
كلها موؤ�رشات ت��دل على قرب حلول عيد الأ�ضحى، 
اإل اأن ه��ذه الفرح��ة باتت منقو�ض��ة بالن�ضبة لكثري 
م��ن النا�س نظرا لرتفاع اأ�ضع��ار تلك امل�ضتلزمات، 
الأم��ر ي�ضوء م��ع تزامن حل��ول العيد وق��دوم العام 
الدرا�ضي اجلديد، مما يثقل كاهل املواطنني وي�ضكل 

عبئا ماديا ي�ضاف جليوبهم.
اإذ �ضه��دت حمالت مالب�س الأطفال زيادة يف اإقبال 
املواطن��ني عليه��ا ل�رشاء مالب���س العي��د لأبنائهم، 
بينم��ا �ضهدت حم��الت مالب���س الكبار اإقب��ال اأقل، 

على عدد من املحالت يف بع�س مناطق بغداد .
وقالت عبري، ربة منزل، وهي ت�ضرتي مالب�س العيد 
لأطفاله��ا، اإن "اأ�ضع��ار املالب�س غالي��ة جدا كما اأن 

اأ�ضعار الأحذية مرتفعة للغاية".
واأ�ضاف��ت عب��ري اأنه��ا �ضتكتف��ي ه��ذا الع��ام ب�رشاء 
مالب���س لأطفاله��ا حت��ى ل حترمه��م م��ن "فرح��ة 

العيد".
ويف اأح��د املح��ال، ق��ال جمموع��ة اأ�ضدق��اء م��ن 
الفتيات "الأ�ضع��ار غالية جدا لكننا جمبورين على 

ال�رشاء من اجل العيد ".
وي�ضه��د الع��راق موج��ة غ��الء عالي��ة ب�ضب��ب كلف 

الإنتاج وال�ضترياد.
كم��ا اأن الق��درة ال�رشائية للمواطن��ني تراجعت بعد 
حال��ة التق�ض��ف التي مير به��ا البالد واحل��رب �ضد 
تنظيم داع�س الإرهابي الذي كبد احلكومة العراقية 
خ�ضائر فادحة،وهو م��ا اأدى اإىل تراجع ال�ضتهالك 

املحلي، املحرك الأ�ضا�ضي للنمو.
وق��ال يحيى �ضامر �ضاحب حمل مالب�س، اإن اأ�ضعار 
مالب�س مو�ض��م عي��د الأ�ضحى امل�ضت��وردة ارتفعت 
بن�ضب��ة ت�ض��ل اإىل 100 و150%، واملحلي��ة %70، 

مقارنة باأ�ضعار العام املا�ضي.
واأ�ض��ار اإىل اأن ن�ضبة املالب�س امل�ضتوردة يف ال�ضوق 
املحل��ي تراجع��ت م��ن 60% اإىل نح��و 30 اأو %45 
حالي��ا، والباقي ل�ضالح املنتج املحلي، بعد تراجع 

ال�ضترياد وزيادة تكلفته لرتفاع الدولر.
واأ�ضاف �ضامر اأن ارتفاع الأ�ضعار �ضاهم يف �ضعف 

الطلب على املالب�س وانخفا�س مبيعات ال�ضوق.
وقال اإن املحالت لتقدم تخفي�ضات على املالب�س 

خ��الل مو�ضم العيد ب�ض��كل عام ، لكن بع�س املحال 
تقوم ب�ضفة فردية بطرح عرو�س وتخفي�ضات على 

الأ�ضعار من اأجل حتريك الطلب.
الأ���رشة  جع��ل  في��ه  املبال��غ  الأ�ضع��ار  ارتف��اع 
حت�ضبه��ا األ��ف مرة قبل اأن ت�ض��رتى اأى �ضىء، ال�ضلع 
ال�ضتهالكي��ة . حت��ى  الأ���رشة ال�ضغ��رية املكون��ة 
م��ن "اأب واأم وطفل��ني"، حتتاج ف��ى العيد اإىل مبلغ 
غ��ري ب�ضيط ك��ى ت�ضتطيع ���رشاء م�ضتلزم��ات الأيام 
الأربع��ة وم�ضتلزمات يوم وقفة عرفات ، واإذا كانت 
بع���س الأُ���رش ل ت�ضرتى املالب���س اجلديدة فى عيد 
الأ�ضحى لالأبن��اء، فالأطفال يحتاجون اإىل اجلديد 

وينتظرون��ه، فرغ��م مو�ض��م التخفي�ضات ال��ذى بداأ 
موؤخ��را ف��اإن اأ�ضع��ار املالب���س ل ت��زال مرتفع��ة، 
خ�ضو�ض��ًا مالب���س الأطف��ال، فالف�ضت��ان البنات��ى 
يرتاوح �ضعره بني 25-70 الف، وفًقا للمكان الذى 

يتجه اإليه َمن ي�ضرتى.
اأم��ا ع��ن مالب���س الأطف��ال الذك��ور، فك��ى ت�ضرتى 
بنط��ال وقمي�ض��ا لن تدفع اأقل م��ن 30 الف دينار، 
ه��ذا عل��ى اأق��ل تقدير، ورمب��ا ي�ضل الأم��ر لل�ضعف 
ف��ى بع�س املح��الت التجاري��ة، بخ��الف الأخذية 
واحلقائب بالن�ضبة اإىل البن��ات، وباقى م�ضتلزمات 

املالب�س.

  ويق��ول املخرج يا�رش الرباك ل�"اجلورنال "، الفكرة تطورت وحتولت اىل 
حقيق��ة والداف��ع هو افتقاد املحافظ��ة اىل دور وقاع��ات لل�ضينما يتجمع 
فيها ع�ضاق وحمبيني لالأفالم العراقية القدمية التي متثل اىل حقب زمنية 
خمتلف��ة واأنتج��ت مببالغ زهيدة ج��داً. ورغم غياب ال�ض��كل القانوين لدور 
العر���س فاملكان ليت�ضع ال للع�رشات لكن الرباك متفائل ويوؤكد "هذا لن 
يوؤث��ر على حما���س املجموعة وجديتهم يف العمل فق��د تركنا اأثر ملمو�س 
،ول يقت���رش الأم��ر عل��ى ذل��ك فيب��دو اأن الفعالي��ات الأدبي��ة امل�ضاحبة 
لالأف��الم ما ه��ي اإل بداية الت��زام طويل املدى بعر�س اأف��الم ال�ضينما مع 
ع��امل متكامل من الأدب والثقافة . وزاد رغ��م كل املعوقات وال�ضعوبات 
التي ع�ضناها لكن املخرج العراقي كان قادر على خلق �ضينما ذات هوية 
ممي��زة، لن ال�ضعي ا�ضا�س كل جناح ويكفي ان هذه ال�رشيحة ت�ضعى خللق 
جو وحركة �ضينمائية من ل�ضيء ففي ال�ضنوات املا�ضية كّنا ن�ضتلم اجور 

ب�ضيط��ة و�ضناعة ال�ضينما كانت تنتج خامة م��ن الأفالم بجودة وحرفية 
عالي��ة واب�ضط مثال هو املمث��ل العراقي كنعان و�ضفي واملخرج واملمثل 
قائد النعماين . وعن ال�رش يف عدم تقدم ال�ضينما يف العراق خطوة جديدة 
اأردف اىل انع��دام دور ال�ضينم��ا واعتماد البع�س منه��ا على اأفالم هابطة  
وقل��ة انتاج الأف��الم واخت�ضارها على الف��الم الروائي��ة والق�ضرية، كل 
هذه الأ�ضباب اف�ضلت ثورة ال�ضينما يف العراق ونحن نحاول ان نحول هذا 
امل��كان اىل ار�ضيف لل�ضينم��ا العراقي بانتظ��ار ان تنه�س من جديد وهو 

اأمل يراود اإعداد لحت�ضى ولتعد يف هذا املجال.
مدين��ة مث��ل النا�رشي��ة متلك عمق��ًا ثقافي��ًا وح�ضاريًا تخلو م��ن اأّي دار 
�ضينم��ا يف الوقت احلا���رش بعد اأن كانت ت�ض��م )6( دور �ضينما يف مركز 
املحافظ��ة، الأندل���س ال�ضت��وي وال�ضيف��ي والبطح��اء ال�ضت��وي وال�ضيفي 
و�ضينم��ا به��و الإدارة املحلية و�ضينما ال�ضعب ال�ضيف��ي، ف�ضاًل عن �ضينما 
اأخ��رى �ضمن متن��زه النا�رشي��ة، وهذه الأخ��رية حم��دودة العرو�س ومل 
ت�ضتخدم كث��رياً كونها �ضينما مك�ضوفة وتعود لدائرة البلدية، وجميع هذه 

ال��دور اأغلقت وحتول بع�ضه��ا اىل مزاولة ن�ضاط��ات خمتلفة منها حتولت 
اىل خم��ازن ملختلف الب�ضائ��ع واأخرى مرائب لل�ضي��ارات. عن واقع حال 
دور ال�ضينم��ا الي��وم وكيف كان��ت يف ال�ضابق يقول الإعالم��ي رعد �ضامل 
الزهريي، اإن ذي قار ومنذ ثالثة عقود من الزمن وهي تفتقد متامًا ملتعة 
م�ضاه��دة فيل��م �ضينمائي يف دار عر���س، خا�ضة بع��د اأن طالها الهمال 
والعب��ث وحتويل دور ال�ضينما اىل جمالت اأخ��رى، انتهت موؤخراً بالزوال 
من خارطة املدينة. م�ضيفًا: اأن اهمال ال�ضينما كان خمططًا له لإ�ضعاف 
دور الثقافة وتراجع الذوق الفني للجمهور الذي كان متعط�ضًا لكل انتاج 
�ضينمائي على مدار ال�ضبوع. مردفًا:  فتعاقب النظمة ال�ضيا�ضية وافتقار 
القائم��ني على هذا القطاع للربامج الناجع��ة، اعاد فن ال�ضينما اىل الوراء 
ع���رشات ال�ضنني، لذلك ل جند الي��وم يف �ضوارع مدينة النا�رشية اّي َمعلم 
ل��دور ال�ضينم��ا التي كانت رم��زاً للوعي والثقافة العام��ة.  املواطن حممد 
ح�ض��ني، موؤجر حمل �ضباغ��ة يف املبنى ال�ضابق ل�ضينم��ا الندل�س بنّي اأن 
ذاكرة اه��ايل النا�رشية حتتفظ بذكريات جميلة عن دور ال�ضينما وب�ضكل 

خا���س �ضينم��ا الندل���س التي حتولت حالي��ًا اىل كراج لل�ضي��ارات وحمل 
لل�ضب��غ. مبينًا: اأن موق��ع ال�ضينما املتميز كان ملتق��ى لل�ضباب والأهايل 
وق��د كان لل�ضينم��ا دور كب��ري يف ترفيه وتوعية النا���س من خالل عر�س 
العدي��د من الف��الم اجليدة والهادف��ة. معربًا: ع��ن اأ�ضفه لالإهم��ال  الذي 
ط��ال دور ال�ضينم��ا والذي حرمه��ا من ممار�ضة دوره��ا التوعوي. وطالب 
املواط��ن حممد ح�ضني: ب��اأن ُتعاد اجماد دور ال�ضينم��ا حتى لو ا�ضطر اأن 
يتخل��ى ع��ن حمله الذي ه��و جزء م��ن املبنى ال�ضاب��ق ل�ضينم��ا الندل�س، 
م�ضتذك��راً ما كان��ت تعر�ضه ال�ضينما م��ن افالم عراقي��ة وعربية وهندية 
وامريكي��ة واوربية. مو�ضح��ًا: اأن �ضينما الندل���س ودور ال�ضينما الأخرى 
كان��ت متنف�ضًا ومرفق��ًا ترفيهيًا لأهايل النا�رشية وحالي��ًا هم يفتقرون 
لذل��ك. ونّوه املواط��ن الذيق��اري: اىل اأن املدينة التي تفتق��ر اىل الماكن 
الرتفيهي��ة وو�ضائل الراحة تختن��ق باأهلها. موؤك��داً: اأن احلكومة والتجار 
اخ��ذوا يتوجهون نحو حتقي��ق الربح املادي ال�رشيع حت��ى واأن كان ذلك 

على ح�ضاب الأبنية الثقافية والرتاثية.

النزاهة تضبط معامالت قروض زراعية "مزورة" 
في الرمادي

 بغداد � اجلورنال : �ضبطت هيئة النزاهة، الأربعاء، معامالت قرو�ضية يف امل�رشف 
الزراعي��ة بالرم��ادي مببلغ مليار دينار وربع املليار خالف��ا لل�ضوابط. وذكر بيان 
للهيئة تلقت "اجلورنال" ن�ضخة منه، اإنه "مت �ضبط 50 معاملة مب�ضتم�ضكات مزورة 
�رشف��ت عل��ى ا�ضا�ضها قرو���س زراعية مببل��غ مليار دين��ار وربع امللي��ار، خالفا 

لل�ضوابط يف امل�رشف الزراعي فرع الرمادي مبحافظة الأنبار".
وا�ض��اف، اإن "عملي��ة ال�ضبط متت مبوج��ب مذكرة ق�ضائية"، مو�ضح��ة ان "فريقا 
تابع��ا اىل مكتب حتقيق الهيئة يف حمافظ��ة النبار نفذ عملية �ضبط يف امل�رشف 

ا�ضفرت عن �ضبط 50 معاملة قرو�س زراعية مب�ضتم�ضكات مزورة  
على ا�ضا�ضه��ا �رشفت قرو�س زراعية بواق��ع )25.000.000(، مليون دينار لكل 
معامل��ة". واو�ضح، اإن "التحقيق��ات الأولية التي اأجراها الفريق قادت اإىل ان اأغلب 
ال�ض��ور ال�ضخ�ضية املثبتة يف امل�ضتم�ضكات املزورة تع��ود اإىل �ضخ�ضيات �ضيا�ضية 
وفنية، فيما نظم الفريق حم�رش �ضبط اأ�ضوليًا باملربزات امل�ضبوطة، بغية عر�ضها 

على اجلهات الق�ضائية لإتخاذ ما يلزم". 
واختت��م البي��ان بالق��ول، اإن "هيئ��ة النزاه��ة كان��ت قد اأعلن��ت يف 21 م��ن ال�ضهر 
اجل��اري، ع��ن �ضبط معاون مدير زراع��ة �ضالح الدين متلب�ض��ا بتزوير 247 كتابا 

ر�ضميا، اأ�رشت باملال العام بنحو 600 مليون دينار".

صحة الكرخ تضع خطة طوارئ لعيد األضحى
بغ��داد � اجلورن��ال : اعلنت دائ��رة �ضحة بغداد الك��رخ، الربعاء، اعدادها 
خط��ة ط��وارئ خا�ض��ة بعي��د ال�ضح��ى املب��ارك، موؤك��دة افتت��اح كافة 
العي��ادات ال�ضت�ضاري��ة يف م�ضت�ضفياته��ا، بال�ضاف��ة اىل مرك��ز �ضح��ي 
خاف��ر. وق��ال مدير عام الدائرة، جا�ضب لطي��ف احلجامي، يف بيان تلقت 
"الدائرة اأعدت خطة طوارئ طبية و�ضحية  "اجلورنال"، ن�ضخة منه، ان 
مبنا�ضبة عي��د ال�ضحى املبارك ملواجهة احلالت الطارئة، حيث اتخذت 
الدائ��رة كافة الإجراءات ال�ضحية الالزمة لذلك". وا�ضاف :"اخلطة ت�ضمل 
فت��ح العي��ادات ال�ضت�ضاري��ة خ��الل فرتة العي��د يف جمي��ع امل�ضت�ضفيات 
التابعة للدائرة، ف�ضال عن فتح مركز �ضحي خافر واحد يوميا طيلة فرتة 
العي��د، حيث تق��وم القطاعات باإختي��ار املراكز ال�ضحي��ة املالئمة لذلك، 
م��ع تهيئة كاف��ة م�ضت�ضفيات الكرخ وجتهيزها باخلزي��ن املنا�ضب لكافة 
امل��واد ال�رشوري��ة لإدام��ة العم��ل، ومن هذه امل��واد الأوك�ضج��ني، قناين 
ال��دم، الأدوية املنقذة للحي��اة، الوقود خزانات املياه". واكد على "تهيئة 
رده��ات الط��وارئ يف امل�ضت�ضفي��ات كافة، وتوفري عرب��ات نقل املر�ضى 
وجتهيزه��ا بامل�ضتلزمات الطبية الكاملة، وتقوم امل�ضت�ضفى بالتقليل من 
اإدخ��ال احلالت الباردة قبل ثالثة اأيام م��ن العيد، وي�ضتمر العمل بنظام 
ج��دول واجبات اخلفارات اليومي��ة، ولكافة الأق�ضام كباق��ي اأيام العطل 

واملنا�ضبات الر�ضمية".
 وب��ني ان "الدائرة اكملت تهيئة �ضيارات الإ�ضعاف يف كافة امل�ضت�ضفيات 
والعناي��ة مب�ضتلزماتها الطبية مع تهيئة فريق جراحي يف كل م�ضت�ضفى، 
اذ ي�ض��م الفري��ق طبي��ب )جراح��ة ال�ض��در والوعي��ة الدموي��ة وجراح��ة 
اجلمل��ة الع�ضبية وجراحة العظام والك�ض��ور(، واملالكات ال�ضاندة وتبقى 
ه��ذه الف��رق يف امل�ضت�ضفيات، وتك��ون جاهزة عند ال�ضتدع��اء مع وجود 
و�ضائل مكافح��ة احلريق ال�ضاحلة للعمل مع م��الك متدرب ل�ضتخدامها 
عن��د ال�رشورة".  وتقوم دائرة �ضحة الكرخ، يف كل منا�ضبة باإعداد خطة 
متكامل��ة خا�ضة، للحد من المرا�س وال�ضابات، عن طريق فتح املراكز 

ال�ضحية وامل�ضت�ضفيات يف جانب الكرخ من بغداد.

الربع��اء،  املثن��ى،  �رشط��ة  قي��ادة  اعلن��ت   
احلك��م باملوؤب��د م��دى احلي��اة عل��ى �ضاب يف 
مقتب��ل عمره، قت��ل ثالثة ا�ضخا���س باخلطاأ، 
اثن��اء "عرا�ض��ة ع�ضائري��ة"، ا�ضتخدمت فيها 
ق�ض��اء  يف  الع�ضوائي��ة  الناري��ة  الطالق��ات 

الوركاء.
تلقت��ه  بي��ان  يف  ال�رشط��ة،  قي��ادة  وق��ال 
"�رشطة املثن��ى ويف العديد  "اجلورن��ال" ان 
م��ن املنا�ضب��ات اك��دت على خط��ورة ظاهرة 
اإط��الق الن��ار يف املنا�ضب��ات �ض��واًء الف��راح 
اأو الح��زان كونه��ا ظاه��رة حمرم��ة �رشع��ًا 
وقانون��ًا ب�ضكل وا�ض��ح و�رشي��ح".  وا�ضاف 

اإن��ه "مت اليوم احلكم على املدان )�ضيف طالب 
حم�ضن ح�ضن( وهو �ضاب يف مقتبل العمر كان 
يطلق الن��ار يف اأحد جمال�س العزاء يف منطقة 
الكرام��ة ناحية ال��وركاء، واأدى عمله هذا اإىل 
مقت��ل ثالث اأ�ضخا���س بدون اي م��ربر ب�ضبب 

فقدانه ال�ضيطرة على ال�ضالح".
ودع��ت قي��ادة �رشط��ة املثن��ى، اىل "حماربة 

هذه الظاه��رة والق�ضاء عليه��ا ب�ضكل نهائي، 
واأخ��ذ موق��ف نهائ��ي منه��ا ومنعه��ا ب�ض��كل 
مطلق"، حمذرة م��ن ان "قيادة �رشطة املثنى 
�ضتق��وم ب��كل مفا�ضله��ا باإلق��اء القب�س على 
اي �ضخ���س يطل��ق النار ب��دون م�ضوغ قانوين 
يف اي منا�ضب��ة و�ضيت��م اإحالت��ه اإىل املحاكم 

املخت�ضة".

نفى جمل���س الق�ضاء الأعلى،الربعاء،م��ا تداولته بع�س 
و�ضائ��ل الإعالم بخ�ضو���س نقل ق�ضية قات��ل ال�ضحفي 
حمم��د بدي��وي اإىل اأربي��ل واإط��الق �رشاح��ه، فيم��ا اأعلن 
اأن ق�ضي��ة مقتل مع��اون مدير عام بلدي��ة الدورة ت�رشي 
باإج��راءات ق�ضائي��ة من دون تدخ��الت.  وقال املتحدث 
الر�ضم��ي ملجل���س الق�ضاء الأعل��ى القا�ضي عب��د ال�ضتار 
بريق��دار، يف بي��ان �ضحف��ي اإطلع��ت علي��ه "اجلورنال" 
اإن، قات��ل ال�ضحف��ي حمم��د بدي��وي مت��ت حماكمته مع 
اثن��ني اآخري��ن يف بغ��داد بتاأري��خ 23 ت�رشي��ن الث��اين 
يف  املخت�ض��ة  اجلناي��ات  حمكم��ة  اأن  2014،م�ضيف��ا 
حينه��ا اأ�ضدرت ق��رار احلكم بال�ضجن املوؤب��د بحق قاتل 
ال�ضحف��ي بدي��وي واحلب�س مل��دة �ضنة واح��دة للمتهمني 
الآخري��ن ول ي��زال املحكوم يق�ضي م��دة حمكوميته يف 
اإح��دى دوائر الإ�ضالح يف بغداد، م�ض��ريا اإىل عدم �ضحة 
م��ا تداولته و�ضائل الإع��الم عن نقل الق�ضي��ة اإىل اأربيل 
واإط��الق ���رشاح اجل��اين. م��ن جهة اأخ��رى نف��ى بريقدار 
وج��ود تدخ��ل م��ن اأي جه��ة �ضيا�ضي��ة يف ق�ضي��ة مقتل 
معاون مدير عام بلدية الدورة، لفتا اإىل اأن التحقيق يف 

اجلرمية ما زال جاريا وفق الأ�ضول القانونية.

 اعلن��ت ال�رشكة العامة لتج��ارة ال�ضيارات واملكائن 
يف وزارة التجارة،الربع��اء، ع��ن توف��ر �ضيارات من 
منا�ضئ عاملي��ة قريبا، وتوقف ت�ضويق �ضيارات نوع 
ك��ورول تويوتا ب�ضبب نفاد الكمي��ة. وقال مدير عام 
ال�رشك��ة، علي ب��داي، يف بي��ان تلق��ت "اجلورنال"، 
ن�ضخ��ة من��ه، ان "ال�رشكة �ضتقوم با�ضت��رياد �ضيارات 
عاملي��ه، وم��ن منا�ض��ئ ر�ضين��ة م�ضتقب��ال، و�ضيت��م 
الإعالن عنه��ا حال و�ضولها اىل ال�رشك��ة"، م�ضيفًا 
ان "ال�رشك��ة اوقف��ت ت�ضوي��ق �ضي��ارات ن��وع تويوتا 

كورول، وذلك ب�ضبب نفاد الكمية املتوفرة لديها".
وا�ض��ار اىل ان "موظف��ي وحدة احلرك��ة يف ال�رشكة، 
نظم��وا حمل��ة عم��ل تطوعي��ة بجه��ود ذاتي��ة �ضملت 
ت�ضليح ال�ضيارات القائم��ة بنقل املوظفني وادامتها 
وجتهيزه��ا وب��دون اأي تكالي��ف مالي��ة، بال�ضافة 
اىل القي��ام بحمل��ة تنظيف كاملة للغ��رف واملمرات 

وادامتها". 

الحكم بالمؤبد على شاب قتل ثالثة أشخاص في عراضة عشائرية 

بعد ارتفاع األسعار.."مالبس العيد لألطفال فقط"

تأسيس "غرف سينما" تعويضًا عن دور العرض الغائبة في الناصرية

القضاء ينفي إطالق سراح قاتل "بديوي " 
ويوضح  قضية "معاون بلدية الدورة"

التجارة تعلن إيقاف تسويق 
سيارة "كوروال" 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة 

إعداد ـ الجورنال

قطار ال�ساعة 7 و فائق 
يتوج اأفالم عراقية تعاود 

الظهور يف �سارع "ثقافيون" 
حيث يطل منه مكان �سغري 

اليتجاوز الع�سرة اأمتار لكنه 
مف�سل جدا لع�ساق الفن 

ال�سابع ورواده .
 حيث ت�ستح�سر االأفالم 
والدراما العراقية فقط ، 

بعد فكرة تطورت اىل وقائع 
من قبل من ال يحب االأفالم 
ال�ساخبة وي�سعد لكل عمل 

عراقي م�سوق .

ت�سهد االأ�سواق هذه االأيام 
اإقباال كبريا من قبل املواطنني 

مع اقرتاب حلول عيد االأ�سحى 
املبارك، القتناء احلاجات 

ال�سرورية من مالب�س 
وم�ستلزمات اأخرى. وميكن 

مل�س تلك اال�ستعدادات يف حركة 
االأ�سواق ال�سعبية وامل�ساحات 

التجارية، حيث تنتع�س جتارة 
مالب�س االأطفال وم�ستلزمات 

حلويات العيد. اأ�سواق مكتظة 
باملواطنني، ازدحامات مرورية 

ت�سل اإىل حد االختناق، مالب�س 
من �ستى املاركات تعج بها 
املحالت التجارية، ازدحام 

ملحوظ على م�ستلزمات 
احللويات..
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