابي��ني من فر�ص 
�ش��يطرتهم ثاني��ة عل��ى ال�ش��د، ال��ذي ه��ددوا بتفج��ريه 
واإغراق بغداد وجميع املدن والقرى الواقعة على امتداد 

نهر دجلة. 

مكتب رئيس الجمهورية يصدر بيانًا بشأن "تحريض" نائبة على زيارة السعودية

توك توك.. زائر "خفيف" يغزو الشوارع واألسواق العراقية

قبل أيام من حلوله بيننا.. كيف يستقبل البغداديون شهر رمضان الكريم؟

وصول مقترح إلغاء 
"المفتشين العموميين" 

إلى القانونية النيابية

أول وحدة عسكرية إيطالية 
تدخل إلى العراق 

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - متابعة

بغداد - خاص

من اأيامنا اجلميلة التي حتمل 
يف طياتها ذكريات التن�سى 

ومبختلف �سنني احلياة عن 
�سهر رم�سان الكرمي، الكرمي 

بعطائه املبارك، الكرمي بعبادة 
اخلالق واالألتزام ب�سرائعه، 

الكرمي مبعانيه، الكرمي 
ملعرفة خ�سال اخلري واملحبة 

والتوا�سل الديني واالأخالقي 
واحلياتي واالأجتماعي

�سهدت ال�ساحة العراقية 
دخول و�سائل نقل من 

منا�سئ خمتلفة، ولعل بع�ض 
موا�سفات املركبات اجلديدة 

اأ�سهمت يف انت�سارها على 
نطاق وا�سع و�سريع: رخ�ض 

اأثمانها، و�سغر حجمها، ف�ساًل 
على مناورتها وان�سيابيتها 

يف االزدحامات ال�سديدة التي 
غالبًا ما تخنق العا�سمة بغداد.
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