
بع�رشات  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  تعج 
�صيارات  �رشاء  امكانية  االعالنية عن  ال�صفحات 
عدة،  عاملية  منا�صئ  ومن  ومت�رشرة  م�صتعمله 
من  اال�صترياد  اىل  ت�صري  ال�صفحات  اغلب  لكن 
االمريكية وبع�صها حتول اىل  الواليات املتحدة 
بعد  اال�صخا�ص  ع�رشات  يدخله  الكرتوين  مزاد 
�صور  مع  احلادث  ونوع  ال�رشر  تفا�صيل  �رشح 

ال�صيارة من زوايا عدة. 
ال�صيارات  و�رشاء  بيع  ومعار�ص  �رشكات  اأن   
امل�صتعملة وامل�صتوردة كان لها الدور الكبري يف 
كان  �صواء  امريكا  من  ال�صيارات  اآالف  ا�صترياد 
ذلك ب�صورة مبا�رشة او عرب وكيل او تاجر عراقي 
ال�صاعدي" -  "هيثم  امريكا.  او عراقي مقيم يف 
ال�صيارات  ا�صترياد  ان  يقول    - �صيارات  تاجر 
االأطراف  لكل  ربح  فيه  وامل�صتعملة  املت�رشرة 
اجور  اىل  م�صريا  وامل�صرتي،  امل�صتورد  خا�صة 
الدخول  و�رشيبة  والنقل  والتخلي�ص  ال�صحن 
العجالت  هذه  ان  ومبينا  الكمرك،  وا�صكاالت 
ب�صبب  غرقها  نتيجة  مت�رشرة  اأنواعها  بكافة 
الفي�صانات او تعر�صها اىل حادث مروري معني 

او ب�صبب الظروف اجلوية االخرى.

ي�صرت�صل ال�صاعدي: تقوم �رشكات التاأمني ب�صحب 
ال�صيارة واإعطاء مبلغ التاأمني ل�صاحبه. متابعا: 
ثم تقوم ال�رشكات بعر�صها مبزادت علنية وعرب 
املزادات  هذه  ندخل  منوهًا:  احيانا.  االنرتنيت 
مع الع�رشات من ال�رشكات ويتم االتفاق على عدد 
العراقي.  ال�صوق  مايطلبه  ح�صب  ال�صيارات  من 
م�صريا اىل ان دخولها يكون عن طريق حمافظة 
الب�رشة اذ يتواجد خملِّ�ص كمركي يقوم مبتابعة 
العقبة من  واأحيانًا عن طريق ميناء  املعامالت 
"ابو  براً.    يف حني يو�صح  بغداد  اىل  ثم ت�صل 
ال�صيارات  لتجارة  معر�ص  -�صاحب  �صاجد" 
بال�صيارات  واملخت�ص  النه�صة  منطقة  يف 
امل�صتعملة: ال�صيارات امل�صتعملة اغلبها متعر�صة 
جدا  ب�صيطا  يكون  واحيانا  مروري  حادث  اىل 
ميكن ا�صالحه دون تبديل. مو�صحا: ان ال�صيارة 
التي تباع بـ)10( اىل )15( الف دوالر ن�صرتيها 
بحدود )4( اآالف دوالر ت�صاف لها اجور ال�صحن 
ال�صعر  ان  الفتا:  وال�رشيبة.  والكمرك  والنقل 
يتوقف على نوع ال�رشر واملوديل واللون ونوع 

ال�صيارة وتفا�صيل اخرى.
االأ�صلي  ال�صيارة  مالك  ان   : �صجاد  اأبو  ا�صاف   

يكون قد ت�صلم ثمن �صيارته من �رشكات التاأمني، 
العراق  يف  التاأمني  ل�رشكات  يكون  ان  متمنيا 
مبينا:  العاملية.  التاأمني  ل�رشكات  مماثل  دور 
ان  حدد  الكمارك  مدير  من  االأخري  القرار  ان 
2013 فما فوق. وما  تكون ال�صيارة من موديل 
حتت هذه التاريخ ت�صلح يف االردن وتدخل اىل 
االردن  يف  الت�صليح  متابعا:  العراقية.  اال�صواق 
يرفع من �صعر ال�صيارة التى ت�صل اىل العراق كما 
املتاجرة  من  اي الجدوى  )متنكه(  �صعبيا  نقول 
بها ب�صبب ارتفاع �صعرها قيا�صا اىل التي ت�صلح 

يف العراق. 

من  للكثري  االقت�صادي  اجلانب  حت�صن  ويعد 
العوائل وانتعا�ص الدخل ال�صهري جعلهم يفكرون 
عن  حديثة.  �صيارة  اقتناء  ومنها  تغيريات  بعدة 
ذلك قال املحلل االقت�صادي فالح احمد: بعد عام 
2003 كانت للم�صتهلك العراقي رغبة كبرية يف 
اقتناء الكثري من الب�صائع التي كانت تعترب من 
املحرمات عليه ومنها العجالت فكانت ال�صيارات 
اإدراكه باالأ�صعار  املنفي�صت واجهته االوىل لعدم 
واالأ�صواق وحتى اين و�صلت ال�صناعات. م�صيفا: 
فهو اليعرف غري اليابانية والكورية وعدم كفاية 
االأنواع  من  ال�صيارات  �رشاء  على  املالية  قدراته 
املوا�صفات.  ناحية  من  املعروفة  واملاركات 
مايف  يعلم  جعله  املفاجئ  االنفتاح  م�صتطردا: 
وانواع عديدة واخذ يفا�صل  �صيارات  ال�صوق من 

بينها. 
ني�صان  بعد  الكبري  االنفتاح  احمد:  وا�صاف   
املنفي�صت  ال�صيارات  اآالف  لدخول  مهد   2003
ان  االوروبية  الدول  وبع�ص  اخلليج  دول  من 
العراقيني  قبل  من  او  جتار  طريق  عن  كانت 
لكن  مردفا:  والبلدان.  الدول  تلك  يف  املقيمني 
والكورية  االيرانية  ال�صيارات  دخلت  حني  بعد 
ان  ومبا  م�صتدركا:  وبقوة.  العراقية  ال�صوق  اىل 
البع�ص  ف�صل  فقد  متفاوت  االقت�صادي  الو�صع 
وهي  واالملانية  واليابانية  االمريكية  ال�صيارات 
مبقدور  لي�ص  اذ  اال�صعار.  مرتفعة  بطبيعتها 
مايعرف  اىل  الفتا  ال�صيارات.  تلك  �رشاء  اجلميع 
الذي اغرق هو  ال�صيارات املت�رشرة  بنظام مزاد 
البلد  خ�رش  التي  ال�صيارات  باآالف  ال�صوق  االآخر 
اخلبري  وا�صار  الدوالرات.    ماليني  بدخولها 
االقت�صادي اىل ان فو�صى دخول هذه ال�صيارات 
ت�صببت بزيادة عدد ال�صيارات يف ال�صارع بالتايل 
اال�صتهالك  اىل  منوها  املروري.  الزحام  زيادة 
الكبري للوقود وبالتايل زيادة الطلب على الوقود 
الوقت احلا�رش دون  ي�صتورد جزء منه يف  الذي 
م�صددا  اال�صترياد.  ذلك  �صبب  الوزارة  تعلمنا  ان 
على �رشورة و�صع معاجلة معينة لهذا اال�صترياد 

وتقنينه وفق �رشوط �صارمة. 
باأعداد  ودخولها  ال�صيارات  ا�صترياد  عملية  اإن   
كبرية اىل البلد لها تاأثري مبا�رش على االقت�صاد 

للوقود  امل�صتمر  ا�صتهالكها  نتيجة  العراقي 
اموال  �رشف  اىل  ا�صافة  االحتياطية٬  واملواد 
من  �رشائها  عند  ال�صعبة  العملة  من  كبرية 
وعدم  الع�صوائي  اال�صترياد  ونتيجة  اخلارج٬ 
ما  العامة  املرور  ملديرية  م�صبق  تخطيط  وجود 
املرورية،  والفو�صى  احلوادث  زيادة  اىل  ادى 
اىل  ال�صيارات  ت�صليح  ور�ص  دخول  اىل  ا�صافة 
اىل  الدور  من  العديد  حتول  اذ  ال�صكنية  االأحياء 

كراجات وور�ص ت�صليح. 
 "كمال التميمي" -�صاحب ور�صة ت�صليح- بنينّ 
فر�ص  من  العديد  وفر  ال�صيارات  هذه  دخول  ان 
انعا�ص  يف  �صاهم  كذلك  م�صيفا:  لل�صباب.  العمل 
م�صاهمة  اىل  الفتا  االحتياطية.  املواد  �صوق 
القدمية  ال�صيارات  الق�صاء على  ال�صيارة يف  هذه 
خا�صة  منفي�صت  �صيارات  من  البالد  مادخل  او 

موديالت الت�صعينات.
اال�صخا�ص  احد  جاء  كمال  مع  احلديث  اثناء   
عليهما  امريكي  )دوج(  نوع  �صيارتان  ومعه 
اآثار ال�رشر، اذ بني �صاحبهما ان امل�صتورد ذكر 
�رشاء  �صعر  ان  م�صرت�صال:  و�صببه.  ال�رشر  نوع  له 
االأ�رشار  ت�صليح  وبعد  ما  نوعا  مالئم  ال�صيارة 

ان  اىل  الفتا  للبيع.  �صتعر�ص  ال�صيارة  وتاأهيل 
�صيارات  اىل  �صيتحول  ال�صيارات  هذه  من  الكثري 
اجرة على الطرق اخلارجية خا�صة الب�رشة بغداد 
او النا�رشية بغداد.   يف الور�صة االخرى ينتظر 
"قا�صم ح�صن" االنتهاء من �صبغ �صيارته )دودج 
ت�صارجر( واملعروفة بالعراق )اوباما( كي يبا�رش 
مبعاملة الرقم املروري والت�صجيل والتحويل من 
امل�صتورد. ح�صن بني انها ال�صيارة اخلام�صة التي 
ي�صرتيها ويقوم بت�صليحها وحتويلها اىل �صيارة 
عمومي )تاك�صي( وبيعها. منوها: ان الطلب على 
هذا النوع من ال�صيارات كبري، خا�صة يف العمل 
عازيا  املحافظات.  بني  اخلارجية  الطرق  على 
وموا�صفاته  ال�صيارة  ومتانة  قوة  اىل  ذلك  �صبب 

القيا�صية. 
ح�صن ذكر انه يف احد االيام حني و�صل اىل كراج 
الب�رشة قادما من بغداد ا�صتاأجره احد الكويتيني 
ا�صتغرب  الكويتي  ان  وبني  �صفوان  اىل  لنقله 
احلديثة  ال�صيارة  هذه  حتولت  كيف  حينها  يف 
بني  يعمل  تاك�صي  اىل  و�صفه  ح�صب  والغالية 

املحافظات. 
اعلنت عن �صدور موافقة  العامة  هيئة اجلمارك 

الوزراء  جمل�ص  يف  االقت�صادية  ال�صوؤون  جلنة 
�صمن  للبالد  املت�رشرة  ال�صيارات  اإدخال  على 
العاملة  االأيدي  ت�صغيل  بهدف  املحدد  املوديل 

باملناطق ال�صناعية بالقطاع اخلا�ص .
علي  "كاظم  الكمارك  لهيئة  العام  املدير  وقال 
اللجنة  ان  �صحايف:  ت�رشيح  يف  اهلل"  عبد 
 2016 –  2  29- بتاريخ  وافقت  االقت�صادية 
الأمانة جمل�ص  الهيئة  قدمته  الذي  املقرتح  على 
اإدخال  بال�صماح اجلمركي على  الوزراء اخلا�ص 
املوديل  �صمن  للبالد  املت�رشرة  ال�صيارات 
اإىل  تاريخ �صناعتها م�صريا  املحدد بعامني من 
العام  نهاية  يف  ا�صتريادها  مبنع  قرار  �صدور 

املا�صي.
و�صدد عبداهلل على اأهمية معاجلة ت�صغيل االأيدي 
ال�صناعية  باملناطق  اخلا�ص  للقطاع  العاملة 
بالعملة  امل�رشوفة  املبالغ  تقليل  اىل  ا�صافة 
امل�صتوردة  والب�صائع  ال�صلع  على  ال�صعبة 
م�صتقبال  نتائجها  ان  الفتا:  البالد.  خارج  من 
�صتنعك�ص بااليجابية على اإنعا�ص ال�صوق املحلية 
اىل  الوطنية منوها  االقت�صادية  املوارد  وتنمية 
للتعليمات  عامة  مبراجعة  تقوم  الهيئة  ان 

تطول  وال  ق�صري  لوقت  اأمامي  الذي  ال�صخ�ص   
يف  االإثارة  مواطن  عن  ابحث  ودومًا  مدتها، 
ما  وغالبا  املقلب  هذا  فيه  يوؤثر  حتى  ال�صخ�ص 
تكون  الفعل  ،وردة  املفاجاأة  بعن�رش  اك�صفها 
كما   ، يتاأثر  اأو  منها  احد  يغ�صب  ومل  م�صحكة 
اأو  اأذى  منها  ينتج  مقالب  باأنها التعمل  اأ�صارت 
وجهًا  املقالب  هذه  بتنفيذ  تقوم  كذلك  �رشر، 
لوجه واإذا مل يكن ذلك فو�صيلة االت�صال بالهاتف 
يل  ترد  قد  انها  وقالت   ، الكامل  بالغر�ص  تفي 
بع�ص من املقالب بق�صد التحدي لكني اكت�صفها 
يف احلال وال اترك لهن جماال يف ذلك واك�صفها 
اأمامهم ويف بع�ص االأوقات اجعل ال�صخ�ص الذي 
بالرغم  بها  ي�صتمتع  يل  مقلبًا  يعمل  باأنه  يزعم 
اهلل  عبد  اما  مقلب.  باأنه  الكاملة  درايتي  من 
املقالب  تلك  بعمل  يقوم  من  باأن  حتدث  ماجد 
مع ا�صدقائه اأو اأ�صحابه اعتربه �صخ�صًا يختزن 
ي�رشفها  كيف  يعرف  وال   ، بداخله  كبرية  طاقة 
عمل  اإىل  فيلجاأ  وال�صليمة  ال�صحيحة  بالطريقة 
التي  الطريقة  هذه  واإىل  ا�صدقائه  مع  املقالب 
النا�ص  واإ�صحاك  الغري  اإ�صعاد  ورائها  من  يرى 
اأن  وذكر  زمالئه،  احد  ح�صب  على  واالآخرين 
الكبرية بني  احل�صا�صية  ت�صبب  املقالب  مثل هذه 
االأ�صدقاء وقد تنق�ص من �صخ�صية زميلهم اأمام 
االآخرين . فيما يرى ح�صن احمد، اأن املقالب التي 
كانوا يح�رشونها لبع�صهم بع�صًا هو اأ�صدقاوؤه، 
تعد من الذكريات اجلميلة بالن�صبة اإليه، ويقول: 
للمقالب  مو�صم  مبثابة  العطل  تكون  عادة 
حتديداً،  لل�صبان  بالن�صبة  امل�صحكة  واملواقف 
اإذا كان هناك جمموعة من االأ�صدقاء  خ�صو�صًا 
الذين ن�صاأوا معًا، بحيث تزول كل احلواجز بينهم 
وعن   . حد  اأبعد  اإىل  مريحة  العالقة  وت�صبح 
املواقف التي ت�صحكه ب�صدة، ي�صيف: اأ�صطر ابن 
خايل للمبيت عندنا يف املنزل، الأنه كان يعمل 
يف مكان قريب منا، وكان عليه ان ي�صتيقظ يف 
العمل،  اإىل  ليذهب  �صباحًا  والن�صف  اخلام�صة 
وقت  حتى  ن�صهر  لكوننا  نوقظه  اأن  فاأو�صانا 
واإخوتي  اأنا  فاتفقنا  ال�صيف،  يف  عادة  متاأخر 
الإيقاظه  ذهبت  ثم  املنزل  يف  االأنوار  واأطفاأنا 
نومه  من  ا�صتفاق  اأن  وبعد  العمل،  اإىل  ليذهب 
و�رشب قهوته اكت�صف اأن ال�صاعة مازالت الثانية 

توؤيد هذه املقالب ولو  . لكن نور عبا�ص مل  لياًل 
كانت ب�صيطة الأنها البد من اأن تتطور يف يوم من 
االأيام وتكون ثقيلة على االأنف�ص وت�صبب التفرقة 
الزوجني  بني  واأحيانا  واالأ�صدقاء  االأهل  بني 
الأنها  املقالب  تفعل مثل هذه  باأنها مل  ،وذكرت 
دليل  يعملها  ومن  كانوا  مهما  النا�ص  حترتم 
على عدم احرتامه ملن اأمامه واعتربته ا�صتهتارا 
بها  الير�صون  االغلبية  الأن  بامل�صاعر  ولعبا 
مهما كانت خفتها اأو قوتها. وقالت �صارة عامر 
وت�صتهويني  املقالب  من  الكثري  بعمل  اأقوم  اإين 
جدا، لكنها ب�صيطة وتنتهي يف غ�صون �صاعات، 
واأكرث �صيء اأعمله مع العائلة وخا�صة اأمي ومع 
جمال  يف  اأنفذها  وقد   ، املقربات  ال�صديقات 
العمل اأحيانا كاأن ات�صل على اأحد واأقوم بتقليد 
مو�صوع  من  اأو  منه  متخوف  هو  معني  �صوت 

قد  ، وغالبًا ماتكون مقالب عامة  فيه  يفكر  هو 
ت�صد اأع�صابهن فقط والت�رش اأحدا وال يحرج منها 

بتاتًا ويف الغالب الكثري ي�صدقونها.
كما اأو�صحت اأنها التهوى املقالب الكبرية وقالت 
اأبعاد هذا املقالب  "لكل �صي حد" الأننا النعرف 
عن  وحتدثت  املقالب.  هذه  فيه  تت�صبب  قد  وما 
بي  عمل  قائلة:  بها  عملت  التي  املقالب  احد 
مقلب وكان يف جمال عملي الأنه فعلي اإذ قامت 
اإحدى �صديقاتي ب�صحب الكر�صي وانا على و�صك 
اجللو�ص فيه و�صقطت على االأر�ص، و�صعرت باأمل 
يف ظهري جراء ذلك العمل وكان الكثري جال�صني 
اأتقبل  بنف�ص املكان واأ�صبت باحلرج ال�صديد ومل 
 ، زياد  و�صام  ذكر  اخر  جانب  من  اأبدا.  املوقف 
بعد  لكن  ما  ل�صخ�ص  ما  ملقلب  يخطط  قد  باأنه 
هذا  وباأن  و�صخ�صيته  ال�صخ�ص  حالة  من  تاأكده 

املقلب لن يجر غ�صبا اأو م�صكله.
وغالبًا ماتكون تلك املقالب التي ينفذها تكون 
اإذا كانت كبرية  ال�صخ�ص وخ�صو�صا  بينه وبني 
ا�صدقائه ومن حوله، وحتدث  اأمام  كي اليحرج 
كامل  اأ�صبوع  اإىل  مدته  طال  مقلبا  نفذ  قد  باأنه 
مع احد ا�صدقائه وبعد ذلك اعرتف اأمامه واأمام 
جمموعة من االأ�صدقاء باأنه هو املخطط واملنفذ 
والقبول  ال�صعادة  اأظهر  البداية  يف  املقلب،  لذلك 
اأ�صبوعني  قرابة  يروه  ومل  عنهم  انقطع  لكنه 
اأح�ص بخطئه. وذكر باأن  الذي  جراء ذلك املقلب 
يرد  "فهو  �صخ�صيًا  له  مقلب  اأي  بعمل  يقوم  من 
ال�صاع �صاعني" مبقلب اكرب منه وبطريقه اكرب 
ولكنه  به.  ماعمل  جراء  كبري  ب�صكل  تثريه  قد 
للذي  مزعجة  املقالب  هذه  تكون  باأال  يتمنى 
حوله  من  مع  كبري  ب�صكل  تخجله  وال  اأمامه 

والمت�ص �صخ�صيته باأي حال من االأحوال.
املقالب  الأحد  تعر�ص  باأنه  �صعيد  رائد  حتدث  و 
ومن اقرب النا�ص اإليه قائاًل: ا�صتيقظت يوما من 
اأجدها  �صيارتي مل  النوم وعندما خرجت الأركب 
اإخوتي  وجميع  لذلك  فانده�صت   ، املنزل  اأمام 
بعدم معرفتهم  واأجابوا  ف�صاألتهم  باملنزل  كانوا 
والطرقات ومل  ال�صوارع  العديد من  ، وبحثت يف 
اأجدها وعدت اإىل املنزل فاأقرتح علي احد اإخواين 
باأن نذهب اإىل مركز ال�رشطة ليتم التبليغ عنها، 
الذي  الطريق  لكن  معه  وركبت  الراأي  فوافقته 
وفوجئت  ال�رشطة  مركز  طريق  غري  كان  ي�صلكه 
ف�صحك  "كفرات"  بدون  لكنها  اأمامي  ب�صيارتي 
كنت  الأين  اأحتمل  مل  لكني  مقلب  :اأحلى  وقال 
متوترا ومنظر ال�صيارة جعلني ال امتالك اأع�صابي 
�صيارته  واأخذت  �صديداً  �رشبًا  ب�رشبه  فقمت 
وعدت  كان  كما  �صيء  كل  يعود  اأن  منه  وطلبت 
اإىل املنزل بالرغم اأن كل اإخواتي م�صرتكون لكنه 

حتمل هو نتيجة غ�صبي لوحده .
تعمل  املقالب  هذه  باأن  ذكر  حممد  ثامر  اما 
ذوي  االأ�صخا�ص  بني  وتكون  غالبًا  للفكاهة 
العالقة القوية واأ�صخا�ص يعرف ردة فعلهم بها 
كي الترتتب عليها قطيعة اأو حقد اأو تتاأثر حالته 
اأو ال�صحية جراء ذلك، كما ذكر باأنه ال  النف�صية 
قريب  �صواء  احد  الأي  املقالب  تلك  عمل  يهوى 
وو�صف  ما  يوما  ملقلب  تعر�ص  وقد  بعيد،  اأو 
بالوجه  تنفيذه  يتقن  مل  الأنه  بالغباء  عمله  مبن 
مقلب  بي  عمل  قد  قائاًل:انه  ،وحتدث  املطلوب 
و�صككت  الهاتف  طريق  عن  االأ�صدقاء  اأحد  مع 
عمل  الذي  الرقم  على  فوراً  باالت�صال  وقمت  به 
املقلب عن طريقه وكان الهاتف بجواره و�صمعت 
احلبكة  يحبكها  مل  انه  اكت�صفت  "رنته"  �صوت 
جنم  مرت�صى  ويرى  اأمره.  وك�صف  املطلوبة 
تهمه  ال  غريها  اأو  الفعلية  �صواًء  املقالب  باأن 
ولب�صها  االأقنعة"  "مقالب  يف  ويبدع  يقوم  فهو 
الب�صها  رمبا  فقال  واأ�صكالها.  اأنواعها  ب�صتى 
منغم�صًا  الكل  يكون  وقت  يف  األب�صها  ما  واأكرث 
يف عمل �صيء ما كتجهيز لنزهة معينة اأو لزيارة 
تبداأ  وهنا  مباٍل  وغري  م�صغول  منهم  فالكل  احد 
ذلك  من  ت�رشر  الكثري  باأن  وذكر  مغامراتي، 
من  اإال  ينفذها  وال  وقتية  تكون  باأنها  وذكر   ،
التقليل  اأحاول  ،لكن  غالبًا  بال�صجاعة  يتباهى 

منها الن الكثري يت�رشر منها.

السيارات المتضررة وتجارتها ... فوضى مرورية واستهالك للجهود

مقالب األصدقاء.. بين تجاوزها الخطوط الحمراء والمتعة بردود األفعال
"لكل شيء حد" .. 
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اأ�صبحت مقالب الأ�صدقاء بني 
بع�صهم متجاوزة احلد امل�صموح 

به بعد اأن كانت مليئة بالفكاهة 
والقدرة على ن�صر جو مملوء 
باملرح، لكننا قد نتوقف قلياًل 

عند بع�ض املقالب التي تخطت 
احلدود كونها باتت جمال كبريا 

لالذى واخلطر ، واكرب دليل 
على ذلك الفيديوهات  املبالغ 

فيها التي انت�صرت على مواقع 
التوا�صل الجتماعي. تقول 

�صجى ه�صام ، اأنها تقوم بتنفيذ 
املقالب دائمًا ول مي�صي �صهر 
اإل وقد نفذت عدة مقالب كما 

ا�صتطردت قائلة: اأ�صتلذُّ بردة 
الفعل من الأ�صخا�ض الذين اأقوم 

بعمل املقالب لهن ، ومقالبي 
دومًا قوية لكنها لتوؤذي احدًا 

ونتيجتها ممتعة وهديف اأن 
ا�صد اأع�صاب

5


