
وذابت  اأكرم  اأبو  فرحة  تبخرت  املا�ضي  ال�ضيف  يف 
اأ�ضعة ال�ضم�س احلارقة،  كما يذوب الثلج �رسيعا حتت 
املئة  فئة  من  ورقة   90 بقب�س  يفكر  ان  من  وبدال 
دوالر اأمريكي ثمنا ل�ضيارته من الرجل الغريب الذي 
والقلق  باخلوف  ي�ضعر  بات  االنرتنت  عرب  معه  اتفق 
واأخذ  ب�رسعة،  قلبه  دقات  وتالحقت  تعرقه  وازداد 
املكان  من  واالن�ضحاب  البيع،  عملية  باإيقاف  يفكر 
امل�ضرتي  ان  ان ظن  بعد  �رسيعا حفاظا على حياته، 

و�ضديقيه يدبرون له كمينا لالإيقاع به
�ضاورتني  االوىل  اللحظة  "منذ  اأكرم:  اأبو  ويقول 
ال�ضكوك فقد طلب مني امل�ضرتي خالل ات�ضال هاتفي 
جلب �ضيارتي اىل احدى ال�ضاحات القريبة من منزيل 
وقت  وحدد  ال�ضيارة،  يرى  كي  امل�ضتل  منطقة  يف 
انا  هناك  اىل  و�ضلت  وحني  لذلك،  موعدا  الظهرية 
اثنان  ومعه  جاء  قد  امل�ضرتي   وجدت  ال�ضاب  وابني 
احدهما.  ميلكها  الطراز  قدمية  ب�ضيارة  ا�ضدقائه  من 
ال�ضيارة وافقوا على �رسائها ب�رسط  ان فح�ضوا  وبعد 
تخفي�س 200 دوالر من �ضعرها." وي�ضيف اأبو اأكرم 

عا�ضها"كنت  التي  والتوتر  القلق  حلظات  م�ضتذكرا 
مكاتب  اأحد  اىل  االتفاق  بعد  �ضنتوجه  اننا  ات�ضور 
تنظيم عقود ال�ضيارات كي نح�ضم االمر، لكن امل�ضرتي 
طلب مني الذهاب معه اىل منزله يف �ضارع فل�ضطني، 
ثم  ومن  �رسائها  قبل  ال�ضيارة  املقعد  والده  يرى  كي 
وهذا  العقود،  تنظيم  مكاتب  من  مكتب  اىل  نتوجه 
البيع  عملية  عن  الرتاجع  فقررت  �ضكوكي،  اثار  ما 
باأكملها". جتد اكرب ت�ضكيلة من ال�ضيارات املعرو�ضة 
التوا�ضل  مواقع  �ضفحات  على  بال�ضور  للبيع 
تنا�ضب  خمتلفة  وبانواع  بوك(  )الفي�س  االجتماعي 
ال�ضمانات  اين  ولكن  واملتطلبات  االذواق  جميع 
عالء  ا�ضتهل  ال�ضوؤال  بهذا  املعار�س.  لهذه  القانونية 
عبد االأمري )�ضاحب معر�س لل�ضيارات( حديثه م�ضريا 
بعمليات  اخلا�ضة  ال�ضفحات  هذه  انت�ضار   " ان  اىل 
بيع و�رساء ال�ضيارات مل توؤثر يف م�ضتوى عملنا، الن 
واالحتيال  الن�ضب  لعمليات  منفذاً  يكون  قد  اغلبها 
وانتهاء  القانونية،  التبعات  ناحية  من  خا�ضة 
اأبو  ويروي  املعرو�ضة".  ال�ضيارة  متانة  مب�ضداقية 

احد  باع  ان  "بعد  بدايتها مو�ضحا  الق�ضة من  اأكرم 
املواقع  طريق  عن  �ضهولة  بكل  �ضيارته  ا�ضدقائي 
تتطلب  ال  التي  الطريقة  بهذه  فكرت  االلكرتونية، 
�ضوى عمليات ب�ضيطة، فكل ما علي فعله هو ان ان�رس 
ال�ضعر املطلوب مع  لل�ضيارة واحدد  ال�ضور  عددا من 

رقم هاتفي كي يت�ضل بي من يرغب ب�رسائها".
وي�ضيف اأبو اأكرم:"اعجبتني الفكرة ل�ضهولة تطبيقها، 
فانا ال املك الوقت وال املزاج للذهاب يوميا او كل 
ا�ضبوع اىل �ضاحات ومعار�س ال�ضيارات، ولهذا ن�رس 
ال�ضعر  وا�ضرتطنا  ترتيبها  بعد  لل�ضيارة  �ضورا  ابني 
التايل  اليوم  ويف  الهاتف،  رقم  وو�ضعنا  املطلوب 
تلقينا اول ات�ضال من م�ضرت متحم�س جدا لكنه ا�رس 

على دفع �ضعر منخف�س فلم نتفق معه".
�ضاحب  دور   " ان  االأمري  عبد  يوؤكد  جانبه  ومن 
او  البيع  يف  الراغبني  �ضيارات  عر�س  هو  املعر�س 
دوالر   100 مقابل  )مراو�س(  مايل  بفرق  التبديل 
القانونية  التبعات  جميع  وحتمل  الداللية  اجور 
هذه  كانت  اذا  حالة  ففي  ال�ضيارة،  بهذه  اخلا�ضة 
امل�ضوؤولية  جميع  نتحمل  م�رسوقة  املباعة  ال�ضيارة 
وختم  املعر�س  ا�ضم  يحمل  وال�رساء  البيع  عقد  الن 
وتوقيع �ضاحب املعر�س كما يح�ضل امل�ضرتي على 
�ضمان التاأمني فيما يخ�س متانة ال�ضيارة فاذا ظهر 
ميكن  البيع  عملية  يف  معرو�ضًا  ماكان  عك�س  عطل 
معوقات،  اية  دون  املايل  واملبلغ  ال�ضيارة  ارجاع 
واملتانة  القانونية  التبعات  هذه  كانت  اذا  واما 
من  اقتناوؤها  مت  التي  ال�ضيارة  يف  متوفرة  غري 
فال�ضمري  احلقوق  �ضمان  فالميكن  ال�ضفحات  هذه 
االمور  من  ابتداء  معار�س  هكذا  ملثل  احلاكم  هو 

القانونية وانتهاء مب�ضداقية متانة ال�ضيارة".
الذي  الدرامي  امل�ضل�ضل  اأكرم حلقات هذا  اأبو  ويكمل 
وجد نف�ضه عالقا به، فيقول:" ات�ضل بي عدة م�ضرتين 
ب�ضكل  ال�ضعر  تخفي�س  على  اكرثهم  معي  وتفاو�س 
كبري، فلم اوافق، وكان اكرثهم يت�ضورون ان احلاجة 
منهم  الكثري  حاول  ولهذا  ال�ضيارة،  لبيع  تدفعني 

ال�ضغط على هذه النقطة التي لي�س لها وجود".
امل�ضرتي  يتذكر ظهور  اأكرم مبرارة وهو  اأبو  ويبت�ضم 
انه  يل  واأكد  الرجل  هذا  بي  ات�ضل  فيقول:"  الغريب 
قبل  ال�ضيارة  روؤية  مني  وطلب  بال�رساء،  جدا  راغب 
منطقيا،  كالمه  فوجدت  �ضعرها،  ب�ضاأن  التفاو�س 
انه �ضيعود غدا عند  ووافقت على ما طلب، فقال يل: 
الواحدة ظهرا من منطقة العبيدي متوجها اىل منزله 
يف �ضارع فل�ضطني، و�ضيمر من منطقة امل�ضتل، وعلي 
ويقيمها،  ال�ضيارة  يرى  كي  به  لنلتقي  مكان  حتديد 
لديه  ان  فقال:  ع�رسا  اللقاء  يكون  ان  منه  وطلبت 
لديه  الفائ�س  الوحيد  الوقت  ا�ضغاال كثرية، وهذا هو 
معروفة،  �ضاحة  على  فاتفقنا  العملية،  هذه  الجناز 

وانتهى االت�ضال".
اىل  اال�ضارة  راف�ضا  املعار�س)  ا�ضحاب  احد  ويقول 
ا�ضمه(:" هذه ال�ضفحات التوجد بها اية و�ضيلة امان 
وتعتمد بالدرجة االوىل على  احلظ فبع�س ال�ضيارات 

ايام  اربعة  من  اكرث  اىل  حتتاج  بيعها  يتم  عندما 
مدة  �ضتطول  بالتايل  القانونية  املراجعات  المتام 
مبالغ  واخذ  لالبتزاز  حجة  البائع  ليجدها  التحويل 
ا�ضافية اىل ان يتم التحويل با�ضم احلائز، وقد يكون 
بع�س هذه ال�ضيارات باال�ضا�س حمجوزة م�ضبقا نتيجة 
يتم  املرورية، ففي املحافظات اجلنوبية  املخالفات 
بينما  املرورية  اال�ضارة  خمالفة  عند  ال�ضيارة  حجز 
ت�ضجيل خمالفة مببلغ مايل وكل هذه  يتم  بغداد  يف 
يف  يقع  وهنا  امل�ضرتي  عاتق  على  �ضتقع  االمور 
م�ضيدة اال�ضتغفال برتاكم املبالغ املالية للمخالفات 
�ضاحب  يرف�س  لالبتزازعندما  وحمط  وم�ضاعفتها 

املركبة  التحويل".
 عالمات ال�ضك ويقول اأبو اأكرم:" لقد راودتني ال�ضكوك 
عند  اللقاء  موعد  يكون  ان  على  امل�ضرتي  اأ�رس  منذ 
يتم  ان  يريد  انه  حينها  يف  خمنت  وقد  الظهرية، 
النا�س،  من  الكثري  يلحظه  ان  دون  من  التفاو�س 
ال�ضوارع  اأغلب  يكون  ال�ضيف  من  الوقت  هذا  ففي 
وال�ضاحات خالية من املارة، ومالحظتي الثانية انه 

ا�ضطحب معه اثنني من اأ�ضدقائه، ومل اأ�ضعر بالراحة 
توحي  ال  وحركاتهما  �ضلوكهما  كان  فقد  لوجودهم 

باالطمئنان".
فهي  اأكرث  �ضكوكي  اأثار  الذي  اأكرم:"اأما  اأبو  وي�ضيف 
لوحات ال�ضيارة التي و�ضل بها امل�ضرتي اإىل املكان. 
كانت ال�ضيارة الأحد اأ�ضدقائه الذي جاء معه، وكانت 
ر�ضمت  وكاأنها  اأ�ضلية،  غري  تبدو  اأرقامها  لوحات 
باليد، ولقد عرفت هذا بحكم روؤيتي للكثري من لوحات 
ا�ضرتط  وحني  العامة،  ال�ضوارع  يف  يوميا  االأرقام 
قبل �رسائها،  ال�ضيارة  املقعد  والده  يرى  ان  امل�ضرتي 
اكتملت ال�ضكوك وقررت الرتاجع عن عملية البيع فقد 

خمنت ان هناك اأمرا خطريا وراء هذه العملية".
ال�ضيارات"برزت  معر�س  �ضاحب  االأمري  عبد  ويوؤكد 
يف االونة االخرية بع�س االجراءات اجلديدة املعقدة 
من  لل�ضيارة  قيد  �ضورة  باح�ضار  ال�رساء  حالة  يف 
ملعب ال�ضعب والتي حتتاج اىل ايام وهنا نحن نتكفل 
ال�ضفحات  هذه  ا�ضحاب  يجد  بينما  الر�ضوم  بجميع 
العدول عن �رسائها �ضبب  او  ال�ضيارة  اعادة هذه  باأن 

غري �رسعي وال يتحمله البائع باي �ضكل من اال�ضكال 
ليقع املواطن يف حرية من امره وال يتنف�س ال�ضعداء 
يف  واما  عراقيل،   اية  دون  ال�رساء  عملية  تتم  حتى 
االجراءات  املرخ�ضة واملعروفة فكل هذه  املعار�س 
حتويل  يتم  ان  اىل  املعر�س  �ضاحب  يتحملها 
ال�ضيارات مبختلف ال�ضمانات وهذا ما تفتقر له هذه 

ال�ضفحات البعيدة عن اية دراية قانونية".
 اأخريا، يختتم اأبو اأكرم حديثه بالقول: " لقد باع اأحد 
و�ضهولة،  ي�رس  بكل  الطريقة  بهذه  �ضيارته  اأ�ضدقائي 
فبعد االإعالن عن بيعها زاره م�ضرت �ضادق ومتحم�س 
ان  يعني  ال  هذا  ولكن  �ضيء،  كل  على  االتفاق  ومت 
جميع حاالت البيع �ضتكون ناجحة و�رسيعة، ال�ضيما 
ان اأغلب املتعاملني مع ال�ضوق االألكرتونية لل�ضيارات 
وال  �ضابقا،  االآخر  اأحدهم  يعرف  ال  الهوية  جمهولو 
يقع  وقد  ال�ضمانات،  من  الكثري  ال�ضوق  يف  توجد 
االإن�ضان الب�ضيط �ضحية للغ�س والتزوير ما مل يتعامل 
ملواجهة  واحلر�س  الدقة  من  مبزيد  املو�ضوع  مع 

حاالت اخلداع املحتملة". 

"هادي جبار": وقفت على اأكرث من واقعة  وقال 
اأنه  م�ضيفًا  االأقارب،  اأحد  وفاة  اأو  حوادث  �ضواء 
فيها،  العبث  وعدم  واأغرا�ضه  امليت  احرتام  مع 
وحتى نكون من�ضفني يجب اأن ي�ضع كل �ضخ�س 
نف�ضه مكان امليت، وهل ي�ضمح بتفتي�س اأغرا�ضه؟، 
يف  العمل  هذا  اأحد  يفعل  باأن  �ضري�ضى  كان  هل 
اأن  اأهمية  على  ُم�ضدداً  ال،  االإجابة  طبعًا  حقه؟، 
يجعل الفرد نف�ضه الرقيب، حتى ال تنتهك حرمات 

النا�س فقط الأنهم فارقوا احلياة.
جّوال  ا�ضتخدام  مع  اأنه  ح�ضني"  "عماد  واأو�ضح 
بوفاة  املخزنة  االأرقام  كل  تبليغ  يف  امليت 
اأبنائه  الأحد  الرقم  اإعطاء  ثم  الرقم،  �ضاحب 
يلغى  اأو  مطالبات،  لهم  كانت  اإذا  اأقاربه  اأو 
خري  من  حوى  مبا  الهاتف  "ُيفرمت"  و  الرقم 
على  �ضعبًا  يكون  قد  املوقف  اأن  م�ضيفًا  و�رس، 
العزاء  بعد  ملا  اأغرا�ضه  فيجمعون  امليت  اأهل 
لكنهم  نية،  بح�ضن  باأغرا�ضه  يفت�ضون  وبعدها 
لهم  ت�ضيء  قد  التي  االأمور  ببع�س  ي�ضدمون  قد 
اأغرا�س  من  التخل�س  االأف�ضل  لذلك  مليتهم،  اأو 

امليت، خا�ضًة اجلوال بعد الدفن مبا�رسة.
باأغرا�س  االهتمام  اأن  على  لطيف"  "رائد  واأكد 
االأهمية،  غاية  يف  اأمر  "الهاتف"  ومنها  امليت 
ويجب اأن يتوىل هذا املو�ضوع رجل ولي�س امراأة، 
بحكم اأن عالقة الن�ضاء مع اأغرا�س امليت حميمة، 
وقد يقودها الف�ضول اإىل بحث يف اخل�ضو�ضيات، 
وال�ضتم  ال�ضب  اإىل  عليه  الرتحم  ينقلب  بحيث 
وكذلك اإيذائه، ويف اأحيان اأخرى قد جتدد عليهم 
احلزن كلما راأوا �ضوره ور�ضائله، اأو مقاطع فيديو 
باإخفاء  حكيمًا  الت�رسف  يكون  اأن  نا�ضحًا  له، 
عن  بعيداً  به  الت�رسف  اأو  بيعه  ثم  الهاتف ومن 
االحتفاظ  اإىل  اإ�ضافًة  مبحتوياته،  التفتي�س 
وكذلك  و"االإمييالت"،  االأرقام  ال�ضتعادة  بالرقم 

الكفاالت اأو حتى التحويالت واحلقوق.
اىل  اأ�رسي  -م�ضت�ضار  قا�ضم"  "حممد  ي�ضري  كما 
فقط،  للحاجة  امليت  بجوال  االحتفاظ   :- اأن 
مبالغ  له  اأو  عليه  كدين  ال�رسوريات  وبع�س 
عنه  امل�ضوؤول  اأن  م�ضيفًا  اآخرين،  اأ�ضخا�س  لدى 
حتى  يحفظ  حيث  الورثة،  وكيل  اأو  زوجته  هو 
ذلك  بعد  يف�ضل  ثم  نهائيًا،  منه  احلاجة  تنتهي 
اأبنائه  اأحد  اأو  زوجته  اإىل  ينتقل  اأو  اخلدمة  من 
اأن يحتفظ برقم املتوفى، موؤكداً على  الذي يريد 
م�ضح  فاالأف�ضل  اجلهاز  اأما  املهم،  هو  الرقم  اأن 
املقاطع والر�ضائل ال�ضلبية، اأما االأ�ضياء اخلا�ضة 
يحذف  ثم  اأواًل،  اخلدمة  من  فيلغى  كـ"االمييل" 

من اجلهاز، مت�ضائاًل: ملاذا هذا النظرة الت�ضاوؤمية 
م�ضرياً  �ضلبية؟،  مقاطع  وجود  عن  نتكلم  ونحن 
ورمبا  مفيدة  اأ�ضياء  �ضنجد  اأننا  االأ�ضل  اأن  اإىل 
وفاته،  بعد  حتى  جاريًا  خريها  ويكون  خريية، 

كا�ضتقطاع �ضهري جلمعية معينة.
مّنا  اإن�ضان  لكل   : ان  اىل  كاظم"  "عمار  ولفت 
اأجل، ال يعلم اأين ينتهي، فبع�ضهم تتوفاه املنية 
بني  اأو  العمل،  موقع  يف  اأو  مروري،  حادث  يف 
متناول  يف  ال�ضخ�ضية  اأغرا�ضه  لتبقى  اأ�رسته، 
اأقرب  اجلّوال  الهاتف  اأن  اعتبار  وعلى  اجلميع، 

اأحد  حق  من  فلي�س  للمتوفى،  �ضخ�ضي  غر�س 
تفتي�ضه الأجل معرفة ما كان يخبئ فيه، �ضواء من 
معلومات اأو �ضور اأو ر�ضائل، فهو ُيعد -بعد وفاة 
العبث  يحق  ال  التي  امليت  حرمة  من  �ضاحبه- 

بها.
فيه  يعبث  ما  اأول  اأن  اليوم  ن�ضاهده  ما  وتابع" 
ففي  اجلّوال،  هاتفه  هو  ال�ضخ�س  وفاة  بعد 
ُيفت�س  االأ�رسة قد  ُينهب، ويف حميط  احلوادث قد 
خبري  اإىل  به  يذهب  قد  والبع�س  االأهل،  قبل  من 
حمتويات  يف  والتقليب  الرمز  لفك  اإلكرتونيات 

وحرمة  اخل�ضو�ضية،  احرتام  متنا�ضني  اجلهاز، 
املفقود". فيما ت�ضيف "ندى علي": ميثل "هاتف 
مّنا،  البع�س  حياة  يف  ح�ّضا�ضة  منطقة  امليت" 
فكل اإن�ضان له حق اأن يكون له اأ�رسار خا�ضة، واأن 
يحمي تلك االأ�رسار واخل�ضو�ضيات، لكن تختلف 
اأو  بالرقم  االحتفاظ  وراء  من  واملقا�ضد  النّيات 

اجلهاز اخلا�ضني باملتويف.
جوال  بهاتف  ُيحتفظ  اأن  املهم  من  ويبقى 
البنوك،  بع�س  كر�ضائل  فقط،  للحاجة  امليت 
مبالغ  له  اأو  عليه  كدين  ال�رسوريات  بع�س  اأو 

يكون  اأن  املهم  كذلك من  اآخرين،  اأ�ضخا�س  لدى 
امل�ضوؤول عن الهاتف زوجته اأو وكيل الورثة حتى 
تنتهي احلاجة منه نهائيًا، وفيما يتعلق باجلهاز 
اأما  ال�ضلبية،  والر�ضائل  املقاطع  م�ضح  فاالأف�ضل 
اخلدمة  من  فيلغى  ك"االمييل"  اخلا�ضة  االأ�ضياء 

اأواًل، ثم يحذف من اجلهاز.
و يبقى جهاز امليت ذا قيمة عالية عند البع�س، 
من  جزءاً  حممد  اأم  �ضميحة  ال�ضيدة  اعتربته  اإذ 
طلبت  ابني  تويف  "عندما  قائلة:  املتوفى،  ابنها 
ي�ضلني  واأن  بهاتفه،  امل�ضا�س  عدم  اجلميع  من 

كما تركه ابني بعد اآخر حمادثة �ضدرت منه".
وظلت اأم حممد حمتفظة به طوال الثماين �ضنوات، 
ك�ضيء ثمني ال يقدر مبال، كونه ال�ضاحب االأقرب 

يف حياة ابنها.
يف حني ظلت "اأمل ناظم"حمتفظة بهاتف والدها 
فيه  ت�ضرتجع  مهمة  كذكرى  وفاته  بعد  اجلوال 
غيابه،  يف  منها  بقربه  وت�ضعر  حياته  حلظات 
واأرى  والدي  هاتف  اأراقب  "كنت  م�ضيفة: 
املكاملات الواردة ممن مل يبلَّغ بوفاته، واأرى من 
مل يقم باإزالة حتديد ا�ضم والدي من قائمة الر�ضائل 
لديه يف اإر�ضال الر�ضائل اإليه يف املنا�ضبات حتى 
قائمة  �ضمن  لي�ضبح  اجلوال  عن  اخلدمة  توقفت 

اأغلى ممتلكاتي اخلا�ضة".
ُيخفي  البع�س  اأن  كرمي"  "�ضعد  اأو�ضح  حني  يف 
اأو مذمة اأمام  اأموراً حتوي اأخطاًء قد جتلب عاراً 
اأطلعوا عليها، وهو ما يجعلهم يخفون  اإن  اخللق 
اأو  اإّما يف جهاز حا�ضوب حممول،  خ�ضو�ضيتهم 
جهاز املوبايل، اأو ذاكرة وما اإىل ذلك مما حتفظ 
امل�ضموعة،  اأو  املرئية  واملواد  امل�ضتندات  فيه 
لدى  اخل�ضو�ضيات  اأهم  من  تلك  اأن  يعني  وهذا 
يف  اأحد  عليها  يطلع  اأن  يرغب  ال  التي  االإن�ضان 
حياته وبعد موته بكل تاأكيد، م�ضيفًا اأنه قد يرد 
للميت  اإن كان  اأال وهو  �ضوؤال هام،  البع�س  على 
بعد  الورثة  اإىل  ميلكه  �ضيء  يف  االأ�رسار  من  �رس 
هل  احلال؟،  هذه  يف  العمل  فما  �ضاحبه،  موت 
هل  اأم  اخل�ضو�ضية؟،  حلفظ  االإرث  عن  ُي�ضتغنى 
اأ�رساره  وتك�ضف  االإن�ضان  ذلك  خ�ضو�ضية  تنتهك 
اأمام النا�س؟، والقول يف ذلك اأن امليت اإن خلف 
اإرثًا فيه اأمور خا�ضة به فاإنه واحلال هذه يختار 
يطلع  اأمينًا كي  واحداً  �ضخ�ضًا  بينهم  من  الورثة 
على  اأجهزته  فقد حتتوي  امليت،  يخ�س  ما  على 
للخلق  حقوق  اأو  ح�ضابات،  اأرقام  اأو  له،  و�ضية 
م�ضلحة  فيه  ما  وينجز  يوؤخذ  وهنا  ذلك،  وغري 
للميت، واإن عر�س خطاأ من اأخطاء امليت ارتكبه 
يف حال حياته فاإنه ُيخفى وُي�ضرت ويكتم من قبل 

ال�ضخ�س الثقة الذي عينته االأ�رسة.
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لعلها فكرة مل تطر�أ على 
�فكارنا من قبل و يف �لآونة 

�لأخرية �نت�شرت على �لفي�س 
بوك مقاطع فيديو للرتفيه 

تت�شمن تو�شيات بع�س 
�لأ�شدقاء بحرق هاتفته 

يف حال تعر�س حلادث ما 
, ولكن �ملثري يف �لمر �ن 

�لفيديوهات بدءت تاأخذ 
بجدية من بع�س �ل�شباب 

�لذي �أو�شى �شديقه بتلف 
كافة بياناته على �لهاتف 

خوفا من حمتوياته خا�شة 
و�ن يف حميط بع�س �لأ�شر 

قد ُيفت�س من قبل �لأهل, 
و�لبع�س قد يذهب به �إىل 

خبري �إلكرتونيات لفك �لرمز 
و�لتقليب يف حمتويات 

�جلهاز, متنا�شني �حرت�م 
�خل�شو�شية, وحرمة 

�ملفقود.
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