
�أف��اد �ملو�طن من �أهايل ذي قار في�ش��ل ر�شيد باحتجاز 
و�لدت��ه و�شقيق��ه �ملر�ش��ى يف �إح��دى م�شت�شفي��ات �لهند 
بع��د �أن نف��ذت �أمو�له��م �إث��ر �إنتكا�شة حالتهم��ا �ل�شحية 
و�ش��ر �المور عك���س �ملخطط لها، فيما ق��ررت �إد�رة تلك 
�مل�شت�شفى �شحب جو�ز�ت �شفرهم حلني ت�شديد ما بذمتهم 
من �أمو�ل، �المر �لذي دعاه �ىل طلب ��شتغاثة �ىل منطقته 
يف ق�ش��اء قلع��ة �شك��ر �شم��ال �ملحافظ��ة جلم��ع �ملبالغ 

�لالزمة وت�شديدها.
وق��ال ر�شيد �ل��ذي اليز�ل حمتج��ز� مع عائلت��ه يف �لهند 

يف ت�رصيح��ات �شحفية، �إن �شفره �ىل �لهند كان لغر�س 
�لت��رع بجزء م��ن كبده لو�لدت��ه �ملري�ش��ة يف م�شت�شفى 
)BLK( �لهن��دي، وبع��د �إج��ر�ء �لفحو�شات ل��ه ملعرفة 
مطابق��ة كبده جل�ش��م و�لدته �إت�شح بعده��ا �ن كبده غر 
مطاب��ق، ويف ه��ذه �للحظ��ة دخل��ت و�لدت��ه يف غيبوب��ة 
وقال �لطبيب �الخت�شا�س بان حالتها م�شتع�شية وهذه 
�شاعاته��ا �الخرة، عنده��ا �شقيقه �لذي ج��اء ملر�فقتهم 
ق��رر هو �لترع بكبده و�أجري��ت له �لفحو�شات وتبني �ن 
هن��اك �شعف يف رئت��ه وال ميكن �إجر�ء �لعملية �ال بعد 5 

�أي��ام من �لع��الج وعندما ر�أو� بان �لوق��ت متاأخر وجدو� 
ح��اًل باجر�ء �لعملية مع زرقه �أب��ر �أثناء �جر�ءها، عندها 

وّقع )في�شل ر�شيد( على �إجر�ء �لعملية.
و��شاف ر�شيد، �أن �لعملية قد �أجريت ومتت بنجاح وخرج 
�شقيقه من �لعملية و��شتاأجر له فندقًا ال�شرت�حته وم�شت 
ف��رتة قر�بة �ل� 18 يومًا على ه��ذ� �حلال، بعدها �نتك�شت 
حالت��ه ل�شيق يف �لتنف�س نقل على �إثرها �ىل �مل�شت�شفى، 
ومت نقل��ه �ىل �لرده��ة �لتي ترق��د فيها و�لدت��ه وملا ر�أت 
ولدها �ملترع بحالته تلك �نتك�شت هي �الخرى، ومت نقل 
�شقيقه �ىل �لعناي��ة �ملركزة وقرر �لطبيب �ملعالج بعدها 
�إج��ر�ء عملية جر�حي��ة �خرى ل�شقيقه لوج��ود �شو�ئل يف 
بطن��ه ال يعرف م�شدرها، و��شتغرق��ت �لعملية )6 �إىل 7( 
�شاع��ات، حيث وجد �لطبيب 3 ثق��وب يف �إمعائه ت�شببت 
بتل��ف يف �أح�شائ��ه �لد�خلي��ة بالف�ش��الت و�ن �لعملي��ة 
�أجري��ت لتنظيف �لكبد و�لرئة و�لكلي��ة من تلك �لف�شالت 

و�ل�شو�ئل.
وتاب��ع، "بع��د �أن هد�أت حالة �خي كان��ت �أمي قد �دخلت 
ه��ي �الخ��رى �ىل غرفة �لعملي��ات حيث �أ�شيب��ت بجلطة 
دماغي��ة، ورق��دت بعده��ا يف �لعناية �ملرك��زة، وال يز�ل 

�خي لليوم �ل� 23 يف �لعناية لعدم ��شتقر�ر حالته".
كم��ا بني، �نه وبعد �أن �ش��األ �لطبيب عن حالة �خيه ��شار 
عليه بان حالته غ��ر م�شتقرة و�لتهابات �لرئة تتناق�س 
وت��زد�د بني حني و�آخ��ر وال ميكن �جر�ء �لالزم له �ال بعد 
�نتكا�شت��ه، مت�شائ��اًل وملاذ� عند �نتكا�ش��ة �حلالة، �جاب 
�لطبي��ب �ن "�ملبال��غ �ملالي��ة �لتي لديكم نف��دت ومل يعد 

باإمكاننا �تخاذ �لالزم".
وعند �ش��وؤ�ل عن تكلفة �لعمليات �لت��ي �جريت حتى �الن 
ق��ال ر�شيد، �ن �لعملي��ات �لتي �جريت كلفت��ه )60( �ألف 
دوالر �مريك��ي، مت دفعه��ا �ىل �مل�شت�شف��ى وال ت��ز�ل يف 
ذمته��م )60( �أل��ف دوالر �خرى يجب دفعه��ا للم�شت�شفى 
لف��ك �الحتجاز عنه��م، موؤكد�ً �ن حالة �خي��ه ال تز�ل غر 
م�شتق��ر ويتعر�س النتكا�شات ب��ني حني و�آخر، و�ن �شبب 

ذلك وجود خلل يف �لكبد.
و��ش��ار "في�شل ر�شي��د" �ىل �ن �ل�شف��ر �لعر�قي يف �لهند 
ق��ام بزي��ارة و�لدت��ه و�خي��ه يف �مل�شت�شف��ى و�طلع على 
حالته��م �ل�شحية وتعهد مبتابعتها م��ع �د�رة �مل�شت�شفى 

و�جر�ء �لالزم.
كم��ا ق��دم ر�شي��د، منا�شدت��ه للحكوم��ة �لعر�قي��ة ووز�رة 
�خلارجي��ة وجمل���س �لنو�ب مطالب��ًا بت�شهي��ل �جر�ء�تهم 
وم�شاعدتهم يف �لو�شع �لذي ال يح�شد عليه كونه ال يز�ل 

حمتجز� يف �لهند مع و�لدته و�خيه �ملر�شى حلني ت�شديد 
�ملبالغ، مقدمًا �شكره يف �لوقت ذ�ته �ىل �هايل قلعة �شكر 
و�ملوق��ف �الن�شاين �لذي بادرو� به و�لقائمني على حملة 

�لترع.
هذ� متكن �أهايل ق�شاء قلعة �شكر �شمال حمافظة ذي قار 
م��ن جمع كامل �ملبلغ �ملطلوب الإنقاذ �لعائلة �ملحتجزة 
يف دولة �لهند و�لبالغ 72 مليون دينار )60 �لف دوالر( 
بع��د ي��وم و�حد ون�ش��ف من ب��دء �حلمل��ة �الإن�شانية لهذ� 
�لغر���س. وقال زيد ما�شي �لعم��ري م�شوؤول حملة جمع 
�لترع��ات �ملالي��ة يف موؤ�ش�شة �م �لبن��ني يف �لق�شاء �إن 
�حلملة �خلا�شة باإنقاذ �لعائلة �لعر�قية من �أهايل ق�شاء 

قلع��ة �شكر و�ملحتج��زة يف دول��ة �لهند، ج��رى �ملبادرة 
بتبنيها لعدم متكنها من ت�شديد ما بذمتها من م�شتحقات 
مالي��ة و�لبالغ��ة 60 �ل��ف دوالر على �ثر �إج��ر�ء عدد من 

�لعمليات �جلر�حية �لطارئة يف �لعا�شمة �لهندية.
و�أو�ش��ح �أن �حلملة جنحت بجمع كام��ل �ملبلغ �ملطلوب 
باالإ�شاف��ة كمي��ة م��ن �مل�شوغ��ات �لذهبي��ة خ��الل يوم 
ون�شف من بدء �حلملة، مو�شحا �ن �ملبلغ �لذي مت جمعه 
�شيت��م �إر�شال��ه �إىل دول��ة �لهن��د بعد يومني حي��ث تو�جد 

�لعائلة �ملري�شة �ملحتجزة من خالل �حد �أ�شقائهم.
و�أكد ب��اأن �حلملة ت�ش��كل �نعطافة �إن�شاني��ة كبرة لي�شت 
جديدة على �أهايل ق�شاء قلعة �شكر م�شر� �إىل �نه يتوجه 

بال�شكر �إىل جميع �الأهايل ممن �شاهمو� يف �إنقاذ �لعائلة 
�ملحتجزة.

وكان  �أه��ايل ق�ش��اء قلعة �شك��ر قد ب��ادرو� وعر �إحدى 
�ملوؤ�ش�ش��ات �خلري��ة بجم��ع مبل��غ م��ايل ي�ش��ل �إىل 48 
ملي��ون دينار خالل حمل��ة ترع نظمتها م��ن �أجل �إنقاذ 
عائلة من �أهايل �لق�شاء تعر�شت �إىل �الحتجاز يف دولة 
�لهن��د لعدم متكنهم من دف��ع تكاليف عملية جر�حية الم 
و�بنها يف �ح��دى �مل�شت�شفيات، فيما ك�شف �لنائب �الأول 
لرئي�س جمل�س �لنو�ب ح�شن كرمي �لكعبي �ليوم عن �إجر�ء 
عدد من �الت�شاالت مع وز�رة �ل�شحة و�شفارة �لعر�ق يف 

�لهند للتحرك ب�شان �لعائلة �ملحتجزة.

تقارير وتحقيقات

مواطن من ذي قار يروي قصة احتجاز عائلته في مستشفى هندي
بغداد - متابعة

بعد عشاء نوبل الملكي.. طالبة 
عراقية تالحق األمراض المستعصية

مواقد الصفيح انيس الكادحين في اجواء اسواق الناصرية الباردة

تقرير غربي يسرد قصصا البتزاز الفتيات العراقيات على اإلنترنت

�أم��اين  �ل�شويد  يف  �ملقيمة  �لعر�قية  �لطالبة  ت��ز�ل  ال 
حممد، منهمكة يف در��شتها الإكمال �لتجارب بخ�شو�س 
�كت�شافها �لعلمي �ملذهل، �لذي حظي باهتمام و��شع يف 

�ل�شويد بلغ "مائدة نوبل" د�خل �لق�رص �مللكي.
�إىل  �لتو�شل  يف  عاما،  �ل�18  �شاحبة  �أم��اين  وجنحت 
�الإيدز،  فرو�س  عالج  مبجال  "مذهل"  علمي  �كت�شاف 
مما دفع ملك �ل�شويد كارل غو�شتاف �ل�شاد�س ع�رص �إىل 
لها حل�شور ع�شاء توزيع جو�ئز  توجيه دعوة �شخ�شية 

نوبل للعلوم، �أو�خر �لعام �ملا�شي.
مع   2008 ع��ام  �ل�شويد  �إىل  هاجرت  عر�قية  و�أم��اين 
�خلاليا  لتطعيم  "فعالة"  طريقة  �إىل  تو�شلت  عائلتها، 

�ملكت�شبة  �ملناعة  نق�س  بفرو�س  �مل�شابة 
)�إيدز(.

نيوز  ل�"�شكاي  �أم��اين  وقالت 
قيامي  "�أثناء  عربية": 

ب���ال���ب���ح���ث، �أخ������ذت 
ع��ي��ن��ات م���ن دم���اء 

وخ���الي���ا �ل���ق���ردة 
باالإيدز،  �مل�شابة 
عدة  و��شتخدمت 
لتطعيم  ط����رق 
�خل��������الي��������ا، 
�إحدى  و�أثبتتت 
ه�����ذه �ل���ط���رق 

فاعليتها".
و�أ������ش�����اف�����ت: 

�لبحوث  "الز�لت 
قائمة  و�لتجارب 

ع��ل��ى ق���دم و���ش��اق 
�إمكانية  م��ن  للتاأكد 

�لطريقة  ه���ذه  تطبيق 
على �الإن�شان".

تز�ل  ال  �لتي  �أم��اين،  وح�شلت 

بدرجة  �المتياز،  عالمة  على  �لثانوية  در��شتها  تكمل 
98.5 باملئة، على بحثها �ملميز، مما لفت �نتباه و�شائل 

�الإعالم �ل�شويدية.
�لعر�قية،  �ل�شابة  باإجناز  �الإعالمي  �الهتمام  هذ�  وبعد 
وجه ملك �ل�شويد دعوة خا�شة لها حل�شور ماأدبة ع�شاء 

على �رصف جو�ئز نوبل للعلوم نهاية �لعام �ملا�شي.
جد�  كبره  )بالدعوة(  فرحتي  كانت   " �أم��اين:  وقالت   

وكانت حافز� يل على مو��شلة �لدر��شة و�لبحث".
للعلوم  نوبل  بجائزة  �لفائز  �أم��اين  �لتقت  �حلفل،  ويف 
لعام 2018، �الأمركي جيم�س بي �ألي�شون، �لذي �أ�شدى 
�لبحث  جم��ال  يف  �لكبرة  خرته  بحكم  �لن�شح  لها 
ما  حتديد  "�أهمية  على  معها  حديثه  يف  و�أك��د  �لعلمي، 
�لهدف خطوة  لهذ�  للو�شول  و�لتخطيط  بال�شبط،  تريده 

بخطوة".
حديثها  يف  �ل�شابة  �لباحثة  و�أكملت 
"كنت  عربية":  نيوز  ل�"�شكاي 
�لعلماء  على  �الأ�شئلة  �أط��رح 
حفل  يف  قابلتهم  �ل��ذي��ن 
من  �أ�شتفيد  لكي  �لع�شاء 
كيفية  يف  خ��رت��ه��م 
ت��ن��ظ��ي��م �أوق��ات��ه��م، 
�إىل  ح��ت��ى و���ش��ل��و� 
ه������ذ� �ل���ن���ج���اح، 
ل���ي���ك���ون���و� م��ث��ال 
ول��ك��ل  يل  �أع���ل���ى 
من يطمح للنجاح 

و�لتفوق".
وت����اأم����ل �أم�����اين، 
�للغة  تتقن  �ل��ت��ي 
بدخول  �ل�شويدية، 
�لعام  هذ�  �لطب  كلية 
ب��ع��د �إن���ه���اء �ل��در����ش��ة 
تطمح  ك��م��ا  �ل��ث��ان��وي��ة، 
�الأب��ح��اث  ب��اال���ش��ت��م��ر�ر يف 
و�ل��ت��ع��م��ق ب��در����ش��ة �الأم���ر�����س 

مدينة  �شهدتها  �ل��ت��ي  �الأج����و�ء  ب���رودة  �أج���رت 
�أ�شحاب  ق���ار،  ذي  حمافظة  م��رك��ز  �لنا�رصية 
�إيقاد  �إىل  �أ�شو�ق �ملدينة  �مل�شالح و�لكادحني يف 
�لتدفئة  لغر�س  �شغرة  بد�ئية  مو�قد  يف  �لنر�ن 

ومو��شلة �لعمل حتى �شاعات �لفجر �الأوىل.
�إن  قال  علي  �حمد  �الأ�شماك  بيع  �لعامل يف حمل 
دعته  �حلر�رة  درجات  و�نخفا�س  �الأجو�ء  برودة 
�إن�شاء موقد من )�ل�شفيح(  وزمالئه يف �لعمل �إىل 
و�إ�شعال  �مل��ج��اورة  �مل��ح��ال  م��ن  �حلطب  وجمع 
�لنر�ن رغبة من �جلميع يف �حل�شول على حلظات 
د�فئة و�لذي جتره مهنته على مو��شلة �لعمل �إىل 

مابعد منت�شف �لليل يف تنظيف �أحو��س �ل�شمك.
يتدفىء  كان  فقد  ح�شن  جمال  �لدجاج  بائع  �ما 
�الأج���و�ء  لهذه  حت�شبا  م�شبقا  �أع���ده  موقد  على 
�ملحال  من  �لعمل  زم��الء  حوله  من  �جتمع  وقد 

�ملجاورة.
�إىل  �نخف�شت  �حل��ر�رة  درج��ات  �إن  جمال  ويقول 
�دين �مل�شتويات وهو ي�شعر بالرد لذلك توجه �إىل 
�ملقاهي  �حد  من  �حلطب  وجلب  �ل�شغر  �ملوقد 
مكانه  �خذ  �ل�شاي  و�إبريق  �لنار  ليوقد  �لقريبة 

لرت�شف منه بني �حلني و�الأخر.
عملهم  على  توؤثر  �الأج��و�ء  ب��رودة  �أن  �إىل  وي�شر 
كثر� كون �غلب �الأهايل قد جلاوؤ� �إىل منازلهم يف 

وقت مبكر.

حوله  م��ن  �جتمع  ك��اظ��م  حممد  �خل�شار  ب��ائ��ع 
يت�شامرون  وه��م  �خل�شار  باعة  من  �الأ���ش��دق��اء 
منه  تعالت  �لذي  �ل�شفيح  موقد  حول  وي�شحكون 

�لنر�ن.
�ليوم جميلة جد� يف ظل  �الأجو�ء  �إن  يقول حممد 
�نه  موؤكد�ً  �ليوم  �شباح  منذ  �ملتو��شلة  �ل��رودة 
�ملوقد  هذ�  حول  �الأ�شدقاء  مع  �لليلة  �شيم�شي 

حلني �إكمال عمله و�لعودة للمنزل.
موجة  بعد  باردة  �أجو�ء  �لنا�رصية  مدينة  وت�شهد 
خلو  على  بظاللها  �ألقت  و�لتي  �الأخ��رة  �الأمطار 
�أ�شحاب  ��شتمر  ح��ني  يف  �مل���ارة  م��ن  �ل�����ش��و�رع 
مو��شلة  على  �لهرج  �شوق  من  �لقريبة  �ملحال 

�لعمل.

ن�رصت �شحيفة "�شندي تاميز" تقرير� �أعدته 
��شتخد�م  ع��ن  ب��غ��د�د،  م��ن  ك��االه��ان  ل��وي��ز� 
ع�شابات �جلرمية يف �لعر�ق منابر �لتو��شل 

�الجتماعي و�شيلة البتز�ز �لن�شاء.
وهن  يرق�شن  بنات  م�شهد  �لتقرير،  وي�شف 
م�رصح  و�شط  �لق�شرة،  �لتنانر  يرتدين 
�إحدى  ويف  �خل�رص�ء،  �الأ�شو�ء  عليه  تنعك�س 
�لزو�يا وقفت بنت �شابة ترتدي تنورة ق�شرة 
وي�شكي،  يدها  ويف  �لنمر،  بخطوط  مرقطة 
بغد�د،  يف  ليلي  ناد  يف  �جلمعة  ليلة  وكانت 
وكان �جلميع يق�شون وقتا ممتعا، م�شر� �إىل 
"هذه  عاما:   20 �لعمر  من  �لبالغ  غيث  قول 
هي �حلفلة �لوحيدة يف بغد�د.. هناك ت�رصف 

خمتلف يف هذ� �ملكان، و�لنا�س هنا 
�شعد�ء".

غ��ي��ث  �إن  ك�����االه�����ان  وت����ق����ول 
ن�شاأ  جيل  من  جزء  هم  و�أ�شدقاءه 
�لغزو  �شهد  �ل��ذي   ،2003 عام  بعد 
�الإجنلو�أمريكي للعر�ق، الفتة �إىل �أنه 
فاإن  �حلرب  من  �شنو�ت  معاناة  بعد 
هوية  عن  �لبحث  يحاول  �جليل  هذ� 

جديدة له.
�إن  قولهم  �إىل  �ل�شحيفة  وت�شر 
ودي��ن  ���ش��الح  لي�س جم��رد  �ل��ع��ر�ق 
بني  ل��ل��ت��اأث��ر  م�شتميتة  وم��ع��رك��ة 
�أر�شد  �إىل قول  و�إير�ن، الفتة  �أمريكا 
�لنادي  ب��د�أ  �إن��ه  عاما(   29( فخري 
له  وروج��و�  عام  قبل  �أ�شدقائه  مع 
�الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عر 
�أ����رصط���ة ف��ي��دي��و معدة  م��ن خ���الل 
جيد�، ومل تكن لتبث يف �أي بلد �آخر، 
ولديهم متابعون مبئات �الأالف على 
و�أ�شاف  و"يوتيوب"،  "في�شبوك" 
للعامل..  �لعر�ق  نقدم  "نحن  فخري: 
�إن  ونقول  �لعر�ق  �إىل  �لعامل  وجنلب 

لديه �لكثر". 
ويفيد �لتقرير باأن هذه �لفيديوهات 

�ل�شجب  بل  �ملت�شددين،  من  دعم  �أي  تلق  مل 
خا�شة  �مل�شاهد�ت،  زي��ادة  �إىل  دف��ع  �ل��ذي 

ل�رصيط "فتيات عاريات يف بغد�د". 
�لعر�قية كانت  "�لعا�شمة  �إن  �لكاتبة  وتقول 
هادئة نوعا ما منذ �حلرب �لطائفية �لفظيعة، 
عامني،  قبل  �الإرهابية  �لهجمات  خفت  فيما 
و�لنا�س  �لعا�شمة،  يف  تدب  �حلركة  وب��د�أت 
يخرجون من بيوتهم، ويذهبون �إىل �ملقاهي، 
فيما  م�شتمرة،  للحياة  �لقدمية  �لطريقة  لكن 

تقود �حلياة �جلديدة �إىل �آثار موؤملة".
�لذي  �لوقت  يف  �أن��ه  �إىل  �ل�شحيفة  وتلفت 
�لعر�قي  �ل�شباب  �ن�شم فيه قطاع �شغر من 
يزلن  ال  �لن�شاء  من  �لكثر  فاإن  �جلي�س،  �إىل 
لكن  �لتقليدية،  �حلياة  يو��شلن  �لبيوت  يف 

بطريقة خمتلفة.

يف  و�لن�شاء  �لرجال  �أن  �إىل  �لتقرير  وينوه 
كانت  �شو�ء  حياة،  يعي�شون  �لعر�ق  معظم 
على  معظمها  لكن  تقليدية،  �أم  ع�رصية 
�الإنرتنت، فالن�شاء �لالتي ال ي�شتطعن مغادرة 
�لبيت يقمن باالت�شال مع �لرجال من خالل 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي، ويطورن عالقة 

معهم دون لقائهم �أو معرفتهم �شابقا.
�شكل  �إىل  �أدى  �الأمر  هذ�  �أن  كاالهان  وتبني 
ف��االأع��ر�ف  �ملنظمة،  �جل��رمي��ة  م��ن  ج��دي��د 
�لبطالة  ون�شبة  �ملحافظة،  �الجتماعية 
و�نت�شار  �أعلى،  ورمبا   17% �إىل  ت�شل  �لتي 
ظهور  �إىل  جمموعة  �أدت  �الإنرتنت،  �شبكات 
يتم  �أنه  �إىل  م�شرة  و�خل��د�ع،  �لغ�س  حاالت 
دفع �لفتيات لو�شع �شور لهن على �الإنرتنت 
دون حجاب، وقد ال تكون يف �أو�شاع مغرية 

�ملبتزين،  يد  �شالح يف  �إىل  قد تتحول  لكنها 
فيما تقول �حلكومة، �لتي قامت ب�شل�شلة من 
لكن  �ل�شيطرة،  حتت  �الأم��ور  �إن  �العتقاالت، 

عمليات �لغ�س تبدو عامة وعادية. 
وتذكر �ل�شحيفة �أن ر�وة )25 عاما( تعر�شت 
لالبتز�ز من خالل �شورة جو�ز �شفرها، ففي 
�لعام �ملا�شي وعندما كانت تبحث عن عمل 
على  عرثت  �لقانون،  كلية  من  تخرجها  بعد 
يف  وظ��ائ��ف  ع��ن  تعلن  "في�شبوك"  �شفحة 
وز�رة �ل�شحة، و�أر�شلت �شورة لها كما طلب، 
بها  �ت�شل  �أي��ام  وبعد  �جل��و�ز،  �شور  بحجم 
�شخ�س يهدد بو�شع �شورتها على �الإنرتنت 
�إن مل تعطه �لرمز �ل�رصي ل�شفحة "في�شبوك"، 
زوجها  �إىل  �ل�شورة  باإر�شال  وهدد  ورف�شت 
عالقة  بينهما  ب���اأن  و�ل��زع��م  و�أ���ش��دق��ائ��ه، 
عاطفية، والأن ر�وة جاءت من عائلة 
متحررة فاإنها مل تهتم بالتهديد�ت، 
لكن غرها من �لفتيات �ملحافظات 
عائالتهن  �إخ��ب��ار  م��ن  �خل��ائ��ف��ات 
و�أقاربهن باالأمر فاإن �لنتائج تكون 

خطرة. 
وز�رة  ف����اإن  �ل��ت��ق��ري��ر،  وب��ح�����ش��ب 
�شاخنا  خ��ط��اأ  �أن�����ش��اأت  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
مدير  وقال  كهذه،  حاالت  ملو�جهة 
�لعملية عدي حممد، �إن �لن�شاء عادة 
هن �لالتي ي�شتهدفن، و"يقوم بع�س 
ب�رصقة �شورة وو�شعها  �الأ�شخا�س 
�البتز�ز"،  �أج��ل  من  �الإنرتنت  على 
م�شر� �إىل �أن �ملر�أة يف �لعر�ق ت�شع 
�شور� لوجهها وبحجاب، �إال �أن هذه 
�شخ�س  من  ت�شتخدم  قد  �ل�شورة 
يك�شف لها عن �إعجابه بها �أو حبه. 

تقريرها  تاميز"  "�شندي  وتختم 
قد  �البتز�ز  ثمن  �أن  �إىل  باالإ�شارة 
 5 �الأح��ي��ان  بع�س  يف  يتجاوز  ال 
جاءت  �إن  لكن  �إ�شرتلينية،  جنيهات 
�لفتاة من عائلة موؤثرة وتريد جتنب 
 500 �الأم��ر  يكلفها  فقد  �لف�شيحة 

�ألف جنيه �إ�شرتليني.
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