
 
 قال املر�سد العراقي حلقوق االن�سان اإن اأعداداً كبرية من 
الفلوجة،  مدينة  من  املا�سي  العام  نزحت  التي  العوائل 
ال ت�ستطيع العودة اىل مناطقها االأ�سلية، على الرغم من 
الع�سائرية  اخلالفات  لكن  عام،  من  اأكرث  قبل  حتريرها 
اأي�سًا،  املر�سد  قال  ذلك.  دون  حتول  االإنتقام  وعمليات 
اإن اإ�ستمرار بقاء بع�ض العوائل يف املخيمات، رمبا يف�سح 
املجال للمتطرفني باحل�سول على تاأييد بع�سهم واإعادة 
املر�سد  مع  مقابلة  خالل  هناك.  من  خططهم  ترتيب 
خميمات  يف  يعي�ض  نازح  قال  االإن�سان  حلقوق  العراقي 
عامرية الفلوجة منذ اآيار/مايو 2016: "اأنا من منطقة 
اأن  اأمتنى  الفلوجة.  عامرية  خميم  يف  واأ�سكن  احل�سي، 
ال  لكنني  مهنتي  و  عائلتي  مع  الطبيعية  حلياتي  اأعود 
ا�ستطيع". قال اأي�سًا: "رغم اإكمايل كل االجراءات االمنية 
مدينتي  اىل  العودة  من  ممنوع   لكنني  احلكومة،  لدى 
ع�سائريًا، ب�سبب اإنتماء اأخي لتنظيم داع�ض". قال املر�سد 
العراقي حلقوق االإن�سان، اإن "اإرتباط بع�ض االأ�رس بقرابة 
مع اأحد عنا�رس تنظيم داع�ض، ت�سبب مبنع عودة املئات 
قال  النزوح".  خميمات  يف  والبقاء  مناطقها  اإىل  منها 
بع�ض  على  اإ�سرتطت  االأنبار  "حمافظة  اإن  اآخر  نازح 
من  الرباءة  اإعالن  للمحافظة  العودة  ُتريد  التي  العوائل 
معهم،  قرابة  ب�سلة  يرتبطون  الذين  التنظيم  عنا�رس 
اأو  املنطقة،  لدى خمتار  اإما  بتعهد حتريري  ذلك  ويكون 
املر�سد  قال  املحكمة".  يف  وُي�سدق  مقام  القائم  لدى 
التحريري  الترباأ  "عملية  اإن  االإن�سان،  حلقوق  العراقي 
غري كافية حلماية النا�ض، فامل�سكلة بني الع�سائر ولي�ض 
مع احلكومة، والأن الع�سائر هناك مل تلتزم بتعهد الرباءة 
حياتهم  فاإن  داع�ض،  عنا�رس  اأقارب  من  ُيقدم  الذي 
يزور خميمات  اإغاثة  عامل  قال  للخطر".  معر�سة  تبقى 
عامرية الفلوجة ب�سكل م�ستمر، اإن "عدد كبري من العوائل 
على  قادرة  تعد  مل  الفلوجة،   عامرية  يف  املتواجدة 
خميمات  يف  م�سوؤول  حتريرها".  رغم  ملناطقها  العودة 
االإن�سان  حلقوق  العراقي  للمر�سد  قال  الفلوجة،  عامرية 
اإن "يف املخيم امل�سوؤول عن اإدارته هناك 50 عائلة من 
190 ال ت�ستطيع العودة اىل مناطقها ب�سبب تاأخر  اأ�سل 
باأيام، وهذا ما  التحرير  خروجها من املدينة حتى قبل 

اإعتربته بع�ض الع�سائر والئًا لداع�ض".
اأ�ساف: اأن "اخلم�سني عائلة املمنوعة من العودة تتوافر 
فيها كل �رسوط التدقيق االأمني، لكن عنا�رس يف ال�رسطة 
املحلية مبحافظة االأنبار، ال ت�سمح  لها بالعودة واإعتربوا 
تنظيم  مع  وتواطئًا  ت�ساهاًل  املدينة  يف  املتاأخر  بقائها 
يف  االآن  وهو  الفلوجة  ق�ساء  من  نازح  قال  داع�ض". 

على  اخوتي  مع  "خالفًا  اإن  الفلوجة  عامرية  خميمات 
و  منزيل  حرق  منها  عديدة  م�ساكل  عن  اأ�سفر  االإرث 
تهديدي بالتعر�ض الإبني و بناتي، م�ستغلني قوة نفوذهم 
باإتهام  )اإخوته(  "قاموا  اأ�ساف:  االأمنية".  االأجهزة  يف 
اأثبتت  التحقيقات  لكن  داع�ض،  لتنظيم  باالإنتماء  اإبني 
بتفا�سيل  جرياين  مع  حدث  املو�سوع  وذات  برائته، 

م�سابهة على ح�سة �رساكة يف فرن �سمون. اأكرث العوائل 
التي تتعر�ض للتهديد اأو الُتهم باالإنتماء لداع�ض، هي التي 
خرجت قبل اإنتهاء عمليات التحرير باأيام". يرى املر�سد 
العراقي حلقوق االإن�سان اإن هناك �رسورة الإنفاذ القانون 
بني  اإنتقام  حاالت  حودث  ومنع  امُلحررة  املناطق  يف 
باأن  ُهناك،  الع�سائرية  املجتمعات  تفهم  واأن  الع�سائر، 

حُتدد  من  هي  العراقية  الدولة  يف  املخت�سة  املوؤ�س�سات 
العراقي  املر�سد  قال  عدمهم.  من  باالإرهاب  املتهمني 
وعداوات يف  اإنتقام  "ن�سوب حاالت  اإن  االإن�سان  حلقوق 
هو  املتوقع  غري  لكن  متوقعًا،  كان  امُلحررة  املناطق 
اإحتوام تلك اخلالفات  العراقية على  عدم قدرة احلكومة 

وفر�ض القانون فيها".

�سنة ١٩٣٠ اي قبل اكرث من �سنة على و�سول �رسب  
مت  حيث  بغداد   اىل  لندن  من  الع�سكرية  الطائرات 
اعتماد يوم و�سول الطائرات التي كان يقود احداها 

العقيد واملالكم حفظي عزيز ال�سخ�سية امل�سهورة
ال�سغرية  الطائرة  قاد  الذي  البغدادي  هذا  وكان 
طيار  اول  اعترب  والذي  بغداد  اىل  لندن  من  املدنية 
بغدادي يقوْد الطيارة من بريطانيا اىل العراق وهو 
البغدادية  دانيال  ا�رسة  من  بغداد  يف  ولد  من  اآخر 
اليهودية والتي تعترب وا�رسة �سالح  خ�سوري ا�سهر 
العوائل اليهودية البغدادية حيث ما زال �سوق دانيال 
من اال�سواق امل�سهورة يف قلب بغداد لقد ولد �سليم 
�سا�سون �سالح دانيال يف بغداد  يوم ١٦/٣/١٩٠١ 
ودر�ض الطريان يف اإجنلرتا  وا�سرتى طيارة وعاد بها 
تعيينه   ومت  وبريوت  ايطاليا  طريق  عن  بغداد  اىل 
�سابطا للحركات يف مديرية الطريان املدين التي مت 
ت�سكيلها يف بغداد غري انه عاد اىل لندن بعد اكرث من 
�سنتني ق�ساها يف بغداد اىل لندن وتويف يف مدينة 

كان الفرن�سية �سنة ١٩٧٧'
منذ  ا�ستهرت  اليهودية  البغدادية  دانيال  اآل  وا�رسة 
الن�سف االول من القرن التا�سع ع�رس برثائها وغناها
بغداد  حكم  الذي  پا�سا  داود  بغداد  وايل  عهد  ومنذ 

الزراعيات  بتجارة  وعملوا   ١٨٣١ اىل  من١٨١٦ 
و�سريفة االموال وجنوا االموال الكثرية واىل الوايل 
منت�سف  يف  بغداد  حكم  الذي  پا�سا  ر�سيد  حممد 
ا�ستعانوا  الوالة  بع�ض  ان  ع�رس حتى  التا�سع  القرن 

بهذه العائلة لدعم م�رسوعاته االإ�سالحية
�سافر رب  هذه االأ�رسة يف بداية القرن الع�رسين من 
بغداد اىل النم�سا وانتقل اىل فرن�سا وكان اعرجا ومل 
يتزوج وكان زاهدا متق�سفا وكان يردد ان ال حق له 
�سنة  ياأتيه بدون تعب وتويف  الذي  الكثري  يف ماله 
١٩٤٢ خملفا ثروة طائلة اوقفها عزرا دانيال با�سم 
اخيه ملن�ساآت الطائفة اليهودية ومدار�سها يف بغداد 
عليها  واوقف  دانيال  �سالح  مناحيم  مدر�سة  منها 

ق�سما من امالكه على نفقات هذه املدر�سة
واالإنكليزية  الفرن�سية  اللغتان  فيها  تدر�ض  وكانت 
واملدر�سة الثانية يف بغداد مدر�سة ح�سقيل مناحيم 
التي بناها عزرا مناحيم دانيال �سنة١٩٤٧ وو�سع 
حتت ت�رسفها امالكا كثرية واطلق عليها ا�سم اخيه 
واحلرف  وال�سنائع  املهن  تدر�ض  وكانت  ح�سقيل 

لالناث الفقريات  ودرو�ض م�سائية لتعليم اخلياطة
بغداد  �رساة  من  كان  دانيال  �سالح  مناحيم  وعزرا 
يف  در�ض    ١٨٤٧ بغداد   يف   املولود  واعيانها 
اىل  �سبابه  يف  �سافر  بغداد  يف  االليان�ض  مدر�سة 
مزارع  ادارة  وتوىل  االأوروبية  واالقطار  ا�سطنبول 

بغداد  والية  ادارة  جمل�ض  يف  ع�سوا  وكان  االأ�رسة 
من ١٩٠١ حتى ١٩١٧ كما كان ع�سوا يف جمعية  
الهالل االحمر وجمعيات خريية كثرية وعني ع�سوا 
وا�ستمر  لوالده  خلفا   ١٩٣٢ االعيان  جمل�ض  يف 
الد�ستور  تعديل  يف  راأي  له  وكان  �سنة  لع�رسين 

امللكي �سنة ١٩٤٣
ويف  اخلريية  للمعاهد  كبرية  مببالغ  تربع  ولقد 
مقدمتها امليتم اال�سالمي وكان ع�سوا يف اجلمعيات 
الطريان  وجمعية  ال�سل  مكافحة  كجمعية  اخلريية 
وكل  عقاراته  من  كثري  واوقف  االحمر  والهالل 
للمدار�ض  فرن�سا  يف  املتويف  ح�سقيل  اخيه  امالك 
وا�س�ض  والهندية  واحللة  بغداد  يف  وامل�ستو�سفات 
قبل وفاته �سنة ١٩٥٢ م�ستو�سفا وملعبا وكان اخر 
�سا�سون  �سليم  الطيار  االأ�رسة  هذه  يف  امل�سهورين 
كتابه  يف  الدروبي  ابراهيم  ويذكر  دانيال  �سالح 
قدمية  بغدادية  عائلة  االأ�رسة  هذه  ان  البغداديون 
احلالية  جورجيا  دولة  اي  جورج�ستان  من  ا�سلها 
وامتهنت  بغداد  يف  التوراة  حملة  ت�سكن  كانت 
منذ١٨٤٩  فخمة   دار  له  وكانت  والزراعة  التجارة 
وكان الآل دانيال م�سيف يف احللة ينزل فيه الغرباء 
ورجال الع�سائر فيقدم لهم الطعام نهارا وليال وكان 
الوزراء  يح�رسه  بغدادي  ثقايف  جمل�ض  للعائلة 

واالعيان والنواب ونا�ض كثريون. 

املواقع  يف  ن�رس  لها  عراقية  و�سحفية  واإعالمية  �ساعرة، 
الالألكرتونية وال�سحف العراقية واملجالت العربية.

ولدت ال�ساعرة بنت اجلنوب من عائلة اأدبية ملمة باالأدب وال�سعر 
بطفولة  متيزت ْ  عديدة  بق�سائد  االبتدائية  املرحلة  يف  �ساركْت 
املفردة ال�سادقة لهذا اأ�سار َ اإليها امل�ستمعون وتهام�سوا ثم قالوا 

اإن هذا الأداء جميل ك�سف عن موهبةٍ  �سعرية.
رئي�ض منظمة اأديبات العراق منظمة ) اأدبية فنية اعالمية(.

ع�سو احتاد االأدباء والكتاب يف بغداد.
نالت تكرمي بدرع االإبداع با�سم منظمة اأديبات العراق من نقابة 
وزارة  و   2012 لعام  الثقافية  ال�سوؤون  دار  ومن  ال�سحفيني 

الثقافة.
القطر ولها فروع  عملت مهرجانات عديدة يف اغلب حمافظات 
املثنى،  بغداد،  قار،  ذي  بابل،املثنى،  كربالء،  النجف،   ( يف 
الب�رسة(  كورد�ستان،  مي�سان،  املو�سل،  االأنبار،  الدين،  �سالح 

وقد كانت له ا�سداء كبرية.
خالل  من  العاملية  املنظمات  اأغلب  من  �سهادات  على  حائزة 
ح�سور الور�ض والدورات التي تخ�ض املراأة وال�سحافة وحقوق 

االأن�سان.واملراأة القيادية.
الالألكرتونية وال�سحف املحلية واملجالت  لها ن�رس يف املواقع 

العربية.
وجمموعة  القادم(  العام  بعنوان)رياح  جمموعة  لها  �سدرات 

حتت الطبع.
منظمة اأديبات العراق هي منظمة اأدبية ، فنية ، اإعالمية م�ستقلة 
م�سدر  اأي  من  متول  وال  جهة  اأي  اإىل  تنتمي  ال  حكومية  غري 
انبثقت عام 2008 مع انطالق بابل عا�سمة للثقافة ، من هناك 
املهرجانات  منها  عديدة  بن�ساطات  قامت  االأول  انبثاقها  كان 
التي اأقيمت يف كل من ) بغداد ، بابل ، ذي قار ، كربالء ،ال�سماوة 
االأديبات  فيها  ت�سارك  الوطنية  وكانت مهرجاناتها   ) النجف   ،
من كافة حمافظات القطر ولها ملتقى �سهري م�ستمر، وقد فتحت 
 ، �سليمانية   ، اربيل   ، املو�سل  املحافظات  فروع كثرية يف  لها 
 ، الب�رسة   ، قار، مي�سان  ، ذي  بابل   ، ، كركوك  االأنبار   ، تكريت 
اخلارج  يف  لها  فروع  املنظمة  فتحت  كما  القاد�سية   ، ال�سماوة 
اجلزائر  و�سوريا  وم�رس  والربازيل  و�سوي�رسا  واأملانيا  ال�سويد 
وهي م�سجلة يف دائر املنظمات غري احلكومية ال ngo بالرقم 
وزارة  يف  وم�سجلة   2011\11\24 بتاريخ   )ib74990(
الثقافة ولديها العديد من كتب ال�سكر وم�سجلة يف وزارة الثقافة 
ولديها موقع الكرتوين و�سفحةعلى الفي�ض بوك با�سم )االأديبات 

االأديبات(

الخالفات العشائرية تمنع نازحين من العودة إلى الفلوجة
أسباب عدم عودة بعض النازحين إلى مناطقهم...

بغداد ــ خاص

بغداد - طارق حرب

�شرطة  ل�شيارات  دورية  فيها  �شاهدت  مرة  اأخر  كان   1993 عام   
الإطراف,  اأهايل  �شكان  اغلب  حال  وهذا  الن�شر,  حي  يف  النجدة 
بل  النجدة,  �شرطة  ل�شيارات  النادر جدا م�شاهدة دورية  حيث من 
غابت متاما, مما ت�شبب بالنفخ بالع�شائرية حلل م�شاكل املجتمع, 
املناطق  يف  اجلرمية  انت�شار  اأ�شباب  احد  هو  الغياب  هذا  فكان 
ال�شعبية, اأن غياب ال�شرطة عن ار�ض الواقع اأمر ل ميكن تربيره, 
الطاغية,  زوال  ننتظر  كنا  امل�شوؤولية,  اأداء  عن  بالتخاذل  ال 
العدل حلياة  القانون ويعود  ي�شود  للأح�شن عندما  الأمور  لتتغري 
الطبقة  لكن بقيت اخليبات تلحقنا ب�شبب ف�شاد  الب�شطاء,  النا�ض 
والرتاخي,  الإهمال  م�شتنقع  يف  وغرقها  احلاكمة,  ال�شيا�شية 

وال�شحية فقط هو املواطن الب�شيط.
�شيارات  لنت�شار  املهم  الدور  مبكرا,  اأدركت  املتح�شر  العامل  دول   
ال�شرطة و�شط الإحياء ال�شكنية, حيث تعترب عامل مهم لنخفا�ض 
معدل اجلرمية, خ�شو�شا مع ن�شر �شبكة من الكامريات, مع توفري 
اأي  اأرقام هواتف للت�شال عند اخلطر, فتكون الدورية قريبة من 
لن  فقط  والقتل,  واخلطف  ال�شرقة  معدلت  فانخف�شت  حدث, 
ال�شرطة متواجدة دوما يف ال�شارع, هذا الأمر جعل ال�شعوب ت�شعر 
بالأمان والثقة بحكوماتها, لأنها تعمل على حتقيق �شعاراتها على 
ار�ض الواقع. تخيل معي لو اأن هناك دوريات ل�شيارات ال�شرطة, 
اأوقات الظهرية  تنت�شر يف �شوارع الإطراف واملدن والإحياء, يف 
�شيارات  لن  اجلرمية,  من  احلد  املمكن  من  عندها  الليل,  ويف 
اأن الأمان  اأي  ال�شرطة جتوب ال�شوارع تراقب وتلحق املجرمني, 
الأ�شف  مع  لكن  لل�شارع,  النجدة  �شرطة  �شيارات  بعودة  يعود 
رحمة  حتت  املواطن  جعل  ومت  العراق,  يف  الأمر  هذا  اإهمال  مت 

الظروف القاهرة.
الظهرية  اأوقات  ال�شرقة يف بغداد, خ�شو�شا يف  وتن�شط عمليات 
ويف ال�شباح املبكر ويف الليل, خ�شو�شا يف الر�شافة , اأما مناطق 
ودعوات  الربكة  على  وي�شري  جدا,  �شيء  فيها  فالأمر  الإطراف 
الأهايل, واإل فان اجلرائم يف تزايد خ�شو�شا مع ارتفاع معدلت 
البطالة وارتفاع الأ�شعار, وعدم معاجلة احلكومة مل�شاكل املجتمع, 
واخلدمات  وال�شحة  وال�شكن  الفقر  قبيل  من  تفاقمت  هي  بل 
ردع,  اأي  دون  من  ومترح  ت�شرح  لل�شرقة  ع�شابات  والتعليم. 
�شد  تقيد  قتل  جرائم  تنتهي,  ل  ق�ش�شها  الأطفال  خطف  ع�شابات 
جمهول جتري يف الليل, عنف يف ال�شارع فال�شجارات حت�شل هنا 
وهناك, وتوؤدي اأحيانا كثريا اىل �شحايا, ولول التدخل الع�شائري 
يحدث  هذا  كل  القانون,  غياب  ظل  يف  دموية,  �شدامات  حل�شلت 

فقط لغياب دور دوريات �شيارات ال�شرطة يف الإحياء ال�شكنية.
املطلوب اليوم من احلكومة ومن وزارة الداخلية, اأن تقوم بت�شيري 
�شيارات ال�شرطة يف الإحياء ال�شكنية, خ�شو�شا املناطق ال�شعبية 
للت�شال  ال�شيارة,  على  هواتف  اأرقام  و�شع  مع  والإطراف, 
وهذه  م�شبوه,  حترك  اأو  �شرقة  اأو  اعتداء  مكروه  اأي  ح�شل  اإذا 
ال�شرطة,  رجال  بني  متناوب  بجدول  �شاعة   24 ت�شتمر  الدوريات 

عندها يتغري الو�شع كثريا ويتحقق الأمان املفقود.
وهو دور ميثل م�شوؤولية يف عنق احلكومة اجتاه ال�شعب وهي اىل 
األن مق�شرة يف اأداء م�شوؤوليتها, مع �شمت عجيب من قبل ال�شعب, 
ننتظر ت�شحيح الأمر, وحتقيق املطلوب من قبل احلكومة, لتحقيق 

الأمان لل�شعب العراقي.

مبدعون
من العراق أول طيار بغدادي قاد طائرة من لندن إلى بغداد سنة ١٩٣٠

منى رحيم الخرساني

ما سر اختفاء سيارات 
شرطة النجدة ؟

 بقلم- اسعد عبدالله عبدعلي

أقالم حرة

اجلن�سية  مع  م�سكلته  �سارحا  را�سي  كرمي  املواطن  يقول 
املدنية  االحوال  هوية  او  اجلن�سية  �سهادة  اقتناء  ..يتطلب 
اجراءات �سعبة وروتني قاتل وزيارة اثناء املراجعة جلميع 
اق�سام �سعب املديرية ودفع مبالغ مالية تبوب ل�رساء ا�ستمارة 
وفايل وطوابع وكب�ض وامور �سكلية بعيدة عن طبيعة العمل 
بِا�ستمرار  حملها  يتطلب  اقتنائها  وحني   ، االمثل  االداري 
كون  البيت  يف  ماأمون  مبكان  حفظها  او  تغافلها  والميكن 
اعتادت  اخلا�سة  وال�رسكات  البلدية  وجمال�ض  الدولة  دوائر 
االمر  وت�سويرها واليختلف  امل�ستم�سكات  لطلب  �سياق  على 
يف احل�سول على امل�ستقاة النفطية او�رساء بع�ض احلاجيات 
ت�سويرامل�ستم�سكات  حاملها  من  اي�سا  يتطلب  ال�رسورية 
�سمن  ويح�رس  ملون  الت�سوير  يكون  وان  االربعة  الثبوتية 
ومملة  م�ستمرة  احلالة  تلك  ا�سبحت  حتى   ، واحدة  �سفحة 
خا�سيتها  الثبوتية  االوراق  بها  وتفقد  اال�ستخدام  لكرثة 
القانونية ، واالكرث من ذلك بداأت احلالة ت�رسي على �ساحب 
النفط  ق�سيمة  تقدمي  او  التموينية  البطاقة  تبديل  يف  الدار 
املدار�ض  امل�ستمرة يف  الطلبات  ،ناهيك عن  ال�ستالم ح�سته 
واجلامعات واالح�سائيات التي ابتلي بها املوظف كل راأ�ض 
�سهر يتطلب ت�سوير تلك امل�ستم�سكات بحجة بنك املعلومات 
من  اخلام�ض  ال�سهر  يف  مني  طلب  وقد   ، غريبة  م�سميات  او 
2013 ان ا�سور امل�ستم�سكات االربعة وان ا�سعها يف  �سنة 
االوىل  منها  واحدة  لكل  ن�سخ  اربعة  االحمر  باللون  فايل 
االمطار  جراء  من  للتعوي�ض  البلدي  املجل�ض  اىل  تذهب 
ون�سختان اىل امر الفوج اجلديد للمنطقة ، واالخرى اىل مكتب 
يف  النفط  من  ح�ستنا  ننتظر  والزلنا   ، االمنية  املعلومات 
مو�سم ال�ستاء اجلديد واليخلوا الطلب لنف�ض الغر�ض ، احلقيقة 
املدونه  املعلومات  خالل  ومن  اجلن�سية  على  احل�سول  ان 
واملذهب  واللون  ال�سكل  يف  عراقي  عن  عراقي  المتيز  فيها 
ظلها  حتت  اجلميع  ويكون  االوىل  الدرجة  من  اومواطنَا 
ت�سدر  ان  نطمح  ولكننا   ، والتقرب  االنتماء  يف  مت�ساوون 
واملعاناة  ال�سغط  تخفف  اأن  الوزراء  رئا�سة  من  تعليمات 
واجلهات  الدولة  دوائر  من  امل�ستمرة  الطلبات  عملية  يف 
او  وثيقتني  على  يقت�رس  وان  االربعة  للم�ستم�سكات  االمنية 
واحدة ، حفاظا عليها من التلف اأوال�سياع وجتاوز الروتني 
انظار  اأمام  ا�سعها  ان  احب  جدا  مهمة  مالحظة  وهنالك   ،
امل�سوؤولني وان ياخذوها بعني االعتبار ومتا�سيا مع التطور 
اجلن�سية  �سهادة  الزالت   ، بنا  املحيط  الدول  كل  يف  اجلاري 
ومن  اليدوي  باخلط  تكتب  املدنية  االحوال  وهوية  العراقية 
العربية  احلروف  االحيان  بع�ض  يف  يجهلون  موظفني  قبل 
بحيث   ، التواريخ  وين�سون  اال�سماء  كتابة  يف  ويخطاأون 
احل�سن  وباخلط  بالدقة  المتلىء  فيها  املوجودة  احلقول  ان 
البطاقة  الكثري من حاملي تلك  وتفقد روحيتها وقد تعر�ض 
وتعر�سوا  مراجعتهم  يف  والتاأخري  الت�سكيك  اىل  التعريفية 
يف  والغريب   ، التواريخ  ون�سيان  اخلط  رداءة  ب�سبب  لالذى 
يف  الوارد  اخلطاأ  لت�سحيح  ال�سخ�ض  يراجع  عندما  االمر 
الكبري  العبء  يتحمل  تواريخ  ا�سافة  او  ا�سم  من  اجلن�سية 

ويدفع الثمن الخطاء لي�ض له اي عالقة بها

شهادة الجنسية .. هّم 
في الدائرة وذل ال يحتمل

المواطن و المسؤول
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