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العراقي اليقتنع بشيء يأتي عبر الكالم فحسب  بعد اآلن
رحلة اخلداعة التي استثمر السياسيون ا مر بهذه ا . ر
الفاشلون فيـها رؤوس أموالهم من االكاذيب الـغزيرة فيها
 لـكـن هـذه الـتـجــارة بـاتت خـاســرة  ولن يـسـتــطـيع أحـد

االنتفاع منها بعد اآلن .
نريد ان يتـحدث الوزراء  واحملافـظون عن االضافات التي
ــنــاصب. ال زال بـعض قـدمــوهـا لــلــبـلــد بــعـد تــســلـمــهم ا
سـؤول يـظنـون ان تـوقيع الـبريـد اليـومي هو كل الـعمل ا

الوزاري .
كـان هـنـاك بـرنـامج حـكـومي مـعـلن وتـفـصـيـلي لـكل قـطاع
نجز  وأين حصل ووزارة  واآلن البد من اظهار ما هو ا
االخــفــاق وبــســبب مَـن ? وكــيف ســتــكــون طــبـيــعــة عــمل
ــتـبــقـيـة قــبل انـتــخـابـات الــوزارت في الـســنـوات الـثالث ا

جديدة? .
البــد ان حتــصل مــكـاشــفــة  وأن يــبـدأ رئــيس احلــكــومـة
بـكـشف مـلـفـات وزاراته اذا امـتـنع الـوزراء عن مـصـارحـة

همل . نجز وا الناس  عن ا
لغة احملاسبة يـتفدها العمل احلـكومي  منذ سنوات والبد
أن تـــعــود  وجتـــرف لـــغـــة الــتـــوافـــقــات والـــتـــطــمـــيـــنــات
واحملسوبيات التي كانت احلواضن الواسعة لنمو الفساد

.
شهدنا في السابق وزراء شغلوا مـناصبهم وخرجوا منها
ديـريات العـامة التـابعة لـهم  وكانوا من دون أن يزوروا ا
يعتمدون على كالم مديرين عام  في اطار ذلك التوافق
الــســـيــاسـي الــذي انـــعـــكس ســلـــبـــاً في الـــعــمل االداري
واخلدمي  ومن ثم أوصلنا الى هذا التراجع في سياقات

احلياة الوظيفية واخلدمية للناس والعامل .
الـبـدايـة سـتـكـون صـعـبـة  لـكن وجـودهـا حـتـمي لـلـتـقدم 

فمتى نبدأ? 

حلم اشاعـة الثـقافة واالدب بـ اجلمهـور العام وهم كـبير
ـتــخــلــفــة في اغــلب ولن يــتــحــقق ابــدا في اجملــتــمــعــات ا
اجملاالت.. وسيبقى االدب بالنسبـة لتلك اجملتمعات مسألة
ا يـبـدو تفـاهة او امـرا مـضحـكا بـالـنسـبة تـرف وزينـة ور
للناس ….الذين يحترمـون من يلتهم طعاما مثال ب 25الفا
ن يــقــتــني ديـوان خـالل ربع سـاعــة بــيــنـمــا يــســخـرون 

شـــعر بـ 5االف دينار..
ثل االنشغال باألدب هنا في فضاء تهيمن عليه الغرائز  
( استـثنـاء ) تقـوم به فئـة قلـيلـة جدا من االشـخاص الذين
يــوسـمـون عــادة بـاجملــانـ او في االقـل بـغـريــبي االطـوار
عرفي واالنسـاني لهذا االدب فـلن يتجاوز ..اما الصـدى ا
ثـقف …هذه القلة بدورها ترى جمهورا قليال ايضا من  ا
فـيه فـضـاء للـمـتـعـة وتسـلـيـة لـلمـشـاعـر  وترديـد كـلـمـة الله
ا فيه من اعجـابا بنص او جـزء منه ثم تـنسـاه وال تعـمل 

قيم انسانية او فكرية ..او جمالية ..
وإذا عـمـلت بـتـلك الـقـيم فـسـتـصـطـدم بـأكـثـر من حـاجز ال
يعـتـرف بهـا ..ويدوس عـليـهـا مادامت ال تـثمـر له امواال او
مــنـــفــعـــة مــاديـــة.. فــاألدب لـــيس ســوى ثـــور في ايـــامــنــا
فارقة اننا ننـتظر منه حليبـا ..ونحاول ان نقنع الناس ..وا

بذلك احللم االبيض..
ثال ..كتبـنا كثيرا  وكتب اخرون ايضا   عن على سبيل ا
ة ..قصصا ..شعرا ..مقاالت وصل القد معاناة سكان ا
.. لتوصيل ازمـتهم االنسانـية للعالـم …لكن لم جند جتاوبا
من اجلــهــات ذات الــتـأثــيــر الــكـبــيــر.. الن االمــر خـال من
مردود مـادي او براغـماتي .. حـتى على الـصعـيد الـفردي
مـا الـذي سـيـقـدمـه اعـجـاب اجلـمـهـور او تـعـلـيـقه ..ألولـئك

الناس..
في الــنــهــايــة ســـيــتــجــاوز اجلــمـــيع الــنص ..الــذي حــرك

مشاعرهم لثوان ..تعاطفا او تأثرا ..
ــضـي كل واحــد الى شـــانه اخلــاص ..بــعــد ان ودع ثم 
النص ب ضغطة زر اعجاب او حزن ….او تعليق تضامني

مع فكرته ..ثم يطوي النسيان النص ..
ـطـبوع في ـثقـفـ  تـهتم بـالـنتـاج االدبي ا تـلك القـلـة من ا
حــفالت تـوقــيع الــكـتب القــتـنــائه بــدافع الـفــضـول او حب
الــتـمــلك فــقط..  بـوصــفه زيــنـة تــضـاف الـى الـكف حلــظـة
ن ـائة  جتـوالـهـا او الى رف مـكـتبـة الـبـيت ..تـسـعـون بـا
يقتـنون الكـتب في حفالت الـتوقيع ال يـقرأون الكـتب ..بعد

الظفر بنسخة مجانية منها ..
اما اذا كان الكتاب بثمن ..فسيتبخر نصف اجلمهور ..
ـسـتوى الـنـتـاج اال مـا ندر واذا تـمت الـقراءة فـلن تـكـون 
ــثل اال تــأثــيــرا مــحـدودا  في ..ومــا نــدر من الــقـراءة ال 
الـوسط الــثـقـافي امـا في الــوسط الـعـام فـالــتـأثـيـر مـعـدوم
ـكـن ان يـطــرح حـديــثـا عن جــمـالــيـة تــمــامـا ..فــمن مـنــا 
قصـيدة النـثر مـثال في مجلس اسـري او جلـسة حوار مع
اصـدقـاء عـاديـ ..او يـنـاقش عـبث الـبـيـر كـامو فـي رواية

الغريب ..
من منا بعد قراءة كتب االدبيات الفقهية  مثال يستطيع ان

يقنع موظفا مرتشيا بحرمة فعله ذلك ..
سـيـبقـى االهتـمـام بـاألدب استـثـنـاء في فـضـاءات متـخـلـفة
يـهيـمن عـليـها الـفـساد والـتـراجع  في كل مـفاصل احلـياة
هيمنات االخرى (الطعام/ ..ولن يتجاوز اهتمام الناس بـا

اجلنس/ االموال/ الفساد … )
ضي في نتاجاتهم في االقل من نع االدباء من ا هذا لن 
ـسـرحيـة / احلـيـاة ..الـتـافـهـة التي اجل فـضح كـوالـيس ا

اجبروا على التمثيل فيها بدور الكومبارس ..
بـهـذا الـتـوصـيف اكـذب عـلـيـكم كـذبـة اخـرى ..فـحتـى هذا
ثـقف ..الن الـكـومبـارس احـيانـا يـكون الـدور سلـبـوه من ا

مؤثرا جدا ..
اخلالصة : ال دور لنا في مسرحية احلياة ..

وعـلـينـا ان نـرضى بـاجلـلوس مـتـفـرجـ في نـهايـة الـقـاعة
..فال نــســمع احلــوار جــيـدا  وال نــفــهم طــبـيــعــة االحـداث
سرحية.. سـنصفق مثل بقية ..والصراع وعندما تـنتهي ا
ــمــثــلــ الـــقــطــيع لـــلــنــجــوم مـن ا
والـكــومـبــارس و اخملـرج  ..وحتت
ـرعب ـهــيـمن ا هـيــجـان الـقــطـيع ا
مـن دون ان نــــــدري ســــــنــــــهــــــتف

..بالروح بالدم ..
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نتـفليكس ( إنها حصلت على حقوق
إنـتــاج مـسـلـسل قـصـيـر عن عـمـلـيـة
إنقاذ  12صـبيا ومدربهم لكرة القدم
بـعد أن حـوصروا في كـهف بشـمال
ــاضي في واقــعـة تــايــلـنــد الــعـام ا
أثـارت اهتـمام الـعالم).وقـالت مديرة
قـسم األعمال األصلية الدولية إريكا
نــورث (الــقــصــة تــمــزج بــ أفــكـار
مــحـلــيـة فــريـدة من نــوعـهــا وأخـرى
يـة تربط الـناس من كل األطـياف عـا
ومن شـتى بـقـاع األرض). وأضافت
في تــصــريح(نــتـطــلع لــتــحــويل هـذه
ـلـهـمـة الـتي القت الـقـصـة احملـلـيـة ا
أصداء في العالم إلى عمل فني).

وتـقطعت السبل بفريق (وايلد بورز)
لــكـرة الــقــدم الـذي تــتـراوح أعــمـار
أفـراده ب  11و 16عـامـا ومـدربـهم
الـبـالـغ من الـعـمـر  25عـامـا يـوم 23
حزيـران بـيـنـمـا كـانوا يـسـتـكـشـفون
ســلــســلـــة من الــكــهـــوف في إقــلــيم
تـشياجن راي بـشمال تـايالند عـندما
ـوسـمـيـة الـغـزيـرة غـمـرت األمـطـار ا
األنـفاق.وأثـارت عـملـية اإلنـقـاذ التي
اســتـمـرت  17يـومـا اهــتـمــام الـعـالم
وتــطــوع خــبــراء من دول مــخــتــلــفــة
للـمساعدة.وقـال إيكابول تـشانابوجن
ـدرب (نـتـطــلع لـلـعـمل مع مـسـاعـد ا
ــعــنــيــة لــضــمـان أن كل األطــراف ا

تكون رواية قصتنا دقيقة).
ــسـلــسل الــقـصــيـر من وســيـكــون ا
إخـراج جـون إم. تـشـو مـخـرج فيـلم
“آســــيـــويـــون مـــجـــانـــ وأثـــريـــاء”
كـريــزي ريــتش إيـجــانــز) واخملـرج)

ناتاوت بونبيريا.
وحـصلت نتـفليكـس وشركة إس.كيه
جـلــوبـال إنــتـرتـيــنـمـنت عــلى حـقـوق
الـقصة من شركة  13تـاملواجن التي
أســسـهـا الــصـبـيـة ومــدربـهم.وحـتى
اآلن نُـشر كـتابـان عن عمـليـة اإلنقاذ
بــيـنــمــا انـتــهى اخملــرج الـبــريــطـاني
الــتــايالنــدي تـوم والــر من تــصــويـر
فـيلم روائي طويل بـعنوان ”الـكهف“
ذا كـيف) في كانـون األول حـسبـما)

أفادت مجلة هوليوود ريبورتر.
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وتـــضم حـــكــومـــة رئـــيس الــوزراء
شــيــنـزو آبي وزيــرة واحــدة عـلى
ــنح الــنــسـاء الــرغـم من وعــوده 

مزيدا من فرص العمل.
5Mšb*« WMł 

كـانت اليـابان تعـتبر لـفترة طـويلة
جـنـة للـمـدخنـ الذيـن يُسـمح لهم
بــتـدخـ ســيـجـارة فـي اإليـزاكـايـا
(أنـواع من حـانات الـبـيرة وتـناول
قصودة جدا تنوعة وا األطـباق ا
ــــســــاء) وفي الــــعــــديــــد من فـي ا

طاعم األخرى. ا
ـــــئــــة من في  1989كـــــان  61بـــــا
ئة الـرجال يدخنون ومثلهم  12با
مـن الـنـسـاء. امـا اآلن فـلم يـعـودوا
ــئــة من الــرجـال و9 ســوى  28بــا

ئة من النساء.  با
وطـــبــقت في الــســنــوات االخــيــرة
سـياسة أكثر تشددا خصوصا في
الـشـوارع وبـدأت حمالت صـحـية
لــكن الـيــابـان تـبــقى مـتـخــلـفـة عن

الركب.
إال أنــــهــــا عـــلـى عـــلـى رغم إقـــرار
قـانون جديد سـيدخل حيز الـتنفيذ
ـــــــطــــــــاعم فـي  2020ال تــــــــرغـم ا
ـسـاحـة (أقل من 100 الـصـغـيـرة ا
مــتـر مـربـع) عـلى حـظــر الـتـدخـ

ـــئـــة من وهــــذا يـــعـــني أن  55بــــا
ــطـاعم سـتـكــون مـعـفـاة بـصـورة ا

فعلية.ً
WOMI² « WO UŽ iOŠ«d  

ـنــجـزات الـتـي تـذكـر في مـن بـ ا
ـــــراحـــــيـض الـــــتي الــــــيـــــابـــــان ا
اســتـخـدمت فــيـهـا الـتـكــنـولـوجـيـا
ـئة ـتـطورة.  والـيـوم ثمـانـون با ا
ــــنـــــازل مــــجـــــهــــزة بـــــهــــذه مـن ا
ــراحـيض كـمـا تــفـيـد احـصـاءات ا
رســمــيـة.  ولم تــكن هـذه الــنـســبـة
ــئــة في 1992 تــتــجــاوز الـ 14بــا

عندما بدأ جمع هذه البيانات.

ـبـيـاد طـوكـيـو في  2020 إلى وأو
حتـقـيق هـدف يـتـمثل بـاسـتـقـطاب

أربع مليونا في هذا التاريخ.
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لــدى تـولي اإلمـبـراطـور أكـيـهـيـتـو
الـعـرش كـانت الـنـسـاء تشـغل أقل
ـــقـــاعــد ــئـــة مـن ا مـن أربـــعـــة بـــا

انية. البر
وارتـــفـــعت هــذه الـــنـــســبـــة ثالثــة
أضـعـاف منـذ ذلك احلـ لـكنـها ال
تــزال مـنـخــفـضـة وال تــتـجـاوز 14
ـئـة بــفـارق كـبـيــر عن الـبـلـدان بــا

تقدمة الكبيرة األخرى. ا

احملــافظ شــيـنــزو آبي الــذي جـعل
مـن الــســيــاحــة إحــدى األولــويـات
إلعـادة تـنـشـيط االقتـصـاد شـهدت

البالد تقدما كبيرا.
ـاضي وحــده سـافـر وفـي الـعــام ا
أكـــثـــر من  31مـــلـــيـــون زائـــر إلى
الـيـابـان.  وقـد جاء كـثـيـرون مـنهم
مـن آســيــا مع أكــثــر من ثــمــانــيـة
مـاليـــــ صــــــيـــــني و  75 مـالي
كــــــوري جــــــنــــــوبي و  48 مـالي
تـايـواني. ويـهـدف األرخـبـيل الذي
يـسـتعـد السـتضـافة بـطـولة الـعالم
لـلـركـبي في غـضـون بضـعـة أشـهر

عــلى حـلـيـفـهــا األمـيـركي الـوثـيق.
بادالت الـتجارية ب وبـلغ حجم ا
طــوكـيـو وبـكـ في  2018حــوالى
مـــلــيــار 280ألـف مــلــيــار ين ( 35
يـورو) أي عـشرة أضـعاف مـا كان
في  1989بـفارق كبير عن  24ألف
مــلـيـار من الــبـضـائع الــعـابـرة من

تحدة. وإلى الواليات ا
WOŠUOÝ WNłË 

قــبل ثالثـة عـقـود لم تـكن الـيـابـان
وجــهـة يـقــصـدهـا الــسـيـاح و كـان
يـزورها  28 مـلـيون سـائح سنـويا
فـقط. وبتشجيع من رئيس الوزراء

يـسـجل مـعـدل الوالدات انـخـفـاضا
قـياسيـا. ويبلـغ عدد سكـان اليابان

اليوم  126مليون نسمة.
ÊUÐUO « `ODð 5B « 

يـرحل أكـيـهـيـتو تـاركـا وراءه بـلدا
فـقد مـرتبـته كثاني قـوة اقتـصادية

. صلحة الص في العالم 
وتُــرجم صــعــود الـصــ بــتـعــزيـز
الــعالقـات الـتـجـاريـة بـ الـبـلـدين
اجلـــــــــارين مـع أن الــــــــعـالقــــــــات
الـدبـلـومـاسـيـة شـابـهـا الـتوتـر في
أغـلب األحـيان. وباتـت الص اآلن
الــشـريك األول لــلـيــابـان مـتــقـدمـة

اقتصاديا ويبلغ عدد سكانها 123
مـلـيـون نـسـمـة.  ولـدى تـخـلـيه عن
احلـكم لم يـعـد عدد سـكـانهـا اكـثر
مـن ذلك بــكـــثــيـــر ويُــعـــتــبـــر هــذا
الــنــقـص عــلى صــعــيــد احلــيــويـة
ـشاكل الـسـكـانيـة واحـدا من أهم ا
االجــــتـــمـــاعـــيــــة واالقـــتـــصـــاديـــة
لألرخبيل. في السنوات األولى من
حــــكـــمـه اســـتـــمــــرت زيـــادة عـــدد
الـسـكان وبـلغ الـذروة التي تـمـثلت
ب 128مــلــيــون نــسـمــة قــبل عــقـد
واحـــــد.  ومـــــنـــــذ ذلـك احلـــــ لم
يـتوقف تـراجع عدد السـكان بيـنما

{ طــــوكــــيــــو (أ ف ب) - اعـــتــــلى
امــــبـــراطــــور الـــيـــابــــان اجلـــديـــد
نــاروهــيــتــو الـعــرش في احــتــفـال
رسـمـي أقـيم األربـعـاء غداة تـخـلّي
أبـــــــيـه عن الـــــــعــــــرش. وأصـــــــبح
نــاروهــيـتــو رسـمــيــاً االمـبــراطـور
الـ 126لـلـيابـان بـدئاً من مـنـتصف
لـيلة األربعاء لـكنّه خالل االحتفال
الـقـصـيـر الذي اسـتـمـرّ ستّ دقائق
فـقط تسـلّم الشـارات اإلمبـراطورية
ـــقــدّســة الـــتي تــضــفـي الــطــابع ا
الـرسـمي عـلى مكـانـته كإمـبـراطور
وهـي سيف ومرآة وجـوهرة. وكان
اإلمـــبـــراطـــور اجلـــديـــد وصل إلى
الـقـصـر االمـبـراطـوري في طـوكـيو
عــلى مـ سـيــارة سـوداء مـلـوّحـاً
بـــيـــده لـــلـــحـــشـــد الـــصــغـــيـــر من
ـواطـن الـذين جتمّـعوا لـتحـيّته ا
عـــــلـى طـــــول الـــــطـــــريق.وفي أول
خــــطـــاب له بـــعـــد جـــلـــوسه عـــلى
الـعـرش تعـهّد اإلمـبـراطور اجلـديد
بـــــالـــــوقــــوف دومـــــاً (إلى جـــــانب
الـــــشــــعب). وقــــال اإلمــــبــــراطــــور
ـقـتـضب نــاروهـيـتـو في خــطـابه ا
(أتــعـهّـد بــالـعـمـل وفـقـاً لــلـدسـتـور
وأداء واجـــبـــاتي بــصـــفـــتي رمــزاً
لـلـدولة ولـوحـدة الشـعب وأن أفـكّر
دومـاً بـالـشـعب وأن أقف دوماً إلى
جـانبه). وكان االمبراطور اكيهيتو
قـد تخـلى عن العـرش الثالثـاء بعد
حـكم اسـتمـر اكثـر من ثالث عـاما
شـــهـــدت تـــغــيـــيـــرات هـــائــلـــة في
الــــيــــابــــان. ومن حــــقـــبــــة (إحالل
الـــسالم) إلى عـــصــر (االنـــســجــام
اجلــــمــــيل) في مــــا يـــأتـي بـــعض
األمـــثــلــة عــلى هــذه الــتــغــيــيــرات

العميقة أو الطريفة:
ÊUJ « œbŽ lł«dð

عــنـدمـا  تـنـصـيـب أكـيـهـيـتـو في
كـانت الـيـابان تـعـيش رخاء 1989
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دبي-(أ ف ب)  –أعلنت حـكومة دبي
فـي اإلمــارات الـثـالثـاء عـن مـشــاريع
تـطـويـريـة مـستـقـبـلـيـة بـيـنـهـا نـظام
لــنـقل الـركـاب في الـهـواء بـطـول 15
كيلومترا ليربط ب مناطق رئيسية
في اإلمـــــــــارة. ووافـق حـــــــــاكـم دبي
الـشـيخ مـحـمــد بن راشـد آل مـكـتـوم
ـشـاريع الـتـي تـشـمل حـديـقـة عـلى ا
ــــاء ومـــســـارات مــــعـــلـــقــــة فـــوق ا
لــلــدراجـات الــهــوائــيـة ومــســاحـات
لـلــجـري بــحــسب مـا أوردت وكــالـة

أنباء اإلمارات.
عـلـقة وقـالت الـوكـالة أن احلـديـقـة ا
ســـتـــمـــتـــد عــلـى طــول  380مـــتــراً
ومساحة  3422متراً مربعاً مشيرة
أنــهــا ســتــكــون (وجــهــة ســيــاحــيـة
جديدة). أمـا مشروع (وحـدات النقل
ـعـلــقـة) لـنـقل الــركـاب في الـهـواء ا
فإنه سـيضم  21محـطة ولـديه طاقة
استـيعابـية تقـدر بنحو  8400راكب

في الساعة في كل اجتاه.  
ويوجد أيضا خطة على مدار خمس
سنـوات لتـطويـر الطـرق في اإلمارة.
( وبـــحــسـب وام فــإن شـــركـــة (كــر

خلـدمــات سـيـارات األجـرة اخلـاصـة
والــتي اســتــحـوذت عــلــيــهــا (أوبـر)
مــؤخــرا ســتــقــوم بــتــشـغــيل 3500
درّاجــة هــوائــيــة مـوزعــة عــلى 350
محطـة في مدينة دبي بـالتعاون مع

واصالت. هيئة الطرق وا
ولـم يــــتم اإلعـالن عن الــــتـــــكــــلــــفــــة
ـوعد ـشاريع أو ا اإلجـمالـيـة لهـذه ا

توقع إلكمالها. ا
واستـقبلت دبي  15,92ملـيون زائر
في الـعام  2018بـزيـادة قـدرها 0,8
ــئــة عن الــعــام الـســابق بــيــنــمـا بــا
تطـمح االمارة اخلـليجـية الـثرية ألن
تـسـتـقبل  20مـلـيـون شـخص الـعام
ــقــبل مع اســتــضــافـتــهــا مــعـرض ا

(اكسبو) األكبر في العالم.
وتــــعــــتــــبـــــر دبي مـن الــــوجــــهــــات
الــســيــاحــيــة الـــكــبــرى في الــعــالم.
وتـــــضمّ االمـــــارة مـــــئـــــات األبــــراج
ونـاطـحـات الـسحـاب أشـهـرهـا برج
خــلــيــفــة األعــلى في الــعــالم ويــبــلغ
ارتفاعه  828مترا إضـافة إلى برج
ــعـروف بــفــنــدق (الــســبع الــعــرب ا

جنوم).
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يـعد فـانـوس رمضـان واحد من
ـصـري ابـرز مـعـالم احـتـفـال ا
بشـهر الصـيام  اذ  بدأ  مـبكراً
ـــصــريــ فـى انــحــاء اقـــبــال ا
اجلـــمــــهـــوريــــة عـــلـى االمـــاكن

اخملصصه لبيع الفوانيس .
وشـهـد هـذا الـعام اقـبـاال كـبـيرا
ـصـرى عــلى شـراء الـفــانـوس ا
بــعـد قــرار رفـع اجلـمــارك عــلى
ـــســتــورده 100 الــفـــوانــيس ا
ـئـة وهـو مـاادى الى ارتـفـاع بـا
ــســـتــورد ســعـــر الــفـــانـــوس ا
ئـة فـيمـا ارتفع بنـسـبة   40بـا
سـعـر الفـانـوس احمللى بـنـسبه
ئـة. وفي جوله قمـنا بها 20 با
عــــــــــلـى عــــــــــدد مـن االمــــــــــاكن
اخملـصــصـة بـبــيع الـفــوانـيس
قال هيثم عبداحلميد ابو شنب
صاحب معرض الكتاب الشامل
كتـبة االهرام ان اسعار التابع 
فــوانــيس هــذا الــعــام تــتـراوح
ماب  5جنيه للفانوس احمللى
الـــصـــنع وخـــاصـه الـــفـــانــوس
اخلــــــــشـــــــبـى اذا مـــــــا قـــــــورن

ستورد . بالفانوس ا
امــا عـن االشــكـــال الـــتى تالقى
اقـــبــــاال فـــقـــال ان الــــفـــانـــوس
ــرسـوم عــلـيه العب اخلــشـبى ا
ــصـرى مــحــمـد صالح الـكــره ا
يـعـد اكـثـر االشكـال الـتى تالقى
اقباال وخـاصه من الشـباب بعد
تألق محمد صالح فى مباريات
الـدورى االجنــلـيـزى هـذا الـعـام
من جــانـــبه قــال مــحــمــد عــادل
صـــاحب مـــحل لـــعـب االطـــفــال
وسكى ان االقبال على شراء با
الفوانيس هذا الـعام قل بنسبه
ـــئـــة بــــســـبب ارتـــفـــاع 50 بـــا
اجلمـارك وهو مـادفعه الى عدم
اسـتـيــراد فـوانـيس هــذا الـعـام
واالكتفاء بتحويل لعب االطفال

الـعاديـة الى فـوانيس من خالل
اضـافـة اغاني رمـضـان محـمـلة
ـسـتـورده عــلى االسـطـوانــات ا
وعـلى الــرغم من ان الـفـوانـيس
اخلــشـبــيــة الــتى حتــمل صـور

محمد صالح تلـقى اقباال كبيرا
اال ان الــفـــوانــيس اخلـــشــبــيــة
الـضيـقه لم تـفقـد سوقـها وتـعد
مـنــطـقه الــسـيــده زيـنـب اشـهـر
ـــتـــخــــصـــصـــة فى ـــنـــاطـق ا ا

صـــنـــاعـــة وبـــيـع الـــفـــوانـــيس
الصاج .

وقــال احـمـد عـبــد الـهـادى احـد
بـــائـــعـى الـــفـــوانـــيس فى تـــلك
ــــنـــــطــــقه ان االقـــــبــــال عــــلى ا

الفـوانـيس الصـاج لم ينـخفض
نـظـرا لثـبـات سعـره عـلى الرغم
مـن زيـاده تـكــلـفــته واضـاف ان
اسعـار الفـوانيس الـصاج تـبدأ
من  12جـنــيه وتـصل الى 450

جــنــيه بــالــنــســبه لــلــفـوانــيس
ـصـنـعـة بـتـقـنـيـة وجتـهـيزات ا

عالية .
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