
الطيور املهاجرة تقطع م�س��افات طويلة و �سا�س��عة 
ومت��ر يف �س��ماء بلدان ع��دة لكي حت��ط رحالها يف 
اه��وار العراق باحثة عن االم��ان والهدوء و الدفىء 
و�س��ط م�س��طحات املاء وع��وامل الق�س��ب والربدي. 
هربًا من بيئتها الباردة يف ال�ستاء التي ال ت�ستطيع 
العي�ش فيها لكنها ما ان ت�ستقر بعد �سفرها الطويل 
حتى ت�س��قط يف فخاخ ال�س��يادين او تكون عر�سة 
لن��ران بنادقه��م الت��ي غالبا م��ا تخطئ، خا�س��ة 
الطي��ور تتح��ول اىل وجب��ات عل��ى موائ��د بع���ش 
العوائل ان كانت التي ت�س��رى او التي ت�س��طاد، اال 
ان العجي��ب يف االمر ه��و تعر�ش طائ��ر الفالمنغو 
لل�س��يد ، رغم ان حلمه ال يوؤكل وال ي�س��لح ان يكون 
ط��ر زين��ة او يرب��ى يف البي��وت. لك��ن البع�ش من 
ال�س��يادين م�رص عل��ى تهجر هذا الط��ر او رف�ش 
هجرت��ه اىل حيث االهوار العراقية التي يراد لها ان 
تزدهر خا�س��ة بعد دخولها الئحة الراث العاملية 
واعتباره��ا حممي��ة طبيعي��ة ح�س��ب اجلل�س��ة 13 

ملجل���ش الوزراء لعام 2013 لكن لالأ�س��ف مل يعمل 
باي قانون مينع ال�س��يد اجلائ��ر للطيور املهاجرة  
وم��ن ا�س��هر الطيور التي تاأت��ي اىل االهوار يف مثل 
هذا الوقت هي: البط ال�س��يني واخل�س��ري الرو�سي 
و يحتالن املراتب االوىل يف �سلم الطيور املهاجرة 
نحو العراق تاأت��ي بعدهما انواع اخرى مثل احلرة، 
احلذاف، دجاج املاء، الكو�رص، الربب�س��من. ويتحدث 
بائ��ع الطي��ور اركان م�س��لم قائ��اًل : مل يتبق الكثر 
م��ن الطيور املهاج��رة يف االأهوار ب�س��بب املخاطر 
الت��ي تواجهها. مبينًا: انه يقوم ب�رصاء انواع عديدة 
م��ن الطيور منه��ا ما يعر�ش حيا واخ��ر يباع ميتا 

لبع�ش الزبائن.
واأ�سار، ان هذا املو�سم يعد �سحيحا نوعا ما بال�سيد 
ب�س��بب قلة الطي��ور املهاجرة الت��ي غرت اجتاهها 
اىل اماكن اخرى بعد ان جلئت اىل بلدان اكرث امانًا.  
وا�س��اف اركان: ان بع�ش ال�س��يادين ي�ستخدمون 
ا�س��اليب وطرق غر مرخ�سة بال�سيد ت�سبب ال�رصر 

ال��ذي تلحقه بالطيور. م�سر�س��اًل باحلديث، كما ان 
العديد من ال�س��يادين ال يحملون رخ�س��ة ر�س��مية 
من الدولة ملمار�سة مهنة او هوية ال�سيد وبالتايل 
عليه��م االلت��زام بال�رصوط الت��ي �س��يتوجب وفقها 

منحهم االجازة.
 داعي��ا، اىل اهمي��ة حماي��ة التن��وع االحيائ��ي يف 
االه��وار واملحافظ��ة عل��ى هج��رة الطيور وب�س��بب 
عملي��ات ال�س��يد اجلائ��ر املخالف للقان��ون والتي 
تتعر���ش لها الطي��ور املهاجرة، يو�س��ح مدير عام 
دائ��رة التوعية واالإعالم البيئي اأمر علي احل�س��ون 
يف بي��ان �س��حايف :  اإن �رصط��ة ذي ق��ار و�س��عت 
اآلية منا�س��بة بالتن�س��يق مع احلكوم��ة املحلية يف 
املحافظ��ة منعت مبوجبها �س��يد الطيور املهاجرة 
الواف��دة اإىل اه��وار املحافظ��ة مل��ا تتمي��ز ب��ه من 
غناه��ا وتنوعها االحيائي ما يجعلها م�س��توطنات 
وحممي��ات طبيعية للكثر من والطيور واحليوانات 
امله��دد باالنقرا���ش. م�س��يفا: اإن مديري��ة �رصط��ة 
ذي ق��ار طالب��ت بتفعي��ل القوان��ن اخلا�س��ة التي 
تهت��م بتنظي��م عملي��ات ال�س��يد، وت�س��ير دوريات 
تراق��ب تنفيذ الق��رار ودعوة املوؤ�س�س��ات االإعالمية 
م��ن  والنا�س��طن  امل��دين  املجتم��ع  ومنظم��ات 
املخت�س��ن بال�س��اأن البيئ��ي لعق��د الن��دوات ون�رص 
وتعزيز الوعي البيئي وتو�سيح اأهمية احلفاظ على 
الطيور املهاجرة وخ�سو�س��ا امله��ددة باالنقرا�ش 
مب��ا يتنا�س��ب وحجم امل�س��وؤولية الت��ي ترتب على 
اإدراج االه��وار العراقي��ة �س��من الالئح��ة الدولي��ة 
لليون�س��كو، وكما ين���ش قانون حماي��ة احليوانات 
الربي��ة العراق��ي ل�س��نة 2010، عل��ى اأنه��ا ث��روة 
وطنية على املواطنن واجلهات الر�سمية حمايتها 
وجتنب اإيذائها اأو االعتداء عليها وال يجوز �سيدها 
اإال الأغرا���ش التج��ارب العلمية بعد احل�س��ول على 
املوافقات االأ�س��ولية.  وال�س��يد اجلائر يوؤثر �سلبيًا 
يف اإدراج االأهوار على الئحة الراث العاملي. وقال 
قائد ال�رصطة ح�س��ن الزبيدي يف حديث �سحفي اإن 
القوات نفذت حملة اأمنية يف مناطق االأهوار لوقف 
عملي��ات ال�س��يد اجلائ��ر بح��ق الطي��ور املهاج��رة 
الت��ي ت�س��تقر يف املحافظ��ة، وي�س��عى ال�س��يادون 
اإىل �س��يدها رغ��م الق��رارات احلكومي��ة منعت ذلك 
يف بع���ش املوا�س��م. م�س��يفا: اأن االأجه��زة االأمنية 
يف املحافظة اأولت هذا املو�س��وع اأولوية ق�س��وى 
ه��ذا الع��ام، ب�س��بب ان�س��مام االأه��وار اإىل الئح��ة 
ال��راث العامل��ي، وهذا يعن��ي اأن ه��ذه املخالفات 
�س��تكون مر�سودة اأكرث من ال�س��ابق، وبالتايل توؤثر 
يف موق��ف الع��راق با�س��تمرار بقاء املنطقة �س��من 
الرعاي��ة العاملي��ة. وتاب��ع الزبي��دي: ان ال�رصط��ة 
�س��تتخذ اإجراءات رادعة و�س��تفر�ش غرامات ف�ساًل 
ع��ن العقوب��ات الت��ي تط��ول ال�س��ياد ال��ذي يخرق 
القان��ون، اإ�س��افة اإىل اأن احلمل��ة تت�س��من مراقب��ة 

عملية ال�س��يد وفق ال�سياقات امل�س��موح بها، حيث 
�س��تقوم الدوريات بالتاأكد من �س��المة ال�س��يادين، 
ف�س��اًل عن تدقي��ق الرخ�ش يف ه��ذه املناطق التي 
ت�س��هد الكثر م��ن اخلروق. وكان��ت االهوار خ�رصت 
خالل االأعوام املا�سية العديد من اأنواع احليوانات 
النادرة ان كانت الطيور او اال�سماك ب�سبب التدهور 
والتلوث البيئي ب�سبب زيادة ن�سب الراكيز امللحية 
يف املي��اه او ب�س��بب ال�س��يد اجلائر الذي ميار�س��ه 
البع�ش من �س��كنة املناطق املحيطة باالأهوار دون 
االهتم��ام واالك��راث بالقانون الداع��ي للمحافظة 
على ان�س��مام االه��وار اىل الئحة ال��راث العاملي، 
وم��ع قرب بدء مو�س��م هج��رة الطيور نح��و االهوار 
تعالت ا�س��وات بنادق ال�سيادين امل�ستهدفة لطيور 
نادرة بع�س��ها يعر�ش على �سفاف االهوار. ويرى 
�س��الح جا�س��م )باح��ث بيئ��ي(: ان عل��ى احلكومة 
و�س��ع قوان��ن �س��ارمة للحد م��ن ظاهرة ال�س��يد 
الع�س��وائي لالأحياء املائية يف االهوار �سواء اأكانت 

طي��ورا او اأ�س��ماكا، م�س��ددا عل��ى ���رصورة تفعي��ل 
م���رصوع املحميات البيئي��ة ملنطقة االه��وار الذي 
اق��ره جمل�ش الوزراء قبل �س��نن من اأج��ل احلد من 
االنته��اكات الت��ي تتعر���ش لها الطي��ور املهاجرة 
ذاك��را، ان البع�ش من ال�س��يادين غر املرخ�س��ن 
ي�س��تخدم ال�س��موم واملبي��دات الزراعية يف ال�س��يد 
والت��ي تلحق ا�رصارا بالغة بالبيئة واالن�س��ان على 
حد �س��واء. وتداول نا�س��طون على مواقع التوا�س��ل 
االجتماع��ي، خ��الل االي��ام املا�س��ية �س��وراً لعدد 
م��ن طي��ور "الفالمنجو" الن��ادرة، معرو�س��ة للبيع 
يف �سوق �س��عبية جنوبي البالد، و"الفالمنجو" من 
جن�ش "النحاميات" وهو من الطيور املهاجرة التي 
متت��از ب�س��كلها اجلميل، ولونه��ا ال��وردي، ومتتلك 
�س��يقانا طويل��ة، وتقط��ع م�س��افات بعي��دة اأثن��اء 
مو�س��م الهجرة ال�س��نوي م��رورا مبنطق��ة "االأهوار" 
جنوبي العراق، لتح�سل على الغذاء من امل�سطحات 
املائي��ة املوج��ودة هن��اك. اذ اعت��رب الكث��ر م��ن 

الن�س��طاء ان ا�س��طياد وبيع طيور "الفالمنجو" هو 
اجله��ل باأهمية ه��ذا الن��وع النادر من قبل �س��كان 
منطق��ة االأهوار.  واختلف العلماء واملخت�س��ون يف 
معرفة اأ�س��باب هج��رة الطيور، فمنه��م من عزا ذلك 
اإىل التغي��ر املناخ��ي ونق���ش الغ��ذاء ومنه��م من 
يرج��ع االمر اىل اأن��ه فعل غريزي. بع���ش الهجرات 
تكون يومية واخرى ف�س��لية وثالثة �سنوية، مثلما 
يف�س��ل بع�ش الطيور املهاجرة اللي��ل واخر النهار 
ح�س��ب قوة وذكاء الطر وحتليق��ه. و مبا ان العراق 
يعد واحدا من اكرب واهم املناطق الرطبة يف العامل 
التي تهاجر اليها الطيور وبعد اإدراجه �سمن الئحة 
اليون�س��كو ي�س��اهم يف عملي��ات املحافظ��ة عل��ى 
االأهوار وتطويرها بال�سكل الذي يتنا�سب واأهميتها 
العاملي��ة، و يتطل��ب ه��ذا املحافظ��ة عل��ى التن��وع 
االحيائ��ي يف ه��ذه املناطق و�س��ن قوان��ن جديدة 
و�س��ارمة للحد من مث��ل هذه العملي��ات وللحفاظ 

عليها .

يبقى االعت�سام والتظاهر واملطالبة باالإ�سالحات 
اأمراً م�رصوعًا و�رصوريًا لكن الذي ناأمله اأن ال يوؤثر 
على احلياة املعي�سية للنا�ش خا�سة اأولئك ا�سحاب 

الدخل املحدود.
 حممد �س��لمان عامل يف اأحد املحال اخلا�سة ببيع 
اأجهزة االت�س��االت ) املوترالة ( يف ال�س��نك يقول: 
لقد انتع�ش ال�س��وق هذه املرة ب�سكل ملحوظ نتيجة 
الطلب الكبر على اأجهزة االت�سال ) الهوكي توكي ( 
وغرها من االأجهزة اخلا�سة باالت�ساالت الفردية 
من��ذ اأكرث من ثالثة �س��هور. مبينا: ان اغلب الزبائن 
يف الوق��ت احلا�رص ينتمون اىل جه��ات يتواجدون 

يف اأماكن االعت�سامات.  
واأردف �س��لمان: اإن ه��ذه االأجهزة ت�س��تخدم ب�س��كل 
اعتيادي يف تنظيم االمور �س��واء كانت يف  م�س��رة 
او عن��د نق��اط التفتي���ش او يف املق��رات وغره��ا . 
م�س��را  اىل اأن هذه االأجهزة مل ت�س��كل خرق��ًا اأمنيًا 
يف الوقت احلا�رص ب�س��بب حمدودي��ة التعامل بها. 
مو�سحا: ان الكثر من املطاعم واملوالت واملحال 
التجاري��ة يتعام��ل م��ع عنا���رص االأم��ن وموظفيه 
به��ذه االجه��زة. م�س��تدركا: لك��ن الطل��ب زاد عليها 
ب�س��كل ملحوظ يف االأ�س��هر االأخرة ب�سبب االأحداث 

والتظاهرات واالعت�سامات.
  يف ح��ن ارتف��ع حج��م مبيع��ات العل��م العراق��ي 
ملختلف االأحجام واال�سكال امل�سنع حمليًا اأو الذي 
مت ت�س��نعيه يف دول خمتلفة كال�سن وغرها من 
الدول التي تورد للعراق ب�سائع ح�سب رغبة التاجر 

العراقي. 
�س��عدون جبار بائع متجول يقول: الكثر من املهن 
انتع�ست يف فرة التظاهرات واالحتجاجات ومنها 
العل��م العراق��ي ومبختل��ف االأحجام. مو�س��حا: انه 
ي�س��رى كميات كبرة من �س��وق اجلملة ا�س��تعداداً 
لي��وم اجلمع��ة حيث يت��وزع مع اأبنائ��ه يف مناطق 

عدة من �ساحة التحرير. 
وعن االأرباح املتحققة من ذلك قال �سعدون: هناك 
ارباح ت�س��ل اىل ال�س��تن األف دينار خ�سو�س��ًا يف 
ي��وم اجلمع��ة. مو�س��حا: يف بع�ش االأحي��ان ناأخذ 
االأع��الم م��ن اأ�س��حاب املح��ال املتخ�س�س��ة على 
الت�رصيف مثل العلم ال�س��غر البال�س��تيكي او على 
�سكل �سفقة اأو علم كبر او اأية حاجة م�سنعة مثبتًا 

فيها علم العراق.  
يف حن يقول ال�ساب �سمر وهو ُينادي )العلم باألف 
دين��ار ( اأق��وم ببيع هذه االأعالم عل��ى املتظاهرين 

وب�س��عر الف دينار وحتى االآن بع��ُت بحدود )85 ( 
علمًا . منوهًا: انه �س��حب من املحل �س��ندوقن كل 
واح��د منهما يحت��وي على )100( قطع��ة، معتقداً: 
ب�س��بب الزخم احلا�سل اليوم يف التظاهرات �ساأُمتم 

بيع كل القطع. 
 للباع��ة املتجول��ن ح�س��ة ومك�س��ب كب��ر اأثن��اء 
التظاهرات واالعت�سامات خا�سة مهن بيع ال�سكائر 
املوباي��ل  وكارت��ات  وال�س��اي  املعدني��ة  واملي��اه 
خا�س��ة يف �س��احة التحري��ر ايام اجلم��ع والبع�ش 
منهم دخل منطقة االعت�س��ام برغم توفر الكثر من 
االأكل وال�رصب لكن تبقى احلاجة لل�سكائر وكارتات 
الهاتف مطلوبة. البائع ح�سن �سالح من �سكنة حي 
الن�رص يقول: اقوم ببيع املياه املعدنية الباردة، اذ 
يقوم �س��احب املح��ل بتهياأة كمي��ات كبرة داخل 
اجه��زة التربيد يف املحل، مو�س��حا: انه يبع قنينة 
املاء ب�) 250( دينار ويح�س��ل يف بيع ال�س��ندوق 
على ال��ف وربع الدينار، الفتًا: ان��ه يبيع يف بع�ش 

االحيان ع�رصين اىل ثالثن �سندوقًا.

 اما فهد كرمي بائع ماء اآخر فقد اأو�سح انه باع يف 
اإحدى اجلمع قرابة )100( �س��ندوق ماء. مو�سحا: 
كلما تقدم الوقت نحو ال�س��يف ت��زداد حركة البيع. 
متمنيا: ا�ستمرار التظاهرات حتى ا�سقاط الفا�سدين 
الذين ت�سببوا يف اإي�سال البلد اىل هذا احلال. ذاكرا: 
الع���رصات م��ن �س��باب املحافظ��ات اجلنوبي��ة  اأن 
يعمل��ون يف مهن بعيدة عن تخ�س�س��هم الدرا�س��ي 

م�سطرين لرك اأهلهم والعمل يف العا�سمة.
زيدون غ�س��ان �ساحب حمل بيع املواد الغذائية يف 
البتاوين يقول: اإن معدل اال�ستهالك للمياه املعباأة 
يف ت�س��اعد نتيجة الطلب الكبر للباعة املتجولن 
ت�س��هد  التحري��ر  �س��احة  ان  الفت��ا:  املنطق��ة.  يف 
االعت�س��امات والتظاهرات لذا يت�ساعد الطلب على 
املاء وال�س��كائر.  م�س��را: اىل ان الكث��ر من الباعة 
يعملون يف مهن اخرى لكن ب�سبب توقف تلك املهن 
ا�س��طروا لبيع املاء او ال�سكائر او الكارتات ومنهم 

َمن اأخذ ي�ستعد لبيع الرقي والبطيخ والع�سائر!
 املواط��ن فا�س��ل ح�س��ن اأب الأربع��ة اأطف��ال بائع 

�س��كائر يف �س��احة التحري��ر يق��ول: ط��وال الف��رة 
املا�س��ية كن��ت ابحث ع��ن فر�س��ة عمل منا�س��بة، 
م�س��يفا: التظاه��رات واالحتجاج��ات اال�س��بوعية 
وف��رت فر�س��ة عم��ل موؤقتة م��ن خالل بي��ع املاء،  
مبين��ا: ان اخ��اه االأ�س��غر ه��و الذي دل��ه على هذه 
املهنة، منوها: ان اخاه يعمل ببيع ع�س��ر ال�سو�ش 
ال��ذي يلقى قب��وال جيدا اي��ام التظاهر خا�س��ة يف 
اجلم��ع.  املظاهرات وم�س��رات اأالحتجاج  واماكن 
تواجد املعت�س��من وفرت  الربح  للعديد من الباعة 
وا�س��حاب امله��ن املتخ�س�س��ة فيم��ا كان العك�ش 
وا�سحا وموؤثرا  للعدد من املهن االخرى وملختلف 
القطاعات. احمد داود �ساحب حمل بيع املوبليات 
يف االعظمية يق��ول: منذ حدوث اأالزمة وحتى االآن 
اأُ�س��يب العدي��د م��ن القطاع��ات بال�س��لل الت��ام يف 
حجم املبعيات وتاأثر البع�ش من ا�س��حاب املحال 
وامله��ن بهذه االزمة، بل و�س��ل االأمر اىل املالحقة 
القانونية ب�س��بب تراك��م امل�س��تحقات املالية التي 
بذمته��م كاالإيج��ارات من��ذ اأك��رث م��ن �س��تة ا�س��هر 

وغرها من االلتزامات املالية املختلفة.
 فيم��ا يرى املواطن �س��يف كرار راأيًا اآخراً اإذ ا�س��ار 
اىل ان الب��الد متر باأزمة مالي��ة وتاأتي اأالآن االزمة 
ال�سيا�س��ية الت��ي اأحدثت م�س��كلة كب��رة يف احلياة 
االقت�س��ادية ب�س��كل عام، �س��يف اأو�س��ح انه خريج 
كلي��ة االدارة واالقت�س��اد منذ عامن، در�س��ت علم 
االقت�س��اد واعل��م جي��داً م��دى تاأث��ر االزم��ات يف 
االقت�ساد الوطني ) وال اأعلم اىل اأين نحن متجهن؟ 
( م�سرا: ال يوجد بريق اأمل يف حل امل�ساكل العالقة 
بن الكتل واالحزاب باالإ�س��افة اىل االزمة املالية 
الت��ي جتتاح الب��الد كل ذلك و�س��ع االأمر يف قبول 

كل التوقعات.
ربيع علي �س��احب حم��ل يف �س��احة التحرير لبيع 
مواد الت�سوير يقول: منذ اأكرث من عام ونحن ن�سهد 
م�س��اكل عديدة يف ق�سية وجودنا يف هذه املنطقة 
اال�س��راتيجية يف العا�س��مة بغ��داد. مبينا: ان هذه 
املنطقة وال�سارع املقابل لن�سب احلرية متخ�س�ش 
يف بي��ع و���رصاء م��واد الت�س��وير. الفت��ا: اىل وجود 
العدي��د من ا�س��حاب ه��ذه املهن م��ن املحافظات 
يقومون بالتب�س��ع يوم اجلمعة وب�سبب التظاهرات 
امل�س��تمرة كل يوم جمعة تاأثرت املهنة بالكثر من 

امل�ساكل!
 ربيع اأ�س��ار اإىل اأن ال�س��وق اختار يوم ال�س��بت بغية 
جتهيز املحافظات لكن االمر ا�س��بح اأكرث �سوءا الأن 
املنطق��ة تتعر�ش اىل غلق الطرق ب�س��كل كامل من 
قبل اجلهات االمنية وهذه احلالة م�ستمرة منذ اأكرث 
م��ن عام. م�س��يفا: اأن اموالنا وجتارتنا ال ت�س��اوي 
�سيئا امام ا�ستقرار البالد وراحة ال�سعب ولكن االأمر 
ا�س��بح ح�سب و�س��ف ربيع ) بال�سحك على ال�سعب 
!( وه��ذه حرب اع�س��اب ولها تاأث��رات كبرة على 
املواط��ن والعائل��ة ب�س��كل خا�ش  داعي��ًا اىل تفهم 
الو�س��ع ب�س��كله االإن�س��اين ولي���ش مبفهوم الت�س��لط 

واالأحزاب.
الع��اين  �س��الح  الدكت��ور  اأالقت�س��ادي   اخلب��ر   
يو�س��ح ، ان التظاه��رات ب��داأت م��ن خ��الل دوافع 
اقت�س��ادية وخدمي��ة خا�س��ة باملواط��ن بالدرجة 
االوىل وهذا مطلب �س��عبي وا�س��ح املع��امل . مبينا: 
ان ت�س��ارع االح��داث يف الوقت احلا�رص و�س��ل اىل 
ح��د االعت�س��امات لتكون لها اآثار �س��لبية وخطرة  
اقت�س��ادية ومادية على العديد من ا�سحاب املهن 
واملحال التجارية وحتى الدوائر احلكومية القريبة 
من اماكن االعت�سامات. م�سددا: ان هناك ا�سخا�سا 
ومهنًا ت�رصروا وهذا ال ُي�سكل �سيئا يف حال انفراج 

االأزمة.

بسبب الصيد الجائر..

 الطيور المهاجرة تترك األهوار وتبحث عن مالذ آمن في بلدان أخرى

في مقابل تضرر مهن عديدة.. تظاهرات الجمعة تنعش سوق االتصاالت والباعة المتجولين

بغداد ـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 

عين الجورنال Sun. 6 Nov. 2016 issue no 222
االحد 6 تشرين الثاني 2016 العدد 222

املطالبة بالإ�شالح ال�شامل 
وحماربة الف�شاد امل�شتمرة 

منذ اأكرث من �شهرين 
اأنع�شت ب�شكل كبري مهنًا 

متخ�ش�شة فيما كان للباعة 
املتجولني ح�شتهم األأكرب 

يف اإنعا�ش �شوقهم ل�شيما 
ان درجة احلرارة بداأت 
بالنخفا�ش التدريجي؛ 

فيما كان العك�ش ملهن اخرى 
ت�شببت تلك العت�شامات 

بغلق العديد منها التي 
يرتزق عليها الع�شرات من 
العوائل ويرى اآخرون ان 

ا�شتمرار هذه العت�شامات 
اأوقف العديد من العمال 
وملختلف القطاعات كون 

القادم غري وا�شح مما 
ت�شبب مب�شاكل كبرية بني 

التجار اأنف�شهم. 
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