
 
اأ�شغلن ليايل بغداد قبل ظهور تلفزيون  مطربات بغداد 
بغداد وانت�شار اال�شتماع الذاعة بغداد نهاية اربعينات 
القرن الع�رشين اي مطربات بغداد ممن مل ي�شتهرن ب�شبب 
االذاعة والتلفزيون نهاية اربعينات وخم�شينات القرن 
وزهور  توفيق  ومليعة  نزهت  مائدة  امثال  الع�رشين 
ا�شكندر  وعفيفة  ح�شني  وهيفاء  وهبي  واحالم  ح�شني 
التلفزيون واالذاعة �شببا يف ذيوع �شهرتهن  ممن كان 
الع�رشين  القرن  فلقد كانت فرتة ع�رشينات وثالثينات 
يف بغداد فرتة �شهدت ظهور مطربات بغداديات او من 
دول اخرى فقن يف غنائهن وفنهن الكثري من املطربات 
والفنانات الالتي ظهرن بعد انت�شار االذاعة والتلفزيون 
وهي  وز  الهوز  منرية  املطربات  هذه  ومن  بغداد  يف 
مغنية قديرة ودرة و�شاءة يف عامل الفن مطربة بعيدة 
وهبها  مبا  الت�شاقا  ال�شهرة  بها  الت�شقت  التقاليد  عن 
مالأت  حتى  العاطفة  ورقة  ال�شوت  عذوبة  من  اهلل 
الهوز  ال�شعبية  االغنية  اول من غنت  بغداد طربا وهي 
وز حتى احلقت با�شمها بدال من ا�شمها احلقيقي منرية 
عبد الرحمن وهي راق�شة جيدة برق�شها متعة لالنظار 
ومن اغانيها امل�شهورة ياحمام الدوح و ياجنمة بالليل 

وطول الدهر يا هواي وغريها وقال فيها الر�شايف:-
هل �شمعتم مذ اأفا�شت

ببديع الغناء يف كل فن
قد اأقرت برق�شها كل عني
وا�شرتقت ب�شوتها كل اذن

ابي  لل�شاعر  مقطوعة  الف�شيح  بال�شعر  اغانيها  ومن 
نوا�س:-

ن�شت عنها القمي�س ل�شب ماء
فورد خدها فرط احلياء

�شنَة١٩٢٨  الهالل  ملهى  يف  بالغناء  بداأت  انها  علما 
الت�شنيف  هذا  يف  الثانية  واملطربة   ١٩٤٠ وحتى 
�شنة  الغناء  بداأت  التي  يو�شف  �شلطانة  املطربة  الفني 
بحق  وهي  بغداد  يف  البدور  نزهة  ملهى  ١٩٢٧يف 
القيان  مواهب  كل  ا�شتكملت  الفن  ذهب  من  �شبيكة 
التي  البغدادي  الطرب  حالوة ورقة وهي فعال �شلطانة 
حياة  تعي�س  وكانت  �شغرها  منذ  الغناء  جتيد  كانت 
التبذل  عن  بعيدة  لالبداع  دفعتها  غام�شة  غرامية 
واخلالعة وكانت حت�شن بع�س املقامات ومن اغانيها 
لي�س  ولي�س  ونواف  ابعذابي  وخليني  لتلومون  يانا�س 
وغريها والثالثة يف هذا الباب زكية جورج التي بداأت 
الغناء يف بع�س مقاهي بغداد �شنة ١٩٢٠ عند قدومها 
من مدينة حلب وبعد ذلك انتقلت اىل املالهي يف ملهى 
راق�شة  ُعلّيه  اختها  وكانت   ١٩٢٦ �شنة  بطاط  �شالح 
ويقال  القلوب  اعماق  يدخل  زكية �شوتا  قديرة ومتلك 
ان �شبب �شهرتها يكمن يف ان املو�شيقي ال�شهري �شالح 

حيث  �شهرتها  وراء  كان  اليهودي  البغدادي  الكويتي 
احبها ب�شكل يفوق احلد وانتهى عملها �شنة ١٩٤٢ ومن 
لي�س  ياولفي  وتاذيني  وين  رايح  وين  اغانيها  ا�شهر 
تاذيني واأنا من اگولن اآه ومن مطربات بغداد يف تلك 
ولي�س  �شادق  ا�شم  من  وا�شمها  املالية  ديقة  �شِ الفرتة 
من ا�شم �شديق اي بك�رش ال�شاد وت�شديد الدال وا�شمها 
بداأت  كون  املالية  ولقبها  عبا�س  بنت  فرجة  احلقيقي 
حياتها تقراأ يف املواكب واملجال�س احل�شينية الن�شائية 
الطروب وبداأت  انتقلت اىل املالهي فكانت املغنية  ثم 
ال�شوتية  الت�شجيالت  اىل  واجتهت   ١٩١٨ �شنة  الغناء 

بع�س  عن  ف�شال  البغدادية  االغاين  بكل  احاطت  وقد 
ومن  مت�شولة  حياتها  وانتهت  اخلفيفة  املقامات 
ال�شمك  �شياد  ويا  �شيبوين  امل�شيب  ج�رش  على  اغانيها 
بندقيه  اي  مكتزية  جايب  النجف  من  جاي  وعبودي 
يف  كثريا  وابدعت  للكوت  العمارة  ومن  امريكي  نوع 
التي  انور  ام  جليلة  الفنانة  وكذلك  للنا�رشية  اأغنيتها 
ابتداأت الغناء يف مقهى زكي بن عزاوي الذي حتول اىل 
وهي   ١٩٣٢ حتى   ١٩٢١ �شنة  املنري  فندق  اي  اوتيل 
�شاكن  �شعبي عندما تغني حترك كل قلب  تراث  مغنية 
وهي تكره اللهو والعبث وانتهت حياتها الفنية مبكرة 

تعد  ومل  وبيتها  زوجها  اىل  وان�رشافها  زواجها  بعد 
اىل ما�شيها ومن اغانيها يا حلو يا بو ال�شدارة وحمل 
املطربة  وكذلك  وغريها  ون  قلب  يا  ون  و�شالوا  الريل 
املغنيات  من  ال�رشب  هذا  من  انور  بدرية  البغدادية 
غنت يف ملهى نزهة البدور �شنة ١٩٢٨ وا�شرتطت على 
�شاحب امللهى ان يكون غناوؤها وهي مرتدية العبائة 
بهذا  تظهر  بغدادية  مطربة  اول  فكانت  رق�س  وبدون 
ا�شتهرت يف  التي  العبايه(  )مي  اغنية  وا�شتهرت  ال�شكل 
العراق وال�شام وكانت ت�شيطر على الغناء القدمي وقد مت 

ت�شجيل قليل القليل من اغانيها .

 
ت�شكيل  عن  كلمات  لنا  كانت  بغداد  تراث  �شل�شلة  يف 
اول وزارة خارجية يف بغداد حيث مل تت�شمن ت�شكيلة 
احلكومة العراقية االوىل ١٩٢٠ وزارة خارجية وكذلك 
ايلول  الثالثة  واحلكومة   ١٩٢١ الثانية  احلكومة 
١٩٢٢ والرابعة ت�رشين ثاين ١٩٢٢ واخلام�شة ١٩٢٣ 
احلكومة  وحتى   ١٩٢٥ وال�شابعة   ١٩٢٤ وال�شاد�شة 
الثامنة التي �شكلها الفريق جعفر الع�شكري يف ١٩٢٦ 
مت  عندما  اخلارجية  وزارة  ا�شتحداث  ت�شمنت  حيث 
الع�شكري  الوزراء ووزارة اخلارجية اىل  ا�شناد رئا�شة 
 ١٩٣٦ ل�شنة  العراقية  للمملكة  الر�شمي  الدليل  ويذكر 
وزيرا  ال�شعيد  پا�شا  نوري  كان  ال�شنة  هذه  يف  انه 
للخارجية وت�شم الوزارة ١٢ موظفا رئي�شا هم ن�رشت 
مدير  ال�شالم  وجميل  العام  اخلارجية  مدير  الفار�شي 
االمور ال�رشقية وطالب م�شتاق مدير االمور القن�شلية 
وعبد  الغربية  االمور  مدير  معاون  الكيالين  ويو�شف 
وتوفيق  القانوين  امل�شاور  م�شاعد  ال�شيخلي  الرزاق 
بكر  اهلل  وعبد  الت�رشيفات  مدير  معاون  ال�شعدون 
ملحق  فائق  وباهر  اخلا�س  املكتب  مدير  معاون 

حمدي  وخالد  كذلك  املميز  واأمني  الثاين  ال�شنف  من 
االوراق  قلم  مالحظ  �شامي  وحكمت  الوزارة  حما�شب 
لندن  يف  مفو�شيات  ثمانية  بغداد  يف  الوزارة  وتتبع 
واإنقرة وطهران وباري�س وبرلني وروما وم�رش ووفد 
الدوليو  املنظمة  االمم  ع�شبة  حيث  جنيف  يف  دائم 
قبل االمم املتحدة ومفو�شية تا�شعة يف جدة اململكة 
تتبع  اخلارج  يف  قن�شليات  و�شتة  ال�شعودية  العربية 
يف  وحيفا  بريوت  قن�شليات  هي  بغداد  يف  الوزارة 
فل�شطني قبل قيام دولة ا�رشائيل وبومبي ومرمن�شاع 
�شتة  لندن  يف  املوظفني  واكرث  واملحمرة  وتربيز 
املفو�شيات  وباقي  موظفني  اربعة  وطهران  موظفني 
عدد املوظفني اقل من ذلك اما عدد املوظفني يف كل 
جودت  علي  لندن  يف  وكان  فقط  موظفان  قن�شلية 
لندن  يف  العادة  فوق  ومندوب  مفو�س  وزير  بك 
والبري  م�شاور  امني  عطاء  املفو�شية  هذه  وموظفي 
وها�شم  قن�شل  نائب  مهدي  و�شالح  حما�شب  نئي�س 
ناجي  انقرة  ويف  ملحقان  حممود  الدين  ونور  جواد 
و�شامل  العادة  فوق  ومندوب  مفو�س  وزير  �شوكت  بك 
االلو�شي وممدوح زكي ملحقان ويف طهران خالد بك 
اال�شيل م�شاور واحمد  �شليمان وزير مفو�س وناجي 

جنيف  ويف  مالحظ  جميد  وابراهيم  ملحق  و�شفي 
�شبيح بك جنيب ممثل العراق الدائم لدى ع�شبة االمم 
العزيز  وعوين اخلالدي نائب قن�شل ويف باري�س عبد 
في�شل  امللك  اخ  زيد  االمري  برلني  ويف  املظفر  بك 
ال�شابندر  ومو�شى  العادة  فوق  ومندوب  مفو�س  وزير 
�شكرتري ويو�شف خليل كاتب ويف روما مزاحم الپاجة 
چي وزير مفو�س ومندوب فوق العادة وعبد الرحمن 
قن�شل  نائب  چي  الپاچة  وظاهر  �شكرتري  الفالحي 
ويف م�رش عبد القادر الكيالين �شكرتري وقائم باعمال 
وحكمت  قن�شل  نائب  الچوربچي  وخالد  املفو�شية 
جدة  يف  الثامنة  املفو�شيهدة  ويف  كاتب  الچادرچي 
كامل الكيالين قن�شل وعبد اهلل ر�شيد كاتب وبالن�شبة 
للقن�شليات يف بريوت موفق االلو�شي قن�شل وابراهيم 
نائب  الدجيلي  كاظم  حيفا  ويف  قن�شل  نائب  الب�شام 
ابراهيم  بومبي  ويف  كاتب  رزوق  ونا�رش  قن�شل 
املحمرة  ويف  كاتب  الراوي  و�شليم  قن�شل  اخل�شريي 
نا�رش الكيالين قن�شل وجالل عبد املجيد كاتب ويف 
واحمد  قن�شل  نائب  دروي�س  الوهاب  عبد  كرمن�شاه 
قن�شل  عالوي  املجيد  عبد  تربيز  ويف  كاتب  ناجي 

وحممد �شليمان كاتب .

الب�رشة )جنوب  اأرمني ولدت يف  اأ�شل  مطربة عراقية من 
عام  الغناء  مع  بدايتها  اجلنينة.كانت  منطقة  يف  العراق( 
لقبت  حتى  والرائع  الناعم  ب�شوتها  معروفة   ،1968

بـ"فريوز العراق".
اأر�شاك  فوالدها  ريا�شي،  مو�شيقي  بيت  يف  �شيتا  ن�شاأت   
بدرو�س، العب التن�س الذي مثل العراق يف عدة بطوالت يف 
بيانو.  اإىل كونه عازف  باالإ�شافة  وال�شتينات  اخلم�شينات 
وعمها الرٌباع الريا�شي جميل بطر�س الذي مثل العراق يف 
القاهرة  الف�شية يف  باملدالية  )فائز  االثقال  رفع  بطوالت 
بدات  اإيقاع.  عازف  كونه  اإىل  باالإ�شافة   )1954 لعام 
الن�شاطات  الرابعة و�شاركت يف العديد من  الغناء منذ �شن 

املدر�شية.
 بداأت �شيتا اأوال باأغنية الوهم، �شعر نازك املالئكة واأحلان 
حميد الب�رشي، ثم �شاركت �شيتا يف اوبريت " بيادر اخلري" 
اغنية  ادائها  بعد  امل�رشح  على  الثانية  االطاللة  وهي 
االأغاين  من  كبريا  عددا  �شيتا  ادت  وغني".  الناي  "اأعطني 
مع عدد من امللحنني الكبار وابرزهم طارق ال�شبلي، خالد 
اإبراهيم، كنعان و�شفي وفاروق هالل اإ�شافة اإىل تعاملها 
مع العديد من امللحنني العرب الكبار ومنهم اليا�س رحباين 
من  العديد  منحت  اأنها  كما  اليمن.  قا�شم  واحمد  لبنان 
لتلحني  الفر�شة  ال�شبعينيات  ال�شابة يف منت�شف  املواهب 

اغنيات لها ومنهم جعفر اخلفاف ودل�شاد حممد �شعيد.
وهي من املطربات القالئل اللواتي ت�شيدن فرتة ال�شبعينات 
وذلك المتالكها �شوتا ن�شائيا مالئكيًا. ابتدات �شيتا م�شوار 
االالت  ادخال  طريق  عن  العراقية  االغنية  جتديد  حركة 
بحركة  ابتداأ  من  اأول  انها  حيث  اغنياتها،  يف  الغربية 
)الغناء املعا�رش –البوب ميوزك( يف العراق وكان اأهم ما 
اأ�شعب االحلان بحنجرة  باأنها كانت تدندن  اأي�شًا  مييزها 

رقيقة وعيون �شاحكة.
فاإن  الغناء،  تركها  ورغم  لالإخراج،  واجتهت  الغناء  تركت 
خا�شا  طابعا  وحتمل  متميزة  كانت  االإخراجية  اعمالها 
اأن  بعد  الثمانينات  فرتة  يف  للغناء  تركها  اأن  بها.)ويقال 
فقدت املو�شيقى يف العراق جمالها، واتخذت طابعا ي�شود 
قيمة..  ذات  تعد  مل  التي  والكلمات  االباحي  الرق�س  عليه 
ومن ثم تركت العـراق وهاجرت مع عائلتها اإىل اإحدى دول 
اخلليج العربي. ورغم اأنقطاع �شيتا عن الغناء فانها ال تزال 
تعترب واحدة من رواد التجديد يف االغنية العراقية بعد اأن 
النمطية  العراقية غارقة باملحلية والقوالب  كانت االغنية 
حيث تعترب من اأوائل الذين ادخلوا االالت الغربية كاجليتار 

والبيانو يف اغانياتها.
املاآ�شي  خ�شم  يف  جدا  مبكرا  تقاعدت  هاكوبيان  �شيتا 
من  متزوجة  وهي  البالد  على  ومتر  مرت  التي  واحلروب 
قطر  يف  زوجها  مع  االآن  وتعي�س  بهجت  عماد  املخرج 
ولديها ابنتان نوفا عماد ونايري وتعي�شان يف كندا.نوفا 
عماد تعمل يف جمال الغناء ونايري     Naire تعمل يف 

جمال االإخراج.
والتي  ال�شفر"  "دروب  اأغنية  هي  �شيتا  ماغنته  اأجمل  من 
ي�شميها العراقيون "�شغريون" واعاد غنائها عدد كبري من 
اأي�شًا  ال�شهرية  اأغانيها  ومن  والعرب،  العراقيني  املطربني 

"بهيدة". "ما اندل دلوين" واأغنية  "الولد" واأغنية 

كيف كانت مطربات بغداد قبل ظهور التلفزيون وانتشار إذاعة بغداد؟
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

عاد الطفل جميل من املدر�سة وهو يبكي! ووجه به كدمة بارزة, 
تعر�ض  باأنه  والده  اخرب  مقطعه,  وحقيبته  ممزق,  وقمي�سه 
لل�سرب من قبل 3 طالب من �سف ال�ساد�ض االبتدائي, ومن دون 
�سبب, يف اليوم التايل ذهب والده معه لالنت�ساف ممن �سرب 
اأمر طبيعي,  انه  له  ابنه, لكنه تفاجئ مبدير عجيب, حيث قال 
وال يحتاج ملجيئك, واأ�ساف “اأن العنف ظاهرة ال ميكننا حلها 
واإال تعر�سنا للف�سل الع�سائري, وعلى ابنك اأن يتعلم الدفاع عن 
اأن ي�سدد  االأب  امل�ساكل”, حاول  اأن يبتعد عن  نف�سه, وان�سحه 
املدر�سة  مدير  ف�سحك  النظام,  فر�ض  يف  املدر�سة  دور  على 

طويال, فيبدو اأن مفردة فر�ض النظام تعترب نكتة يف العراق.
التي  املخاطر  اكرب  من  يعترب  احلكومية  املدار�ض  يف  العنف 
االبتدائية  املدار�ض  يف  خ�سو�سا  االأطفال,  لها  يتعر�ض 
ات�ساع  العوائل, والق�سية يف  يقلق  ما  اأكرث  واملتو�سطة, وهو 

خميف, الن الوزارة ومديرياتها مل تقم بخطوة واحدة للحل.
● اإدارات املدار�ض هي ال�سبب

هي  باأنها  املدار�ض,  اإدارات  التهام  يدفعنا  االأويل  الت�سخي�ض 
تت�ساهل,  الدار�ض, حيث  داخل  العنف  تفاقم ق�سية  ال�سبب يف 
وترتك االأمور ت�سري نحو العنف, ما دام االأمر ال يخ�ض املدير 
وال ي�سره �سخ�سيا, والكادر التدري�سي يف الغالب ما يهمه فقط 
اإنهاء يومه وا�ستالم الراتب ال�سهري, وعدم التدخل يف م�ساكل 
مع اأولياء االأمور, اأي اأننا اأمام م�سكلة امل�سوؤوليات والتعليمات.
تتالعب  االدارات  يجعل  مما  حمددة,  غري  امل�سوؤولية  هنا 
فر�ض  بعنوان  وا�سحة  تعليمات  ت�سدر  لو  لكن  بالقانون, 
النظام واالأمان وال�سالم داخل املدر�سة, المكن حما�سبة املدراء 
بل واإق�سائهم والتحقيق معهم, اأذا ثبت ف�سلهم يف فر�ض النظام 

داخل املدر�سة.
ا�سالء  �سرفاء وعراقيون  لرجال  لكن نحتاج  ب�سيط جدا  االأمر 
ليقوموا بهذه اخلطوات, فاليوم من يتواجد يف كر�سي القرار 
باالأغلب جاهلون باأهمية الكر�سي وقدرته على حماية االأجيال 

من العنف, اأو فا�سدون كل ما يهمهم م�ساحلهم ال�سخ�سية.
مدراء  على  الرقابة  ت�سدد  اأن  واملديريات  الوزارة  من  ننتظر 
�سانها  من  التي  التعليمات,  تطبيق  عليهم  وتفر�ض  املدار�ض, 

حماية الطالب داخل املدار�ض.
● دعوة

ندعو وزارة الرتبية للقيام بثورة كبرية, عرب اق�ساءات للمدراء 
ال�سابة  الدماء  املن�سب, واإحالل  الذين مر عليهم زمن وهم يف 
لهم  يكون  ال  اأن  و�سرط  واالأمانة,  بالنزاهة  يت�سفون  ممن 
النظام  لفر�ض  تعليمات  الإ�سدار  باال�سافة  حزب,  باأي  ارتباط 
لالإدارات  ملزمة  وتكون  املدار�ض,  داخل  وال�سالمة  واالأمان 
االدارات  حما�سبة  التقييم,مع  يكون  تطبيقها  اأ�سا�ض  وعلى 

املق�سرة بالتعليمات.
املدار�ض,  للعنف غري املربر داخل  الطفولة تتعر�ض  اأجيال من 
من دون اأي اإجراءات للحماية, نعتقد حان الوقت حلل م�سكلة 

العنف يف املدار�ض.

مبدعون
من العراق عودة إلى عام 1926... تأسيس أول وزارة خارجية في بغداد

سيتا هاكوبيان 

المدارس الحكومية... 
"ظاهرة العنف" 
تتفاقم وبال حلول

بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي

أقالم حرة

بع�س  وغياب  العراقية  ال�شناعة  انح�شار  من  بالرغم 
وات�شاع  احلروب  ظروف  نتيجة  ال�شوق  عن  املنتجات 
�شوق الب�شاعة اخلارجية، اال ان بع�شها مل يفقد اقتناع 
توفرها  عند  عليها  الطلب  وازدياد  بجودتها  امل�شتهلك 
يف �شوق ال�رشاء بتفاوت اال�شتهالك اعتمادا على نوعية 
غياب  عن  تذكر  مالحظات  مع  م�شماه،  و�شمعة  االنتاج 
االعالنات الرتويجية وابراز االيجابيات  وعدم االهتمام 
وجماليته  التغليف  كنوعية  ال�شناعية  باملكمالت 
بع�س  على  واقباله  امل�شتهلك  اجلمهور  الجتذاب 

املنتجات. 
 ويقول املواطن ر�شاد علي:

لدى  �شمعتها  حتمل  مازالت  العراقية  املنتجات  ان   "
وا�شتخدامها،  �رشاءها  الكثري  ويف�شل  النا�س  من  الكثري 
بعد ان عادت تنتج بالنوعية االوىل التي عرفت بها يف 
ال�شابق، وا�شعر باالرتياح من ا�شتخدام املنتوج العراقي 
)زيت املحرك( الذي يتنا�شب مع حمرك ال�شيارات، اال انه 
الي�شجع على ال�رشاء ب�شبب العبوة امل�شتخدمة وغطائها 
ويعد هذا ثغرة ت�شجل عليه، اذ لوحظ على غطاء العبوة 
اال�شتخدام، ما يجعل  اثناء  الزيت  ان�شيابية  تك�رش يعيق 
بال�شتيك  قنينة  يف  لتفريغه  ي�شطر  ال�شيارة  �شاحب 

اخرى عند االحتفاظ مبا يتبقى  منه". 
وتبني حمدية �شلمان )ربة بيت(:

ابوغريب  البان  معمل  منتجات  نف�شل  وعائلتي  انا   "
البيع  حمال  ان  من  وبالرغم  ال�شباحي  الفطور  اثناء 
وال�شعودية  وااليرانية  الرتكية  باملنتجات  ملئت  موؤخرا 
، اال ان عودة منتوج معمل ابوغريب العراقي الذي يتميز 
وبا�شعار  لديهم  مف�شل  وطعم  باملا�شي  ترتبط  بنكهة 
وهو  عليه  مالحظة  �شجلت  انها  اىل  وا�شارت  منا�شبة، 
رداءة علبة املنتج، خا�شة االجبان، اذ تتعر�س يف اغلب 
االحيان للتك�رش ال�رشيع وقد يختلط مع اجلبنة املوجودة 
يف داخله، وهناك منتجات حملية تتميز بعبوات تكميلية 
وذات هيئة جتتذب امل�شرتي رغم ان بع�شها طعمه غري 

منا�شب او فيه �شيء من رداءة  املذاق". 
ويرى يو�شف كامل )�شاحب ا�شواق(:ان منتوجات األبان 
ابوغريب يف وجباتها االوىل متيزت بطعم خا�س جعل 
وبا�شعار  كلفة  باقل  ت�شويقها  وكان  يطلبها  اجلميع 
النا�س  من  الكثري  وجعلت  املختلفة،  الطبقات  تنا�شب 
املجاورة  الدول  من  امل�شتوردة  االجبان  على  تف�شلها 
التي ذهب الكثريون ي�شكون يف تاريخ ال�شالحية املثبت 
من  ذاته  االنتاج  يف  ال�رشكة  ت�شتمر  ان  ونتمنى  عليها، 
اجل ازدياد الرغبة يف ب�شاعتهم، اال ان الكثري من العلب 
ا�شتياء  اثار  ما  والنقل،  ال�شحن  اثناء  للك�رش  تتعر�س 
لدى  ويتكد�س   املك�شورة  العلبة  ذات  بقاء  او  امل�شتهلك 

اال�شواق ما ي�شطر لبيعه  ب�شعر اأقل.
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