
ا�صنافها  الريا�صة بجميع  اأن  عليه  املتعارف  من 
لها فوؤائد كثرية �صواء كانت �صحية ام بدنية وحتى 
�صائع على انها وقاية من االمرا�ض , لكن مانفقده 
اليوم يف العراق واغلب املجتمعات العربية الربامج 
االإيجابي  وتاثريها  وانواعها  للريا�صية  التوعوية 
االأخرية نالحظ  االأوانة  , والننكر يف  على حياتنا 
الن�صوية لكنها مل ت�صل  الريا�صية  النوادي  انت�صار 
بحاجة  فنحن  التوعية  من  املطلوب  امل�صتوى  اىل 
اىل ممار�صة ريا�صية امل�صي يف ال�صوارع من دون 

وجود اأي م�صايقات قد تتعر�ض لها املراأة.
تقول هبة ماجد , اأن الهوايات الريا�صية وامليول 
الريا�صية موجود لدى الكثري من الفتيات ورمبا قد 
يكون البع�ض منهن قد وهبها اهلل التميز يف اإحداها 
ولكن العادات والقيود االجتماعية قد تكون عائق 
الن�صائية  الريا�صة  فثقافة  للهدف  للو�صول  كبري 

والتحفظ  العيب  ثقافة  ب�صبب  للكثريين  ت�صل  مل 
ت�رض  الريا�صة  باأن  املعتقدات  لبع�ض  واأحيانا 
باملراأه من الناحية اجل�صمية والنف�صية, فاملجتمع 
وذلك  ذلك  جتاه  �صلبيه  نظرتهم  كانت  فرته  قبل 
من  الكثري  ت�صبب  باأنها  اعتقادهم  اىل  يعود 
امل�صاكل اجل�صدية واأي�صا قد تكون �صببًا يف تلقي 
الكثري  هناك  والزال  والنا�ض  املجتمع  من  اللوم 
الفتاه,  على  ممنوعة  الريا�صة  تعترب  االأ�رض  من 
فبات هذا �صببًا وراء عدم تقدم بع�ض الفتيات لها 
واقت�رض ذلك على بع�ض الهوايات ال�صخ�صية التي 

تزاولها الفتاه يف منزلها اأو مع زميالتها.
مدى  االأخ�صائية  را�صد  جنى  تو�صح  جهتها  من 
اأهميه الريا�صة للمراه قائله: فوائد الريا�صة للمراأة 
التخل�ض من الوزن الزائد والق�صاء على الرتهالت, 
اإك�صاب اجل�صم املرونة, وتقوية الع�صالت والعظام 

واملفا�صل واحل�صول على ج�صم ريا�صّي متنا�صق, 
وحماربة مظاهر ال�صيخوخة وَتقُدم الُعُمر, وحت�صني 
القلب  اأمرا�ض  من  والتخل�ض  الدموية,  الدورة 
ممار�صة  ان  اىل  م�صرية  واالأوردة,  وال�رضايني 
الريا�صة �رضورية للمراأة احلامل فهي ُت�صاعد على 
بعد  املراأة  تفيد  انها  كما  الوالدة  عملية  ت�صهيل 
البطن,  ل�صّد منطقة  القي�رضية  اأو  الطبيعية  الوالدة 
وحت�صني �صخ الدم, وزيادة اإفراز احلليب, ممار�صة 
الريا�صة للمراأة احلامل يعمل على تقليل االإ�صابة 
ب�صغط الدم و�صكر احلمل, ويقّلل من حدوث ت�صمم 
احلمل وزالل احلمل, كما ت�صاعد على حت�صني مزاج 
من  واالكتئاب  بالوحدة  ال�صعور  وتقليل  املراأة 
ممار�صة  خالل  من  وكذلك  البدين,  الن�صاط  خالل 
اأو يف جمموعات, كما  الطلق,  الهواء  الريا�صة يف 
الياأ�ض وبعد  �صن  للمراأة يف  الريا�صة �رضورية  ان 
انقطاع الطمث للتخفيف من اآثار انقطاعها ال�صلبية 
من ناحية ج�صدية ونف�صية, ا�صافة اىل ان ممار�صة 
الريا�صة للمراأة يف فرتة احلي�ض ت�صاعد على نزول 
الدم والتخل�ض من اآالم الظهر, وتعمل على حت�صن 

مزاج ونف�صية املراأة.
التغذية-  -اأخ�صائية  بدوي  رند  توؤكد  من جهتها 
الن�صاء  للريا�صة الأن  الن�صائي  اإىل حاجه املجتمع 
لال�صابه  عر�صه  واأكرث  الرجال  من  بدانة  اأكرث 
ت�صاهم  الريا�صة  ال�صمنة  ب�صبب  الثدي  بال�رضطان 
على  تاأثري  اأي�صا  ولها  الوزن  انخفا�ض  يف 
عند  بالدم  ال�صكر  ارتفاع  من  تقلل  فهي  االإمرا�ض 
وت�صاهم  الدم  �صغط  على  وتاأثر  ال�صكري  مر�صى 
من  التخل�ض  يف  وت�صاهم  الوزن  انخفا�ض  يف 
�صحة  على  احلفاظ  يف  وت�صاهم  والتوتر  الكاأبة 
وح�صب  ع�صالت  حركه  لي�صت  الريا�صة  الرئتني 
اأداء  حت�صني  يف  ت�صاعد  الريا�صة  حركه  الريا�صة 
اإليه  الدم  دفع  ب�صبب  و�صحته  ون�صاطه  الدماغ 
ب�صكل كبري اأغلب الن�صاء الالتي يعانون من البدانة 
الن�صاط  لقلة  وذلك  الركبتني  يف  م�صاكل  ترافقهم 
ال�صحية  الوجبات  اأهميه  مدى  ننوه  اأي�صا  البدين 
املتكاملة والتي بدورها ت�صاعد يف اإنقا�ض الوزن 
الغذائية  باالحتياجات  اجل�صم  ب�صكل طبيعي ومتد 
من  التخل�ض  يف  وي�صاهم  �صحتنا  على  ويحافظ 
والكلى  والقولون  الكبد  على  املرتاكمة  ال�صموم 
ويجدد اخلاليا ويحميها. تقول ا�رضاء حممد - نظرا 
ان�صتطها  بع�ض  مزاوله  من  البع�ض  متكن  لعدم 
بحريه تامة اأتتني فكره عمل نادي ريا�صي ي�صتقبل 
الريا�صية  االأجواء  لهن  وتوفري  والفتيات  ال�صيدات 
التي يرغنب يف التواجد من خاللها واأي�صا حر�صت 
على وجود مدربات يقدمن التدريبات وامل�صاعدات 
الريا�صية والحظت اأن االإقبال عليه �صديد وخا�صة 
من الفتيات مما �صجعني للتقدم وفتح عده �صاالت 
امتلك  بقولها  جبار  هدى  وت�صيف  ريا�صيه. 
منه  �صغري  جزء  وفتحت  بال�صيدات  خا�ض  م�صغل 

املراه  بج�صم  يهتم  ريا�صي  كنادي  وخ�ص�صته 
ور�صاقتها من خالل التدريبات الريا�صية واحلمية 
هذه  لقيت  وقد  النادي  يقدمها  التي  الريا�صية 

اخلطوة ا�صتح�صانهم واإقباال كبريا من ال�صيدات.
ه ال مانع من ذلك يف اطار  كما اأو�صح اأحمد رائد, اأنَّ
الرتتيبات الالزمة, التي حتفظ كرامة املراأة ومتنع 
االختالط بها, وال نرى اأي مانع اأن متار�ض املراأة 
واأن  واجلامعات,  املدار�ض  يف  خا�صة  الريا�صة, 
اأهميَّة ممار�صة  تخ�ص�ض مواد وكتب تو�صح مدى 
االأمرا�ض  بع�ض  انت�صار  ظل  يف  للن�صاء  الريا�صة 
�صيف  اأما  وال�صغط.  والقلب  وال�صكري  ال�صمنة  مثل 
علي فاأو�صح اأنَّ الريا�صة الن�صائيَّة ال بد منها, بل 
لقلة  احلايل,  الوقت  يف  حتميَّة  �رضورة  اأ�صبحت 
يف  تتوفر  ال  قد  والتي   , لهنَّ املخ�ص�صة  النوادي 
املراأة  ممار�صة  اأنَّ  بحجة  واملناطق,  املدن  بع�ض 
الريا�صة  ممار�صة  اأنَّ  م�صيفًا  عيبًا.  يعدُّ  للريا�صة 

فوائد  ولها  االأخرى,  واالأمرا�ض  االكتئاب  تزيل 
القدم  لكرة  نوادٍي  ان�صاء  من  مانع  وال  كثرية 

وال�صباحة وغريهما. 
وحتدثت رونق ح�صني , اأنَّ الريا�صة �صتفتح الباب 
يف  والتفوق  لالإبداع  املراأة  اأمام  م�رضاعيه  على 
على  حكراً  طويلة  ل�صنوات  ظل  الذي  املجال,  هذا 
اأو  خرق  اي  هناك  يكون  اأال  ب�رضط  فقط,  الرجال 
تعترب  الريا�صة  اأنَّ  كما  املجتمعيَّة,  للقيم  جتاوز 
ة جداً للمراأة, التي ظلت ل�صنوات طويلة اأ�صرية  مهمَّ
لالأمرا�ض املزمنة وال�صمنة املفرطة لقلة حركتها, 
وعدم توفر االأماكن املخ�ص�صة لها ملمار�صتها, اإىل 
اأنَّ ممار�صة الريا�صة بالن�صبة للمراأة قدمية  جانب 
الن�صاء يف ع�رض ما  اإذ كانت  اليوم,  ولي�صت وليدة 
ت�صارك يف ركوب اخليل ورمي  االإ�صالم  قبل وبعد 
ه ال يوجد ما مينع ذلك,  اأنَّ الرمح والعدو ما يعني 
وحتقيق  للمراأة,  فر�ض  خلق  يف  ذلك  و�صين�صب 

ثقافيَّة,  �رضاعات  خلق  ولي�ض  الوا�صعة,  امل�صاركة 
امل�صاهمة  باإمكانها  كوادر  هناك  اأنَّ  خ�صو�صًا 
املدار�ض  يف  الريا�صيَّة  الربامج  بتنفيذ  البدء  يف 
واجلامعات واملراكز واالأندية. واأو�صح حممد باقر 
اأنَّ الريا�صة الن�صائيَّة ال عيب فيها, لكن �رضيحة من 
املجتمع بنظرتها ال�صيقة هي من جعلت ممار�صتها 
ان�صاء نواٍد  اأنَّ  ها حق للمراأة. م�صيفًا  اأنَّ عيبًا, رغم 
عن  للباحثات  مميزة  عمل  بيئة  �صيوفر  ن�صائيَّة 
ت�صغل  التي  الفراغ  اأوقات  على  والق�صاء  العمل, 
تراجع  اأ�صباب  اأن  واملخل�ض  االأ�رض.  من  كثري  بال 
وعدم  االجتماعية  التقاليد  يف  الن�صوية  الريا�صة 
مد ج�صور الثقة بني االأهل واملدربني. كما ناأمل اأن 
حتظى الريا�صة الن�صوية بالدعم الكامل واالهتمام 
االأن�صطة  بقية  دعم  يتم  مثلما  املطلوب,  احلكومي 
الذي  املخيف"  "الرتاجع  وجتاوز  الريا�صية, 

�صهدته يف االآونة االأخرية . 

 
على  نظرة  الألقي  ال�صفحة  تلك  اىل  الدخول  وقررت   
انها حتظى بقبول واقبال �صديدين  ما فيها, فوجدت 
باملن�صورات  مليئة  وهي  واملتابعني,  االأ�صدقاء  من 
ال�صفحة  �صاحبة  وان  املثرية,  والتعليقات  وال�صور 
الرجال,  مع  املتعاقبة  اخل�صارات  من  كثريا  عانت 

فكرهتهم على نحو ال يقبل الف�صل والرتاجع".
ارت�صمت  ابت�صامة  يداري  وهو  م�صطفى  وي�صيف 
)مت  �صفحتها:  على  كتبته  ما  مرددا  �صفتيه  على 
 " اأكرث:  فيو�صح   ,) الأرق�ض  تعالوا  قبوركم  حفر 
�صاحبة  ردود  ويف  املن�صورات  يف  كلمة  كل  كانت 
�صوداوية  م�صاعر  تعربعن  التعليقات  على  ال�صفحة 
التي تعر�صت لها هذه  العاطفية  خلفتها االنك�صارات 
دفعتني  التي  الدقيقة  التفا�صيل  من  والتنوع  املراأة, 
بركان  حمم  داخل  واالرمتاء  طلبها,  على  للموافقة 
مايكرو�صوفت  مركز  مدير  ويقول  املغري".  عاملها 
�رضكة  "فر�صت  الدين:  عز  احمد  بغداد  يف  التدريبي 
جديدة  قوانني    2015 عام  نهاية  بوك"  "الفي�ض 
على  االجتماعي  التوا�صل  مبواقع  امل�صرتكني  جترب 
ا�صتخدام ا�صمائهم احلقيقية, ولكن �رضعان ما واجهت 
ال�رضكة اعرتا�صات عديدة ومعار�صة عاملية ادت اىل 
الوهمية  فاال�صماء  ال�صائب,  القرار  هذا  عن  تراجعها 
ظاهرة �صائعة قد ت�صتخدمها الن�صاء لغر�ض التج�ص�ض 
لدوافع  تكون  وقد  ال�رضيك,  اخال�ض  مدى  اختبار  او 
او  معينة  ماركات  مهاجمة  منها  الغر�ض  جتارية 
من  الكثري  يف  تبتعد  وال  اخرى,  ماركات  ت�صجيع 
النف�صية  واحلرب  ال�صيا�صية  االأغرا�ض  عن  االأحوال 
املدرو�صة م�صبقا من بع�ض اجلهات ال�صتخدام ا�صماء 
وت�صعيد  الطائفية  وامل�صاكل  الفنت  الثارة  معينة 
اخلالفات  املجتمعية ".  وي�صيف عز الدين:" قد تكون 
التغلغل  عرب  ا�صتخبارية  ب�صورة  تعمل  جهات  هناك 
عما  املمكنة  املعلومات  جلمع  "كروبات" معينة  يف 
ي�صمره ال�صعب من كراهية لبع�ض القادة وامل�صوؤولني, 
الفتيات على  التي جترب  العرفية  ال�صوابط  نن�صى  وال 
ا�صتخدام "الفي�ض بوك" با�صماء وهمية, لذلك ال ميكن 
اجبار مالكيها  او  ال�صفحات  ال�صيطرة على مثل هذه 

على و�صع ا�صمائهم
عن  كا�صفا  حديثه  م�صطفى  ويكمل  احلقيقة".   
بحر  يف  من�صاقا  نف�صي  "وجدت  االأزمة:  تلك  بدايات 
تت�صدى  وهي  ال�صيما  ال�صفحة,  تلك  يف  ين�رض  ما 
الأبرز العذابات االن�صانية الناجتة عن الغدر واخليانة 
ونكران اجلميل, وطعن ال�رضيك احلميم بالظهر, وهي 
عذابات تلقى الكثري من الرواج واالهتمام لدى جميع 
النا�ض, و�صبق ان عانيت منها �صخ�صيا, وهي منت�رضة 

لها مالذا  بوك" ووجدت  "الفي�ض  على �صفحات  جدا 
)جمروحة  مثل:  م�صتعارة  ا�صماء  حتمل  �صفحات  يف 
واجلارحني غايل, انت ايل ومت�صري لغريي, مغرورة 
فتاة(".  غمو�ض  بالهوى,  متيمة  مقهورة,  والبنات 
واالهتمام  اجلد  هيئة  وجهه  وعلى  م�صطفى  ويقول 
الكثري  التي �صببت له  متحدثا عن االنعطافة املميتة 
ان و�صلنا  بعد  فراغا عاطفيا  اأعي�ض  "كنت  االأمل:  من 
ووجدت  القطيعة,  مفرتق  اإىل  ال�صابقة  وحبيبتي  اأنا 
تلك  مع  ب�صدة  اأتفاعل  التعوي�ض,  باب  من  نف�صي, 
االإعجاب,  عالمات  ملن�صوراتها  فاأ�صع  الراق�صة, 
على  من�صوراتها  واأ�صارك  التعليقات,  لها  واأكتب 
العالقة  توثقت  ما  و�رضعان  ال�صخ�صية,  �صفحتي 
ما�صنجر   " عرب  "الدرد�صة"  للحديث  وانتقلنا  بيننا, 
الفي�ض بوك" اأو ما ي�صميه النا�ض بـ "اخلا�ض" , وبداأت 
االأحاديث ب�صيطة ومقت�صبة جدا, لكنها حتولت مبرور 
اأ�رضار  عن  الكثري  ك�صفت  معمقة  اأحاديث  اإىل  الوقت 
ل�صاعات  يوميا  نتحدث  وبتنا  ال�صخ�صية,  حياتنا 
اال�صتاذ  االجتماعي  الباحث  ويوؤكد  جدا".  طويلة 

بداخله  عما  يعرب  فرد  كل   " اخلفاجي:  الدين  ويل 
ب�صورة  اظهارها  الي�صتطيع  ومتنيات  كوابت  من 
يف  يجد  لذلك   نف�صية,  او  اجتماعية  ال�صباب  علنية 
ي�صعربه,  للتعبريعما  الوحيد  املتنف�ض  اال�صماء  هذه 
فاذا كان مييل اىل العنف والعداء فقد يختارعبارات 
حتذيرية لالبتعاد عن طريقه ملا ي�صكله من خطر على 
خمتارا  والعنف  للعداء  مييل  �صخ�صا  كونه  حوله  من 
ا�صم )دراكوال ابتعد عني(,  ومنهم من ينطلق لغر�ض 
حماربة الف�صاد اىل ان ينتهي به املطاف اىل الت�صهري 
املعنى  عن  بعيدة  خا�صة  الغرا�ض  بامل�صوؤولني 

احلقيقي املتمثل بالق�صاء على الف�صاد".
الرجال  بع�ض  �صعور  نتيجة   " اخلفاجي:  وي�صيف 
ن�صاء,  ا�صماء  ي�صتخدمون  وال�صذوذ جتدهم  باحلرمان 
رجال,  با�صماء  الن�صاء  تدخل  فقد  العك�ض  نرى  وقد 
الت�صلط  م�صاألة  يف  بالنق�ض  �صعورهن  عن  تعبريا 
املنطلق  هذا  ومن  الرجل,  ميار�صها  التي  واحلرية 
ن�صتنتج ان ما يتمنى الفرد الو�صول اليه, كاأن ميتلك 
هو  ما  كل  اىل  االنطالق  او  الغنى  او  اجلمال  �صفات 

الفرد  يعي�صها  التي  الروتينية  احلياة  يف  ممنوع 
عن  بعيدا  املجتمع  يرغبها  التي  احلقيقية  ب�صفته 
رغبته احلقيقية".  ويكمل م�صطفى حديثه عن تالحق 
مو�صحا  عميقا  نف�صا  اأخذ  ان  بعد  املوؤ�صفة,  االأحداث 
ك�صفت  بيننا,  احلديث  وا�صتمرار  الوقت  مبرور   "  :
البكالوريو�ض,  �صهادة  حتمل  انها  عن  "الراق�صة" 
وانعدام  احلميم  ال�رضيك  غدر  نتيجة  مطلقة  وانها 
�صمريه,  وانها وجدت ال�صلوى والعزاء يف قراءة الكتب 
والديها  منزل  يف  تعي�ض  وهي  الروايات,  �صيما  ال 
باتت  انها  وقالت  بغداد,  العا�صمة  مناطق  باإحدى 
بها".  زوجها  فعله  ما  نتيجة  جميعا  الرجال  تكره 
االأ�صى  عالمات  مالحمه  وعلى  م�صطفى  وي�صيف 
اأرقام الهواتف  " بعد مدة ق�صرية تبادلنا  واال�صتياء: 
كالـ  االأخرى  االت�صال  و�صائل  عرب  نتوا�صل  و�رضنا 
الياهو",  ما�صنجر   " و  وات�صاب"   " والـ  الفايرب"   "
مري�صة  الراق�صة"   " ان  خمنت  املرحلة  هذه  وخالل 
نف�صيا على نحو خطري, فقد الت�صقت بي ب�صدة, وباتت 
يف  وبدموعها  بات�صاالتها  وقت  كل  يف  ت�صايقني 

يل  ي�صورها  كان  الذي  خيايل  لكن  االأحيان,  بع�ض 
دفعني  واجلمال  والر�صاقة  والرقة  االأنوثة  مبنتهى 
ان  مني  طلبت  حني  الواقعة  وقعت  حتى  لتحملها, 
ذلك  دمر  فقد  األتقها,  مل  وليتني  لوجه,  وجها  نلتقي 
اللقاء كل اأحالمي واأوهامي وو�صع حياتي مبجملها 
االكادميية  وتقول  والعذاب".  النار  من  �صفيح  على 
 " ال�صعدي:  ماجدة  الدكتورة  االجتماعية  والباحثة 
اإليه  يطمحون  التعبريعما  االفراد  من  الكثري  يحاول 
كا�صتخدام  لل�صك  ومثرية  مبهمة  تكون  قد  با�صاليب 
االجتماعي  التوا�صل  ف�صبكات  امل�صتعارة,  اال�صماء 
الواقعية,  االجتماعية  احلياة  من  جزءا  اأ�صبحت 
يتمحور  �صار  االإفراد  حياة  من  االأكرب  اجلزء  ان  بل 
تكون الغرا�ض  قد  ال�صبكات  هذه  التوا�صل عرب  حول 
مبلورة هدفها االول , وهناك جماعات اجتماعية من 
اأ�صدقاء ومتابعني او مغردين, تتحول معهم العالقات 
خا�صة  عالقات  اإىل  ال�صبكات,  هذه  عرب  االجتماعية 
تتجاوز يف حدودها الزمان واملكان وامل�صميات من 
باب اآخر, فاإنها اأي�صا تعك�ض حالة اجتماعية قد يكون 
عن�رض املاأ�صاة او الرتاجيديا حا�رضا فيها, فكما هو 
اإظهار  اإىل  متيل  ال�رضقية  املجتمعات  فان  معلوم 
اجلانب املحزن يف حياتها االجتماعية, وهذه احلالة 
الواقع  ي�صلطها  التي  االإ�صقاطات  اأنواع  من  نوع  هي 

على حياة االإفراد يف احلياة االجتماعية".
نتيجة  كانت  التي  احلكاية  تلك  م�صطفى  ويختتم 
اللقاء,  موعد  قبل  بالقول:"  اآ�صفا  امل�صتعارة  االأ�صماء 
واأكدت  الكتب,  من  جمموعة  "الراق�صة"  مني  طلبت 
اأعطال  من  يعاين  املحمول  هاتفها  اأن  مرة  من  اأكرث 
هاتف  ل�رضاء  تدفعني  ان  تريد  انها  وخمنت  كثرية, 
حديث لها, و�صدمت كثريا عندما تقابلنا وجها لوجه, 
التي  ال�صور  البعد عن  بعيدة كل  فقد كانت �صورتها 
اأية �صفة من  تن�رضها على �صفحتها, ومل تكن حتمل 
وعالوة  املراأة,  يف  اأحبذها  التي  ال�صكلية  ال�صفات 
والطمع  والوقاحة  باجلراأة  تت�صف  كانت  ذلك  على 
فقررت  بالنف�ض,  العزة  من  ذرة  متلك  وال  والو�صاعة 

ان اتخل�ض منها". 
الندم وتاأنيب  الق�صة مبزيد من  ويكمل م�صطفى تلك 
ف�صيئا,  �صيئا  معها  التوا�صل  من  قللت   " ال�صمري: 
فطاردتني  وتركتها,  معها  خ�صاما  افتعلت  ثم 
التوا�صل  مواقع  وعرب  الهاتفية  االت�صاالت  عرب 
بوك"  الفي�ض   " على  �صفحتي  فرتكت  االجتماعي, 
هلل  واحلمد  هاتفي,  رقم  غريت  ثم  حتديث,  دون  من 
�صكني,  عنوان  وال  عملي  مكان  على  اأطلعها  مل  انني 
ولو فعلت ذلك ملا ا�صتطعت التخل�ض منها, ومنذ ذلك 
احلادث �رضت اأخاف من ال�صفحات التي حتمل اأ�صماء 

م�صتعارة".
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غالبا ما ت�شمئز نف�س حممد 
م�شطفى ويتعكر مزاجه 

حني يرى �شفحة على موقع 
ا�شما  بوك" حتمل  "الفي�س 
م�شتعارا بعد ان عا�س اأزمة 

حقيقية كلفته الكثري مع 
�شاحبة ا�شم م�شتعار، ويقول 
م�شطفى م�شتذكرا تلك الأيام 

الثقيلة واللحظات املحرجة 
زحام  التي مر بها:" و�شط 

طلبات ال�شداقة الذي يفتقد 
اإىل النظام على مواقع 

التوا�شل الجتماعي تركز 
اهتمامي على طلب با�شم 

)الراق�شة على قبور الرجال(
فخفق قلبي ب�شرعة، وبداأت 

بالتفكري باملوافقة 
على الطلب
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