
وهذا مما ين�سحب تلقائيا على �رشيحة وا�سعة من ابناء 
هذا ال�سعب الذين يطل��ق عليهم  قانونيا بامل�ستاأجرين، 
مم��ن مل ي�سعفه��م احل��ظ ويح�سل��وا عل��ى ب�سع��ة امتار 
يف ه��ذا الوط��ن املرتامي االطراف لي�سي��دوا عليها بيتا 
�سغ��را. بع��د اأن انته��ت )ام ح�س��ن( م��ن رزم احلقائب 
جل�س��ت عل��ى كر�س��ي �سغر و�س��ع يف غرف��ة املعي�سة، 
وهي منهكة من ترتيب اأغرا�ض املنزل، وبعد اأن تاأكدت 
من �سالمة االأغرا�ض وعدم تعر�سها للك�رش، حتدثت )ام 
ح�س��ن( بابت�سام��ة حزينة ر�سمت عل��ى وجهها: »عندما 
ب��داأت حيات��ي م��ع زوجي حلمن��ا بالكثر م��ن االأ�سياء 
وكان اأهمه��ا احل�سول على من��زل �سغر ياأوينا ويكرب 
اأوالدنا في��ه، ولكن االأمل بداأ يت�س��اءل عاما بعد اآخر«. 
م�سيفة: »اإن احلياة بداأت تتعقد، واالأوالد بداأوا يكربون 
ويحلم��ون باأن يك��ون لهم منزل جمي��ل وغرف خا�سة 
بهم، وحديقة �سغرة ميرحون فيها ويدعون اأ�سحابهم 
. وا�سبح الرات��ب الذي ي�ستلمه زوجي بالكاد يكفي ل�سد 
امل���رشوف  ال�سه��ري للمن��زل وت�سديد االيج��ار يف كل 

�سهر. 
بينم��ا اكد املواطن )فا�سل( الذي ميتلك ور�سة لت�سليح 
ال�سي��ارات عل��ى اجل�ساع��ة التي جب��ل علي��ه املوؤجر اأي 
�ساح��ب ال��دار فعل��ى الرغ��م م��ن امتالك��ه العدي��د من 
العق��ارات وهذا لي�ض من باب احل�سد والعياذ باهلل، لكنه 
كان يطالبن��ا بني ف��رتة واخرى بزي��ادة مبلغ االيجار، 
كن��ا نعار���ض يف بداية االمر لكنن��ا يف النهاية نر�سخ 
للواقع ولي�ض لدينا بديل اال بدفع �سعر االيجار املطلوب 
. يف ال�ساب��ق كان��ت الور�س��ة توؤم��ن يل مبل��غ االيج��ار 
وكذل��ك موردا ماليا ا�ستطيع م��ن خالله �سد احتياجات 

عائلت��ي، ت�س��ور ان املوؤجر هذه امل��رة طالبني بزيادة 
االيج��ار اىل)150( الف دينار، وانا ال امتكن من توفر 
ه��ذا املبلغ. وي�سي��ف )فا�سل(لقد فك��رت ببيع ور�ستي 
الت��ي ورثتها عن اب��ي وعملت بها من��ذ نعومة اظفاري 
مب��ا فيها من مواد وعدد ومكائ��ن الأ�سرتي �سيارة اجرة 
واعم��ل بها الأوفر ما ا�سدد ب��ه التزاماتي العائلية وبدل 
االيج��ار، ولكن حتى هذا احلل  ا�ستبعدت��ه بعد ان راأيت 
ك��رة �سي��ارات التك�س��ي الت��ي ت�س��ر يف ال�س��ارع وقلة 
املواطنني الذي��ن يقومون با�ستئجار �سي��ارات التك�سي 
.وكم��ا ت��راين االن اأ�رشب اخما�س��ا باأ�سدا�ض لعلني اأجد 
ح��ال يخرجني مما اأنا في��ه وينقذ عائلتي م��ن الت�رشد. 
يجل���ض مهدي علي البالغ م��ن العمر )40( عاما وحوله 
اأوالده االربع��ة يف مدخ��ل الدار ال�سغ��رة التي تتجاوز 
ال�سبع��ون مرتاً و التي ي�ستاأجرها باإحدى مناطق بغداد، 
بينم��ا ت��رزم زوجت��ه الثالثيني��ة يف العم��ر اأغرا�سه��م 
وحقائبه��م ا�ستع��دادا لالنتقال اىل منزل ث��ان، ويروي 
مه��دي كيف ي�سطر بني فرتة واأخ��رى اىل االنتقال من 
من��زل اىل اآخ��ر خا�سة عندما ترتفع اأ�سع��ار االإيجارات 
وال يع��ود ق��ادرا عل��ى تاأمينه��ا، وا�س��اف )مهدي( »مل 
يع��د باإم��كاين املق��درة عل��ى العي���ض يف ه��ذا املن��زل، 
الأن �ساحب��ه ق��رر رف��ع االإيج��ار ب��دون �ساب��ق اإن��ذار، 
والأن عمل��ي ه��و االآخر غ��ر م�ستقر، اإذ اأعم��ل يف اإحدى 
ال�رشكات االهلي��ة، وهي االأخرى بدت ت�ستغني عن عدد 
كبر م��ن كادرها ب�سب��ب االزمة االقت�سادي��ة احلالية، 
ل��ذا ف��اإن االإيج��ار اأ�سب��ح يثقل كاهل��ي ب�س��كل كبر«. 
يحدثن��ا  )ابراهي��م جا�س��م (، موظ��ف حكوم��ي ويقول: 
ميك��ن اعتب��ار اأزم��ة ال�سك��ن من امل�س��اكل الت��ي يعاين 
منه��ا اأغل��ب العراقي��ني تقريب��ا وان تلك االأزم��ة لي�ست 
حم�س��ورة يف م��كان حمدد، وامن��ا جندها تاأخ��ذ البعد 

نف�س��ه يف خمتلف حمافظات الع��راق خ�سو�سا يف ظل 
ظاه��رة النزوح التي �سهدته��ا البالد بعد احتالل تنظيم 
)داع���ض( ملحافظات املو�سل و�س��الح الدين واالنبار. 
وترى هذا ال�سعب املبتل��ى والذي ال ميلك اأكر مواطنيه 
�س��ربا واحدا فوق تراب هذا الوط��ن، وال جند اأن من بني 
العراقي��ني  م��ن يتو�سد االر�ض م��ع اأطفال��ه متخذا من 
ج��ذوع النخي��ل �سقفا له او من ا�ستوط��ن يف احياء غر 
نظامي��ة وع�سوائية تدعى التج��اوز او )حوا�سم( . ال�سيد 
)حامد( �ساح��ب مكتب داللية للعقار ، �ساركنا احلديث 
ع��ن تلك االزم��ة امل�ستع�سي��ة قائال:  يف �سن��وات خلت 
كان��ت بدالت االيجار متهاودة ومعقولة نوعا ما، حيث 
كان باإم��كان املواط��ن ايج��ار م�ستم��ل او �سقة �سغرة 
وذل��ك لتدين ب��دل ايجاراتها، اما م��ا تالحظه اليوم من 
ا�سع��ار خيالية ي�سعها ا�سحاب العقارات  تلهب كل من 
ياأت��ي الين��ا لتاأجر �سقة او م�ستم��ل او بيت وتدفعه اىل 
الهروب والنفاذ بجل��ده والتفكر بحل اخر بدل االيجار 
. و ا�س��اف )حامد( اىل هناك قطع اأرا�سي عديدة للبيع 
يف اأماك��ن عدة لكن االقبال عليها ا�سبح �سعيفا ب�سبب 
االرتف��اع الفاح���ض يف اأ�سعار امل��واد االإن�سائية واجور 
الي��د العامل��ة ، وكذل��ك ع��دم توفر اخلدم��ات يف بع�ض 
م��ن تلك املناط��ق، اأ�ساف��ة اىل ذل��ك غي��اب اال�ستقرار 
االمن��ي . وا�سار )حامد( ويف �س��وء هذا كله علينا اأن ال 
نن�سى ج�سع بع�ض ا�سح��اب العقارات م�ستغلني حاجة 
املواط��ن الذي يح��اول بطريقة او باأخ��رى توفر �سكن 
الئ��ق ياأوي��ه هو وعائلت��ه، فنجد اأحد ه��وؤالء املوؤجرين 
يطل��ب مبلغ يزيد ع��ن خم�سمائة الف دينار بدال الأيجار 
م�ستم��ل �سغر ال ي�سم اأكر م��ن غرفتني مع ملحقاتها 
ويعترب �سعره هذا غر قابال للنقا�ض او امل�ساومة. وغر 

مكرتث بامل�ستاأجر وهمة الوحيد هو املال . 

 لكن جمتمعنا ولالأ�سف يوجد به من ال يتقبلهم مطلقا، لي�سل حلد 
ال�سخري��ة منهم، واالنتقا�ض من ذاته��م وعقلياتهم، اطفال مر�ض 
التوح��د الذي��ن ينعته��م معظ��م النا���ض باملجانني، جنده��م اليوم 
قد جت��اوزوا تلك املرحل��ة بف�سل اهلل ورعاية مرك��ز احل�سني عليه 

ال�سالم للتوحد.
 تق��ول ام ح�س��ن: اكتم��ل عم��ر ابن��ي �سنت��ني ومل يتكلم اي��ة كلمة، 
وب�سب��ب ان�سغايل وانغما�ض والده بالعم��ل مل نكرتث له وا�ستبعدنا 
ا�ساب��ة طفلن��ا به��ذا املر���ض، وبعد متابعت��ي له يف حرك��ة لعبه 
املتوا�سل��ة وهي )الرتفيف( قررنا عر�س��ه على الطبيب، حيث اكد 

لنا انه م�ساب مبر�ض طيف التوحد.
م��ن هنا دخ��ل الرع��ب قلوبنا ودائم��ا ا�سع��ر اين ال�سب��ب واملذنبة 
الوحي��دة الن�سغايل عنه وتركه �ساعات طوال امام التلفاز، ليتفرج 
على املحطات الكارتونية مما جعله يقلدهم يف �سلوكياتهم، وبعد 

فرتة من الزمن علمت بوجود املركز، ف�سارعت بت�سجيله والتحاقه 
به، وبع��د ما عاينه االخت�سا�سي النف�س��ي اكد انه م�ساب مبر�ض 
طي��ف التوح��د املتو�س��ط وان��ه �سيتماث��ل لل�سف��اء ان وا�سب على 
االلت��زام بتواجده باملركز، انق�ست �سن��ة وقد تقدم مبرحلة العالج 
وامتن��ع عن حركة الرفرف��ة بذراعيه كليا وا�سب��ح يفهم ما نقوله 
وي�ستمع الينا ونوجهه اي�سا، حتى يتمكن من التاأقلم مع املجتمع، 
ففي ال�سابق مل يكن ي�ستجيب لنا ويفعل ما يرغب به هو فقط، وقد 
تعلم بع�ض الكلمات االنكليزية وا�سبح اجتماعيا اأكر، بعد ما كان 
انطوائيا. اما ام احم��د غرقت بدموع عينيها وقد رافقتها ابت�سامة 
خفيف��ة لرتوي لنا حالة ابنها قب��ل ح�سوره اىل املركز. تقول: بلغ 
احم��د 3 �سنوات وكربت مع��ه حالة الدوران امل�ستم��ر دون توقف، 
واجل��ري يف اركان البيت املتوا�سل دون �سبب وكثرا ما تعر�ست 
للكالم اجلارح من قب��ل االقارب حتى ا�رشة زوجي الذين ينعتونه 
باملجن��ون. وبع��د عر�س��ه عل��ى الطبي��ب املخت���ض اخ��ربين باأنه 
م�س��اب مبر�ض التوحد، والنه كث��ر احلركة دون توقف خ�سو�سا 

حرك��ة الدوران اذ ي�ستم��ر بها ل�ساعات طوال كتب له دواء، اقرا�ض 
مهدئ��ة مل تغ��ر من طباعة، �س��وى انه ادمن على الن��وم، ثم علمت 
بوج��ود هذا املرك��ز فبا�رشت بت�سجيله، واك��دت ام احمد على انها 
ا�ستطاع��ت ان تخل�سه من حركة ال��دوران امل�ستمر بف�سل الدرو�ض 
الت��ي تلقاها من معلم��ة ال�سلوك التطبيق��ي، وا�ستجابته للمعاجلة 
م��ن خالل اجلل�سات العالجي��ه التي يتلقاه��ا يف املركز، حتى انه 
ا�سب��ح يجل�ض عل��ى الكر�س��ي ويتفرج عل��ى التلفاز، فف��ي ال�سابق 
مل يك��ن يكرتث حت��ى ملناداتي ل��ه، لدرجة اين انطوي��ت يف البيت 
ب�سب��ب نظرات النا���ض يل وكالم الغر ولعدم �سيطرت��ي عليه. االآن 
وبع��د انق�ساء ثالثة ا�سه��ر تقدم كثرا عن ال�ساب��ق يف �سلوكياته، 
وق��د ح���رشت الي��وم اىل املرك��ز ليتلقى بع���ض الدرو���ض من قبل 
الباحث��ة االجتماعية، حول كيفية م�ساعدت��ه على النطق. واعربت 
اأم احم��د ع��ن �سعادتها لتماثل اإبنه��ا لل�سفاء . فيم��ا ا�سارت دعاء 
عبد الكرمي اخ�سائي��ة ال�سلوك التطبيقي التحليلي قالت: ان مر�ض 
التوح��د تك��ون له ميزة وخا�سية يف الغال��ب تكمن داخل كل طفل 

م�س��اب به��ذا املر�ض، وهي هواي��ة مكبوتة ونح��ن بدورنا ن�سعى 
لتنميته��ا، فق��د جال�س��ت مديرة املرك��ز الكت�ساف بع���ض االطفال 
امل�سابني به��ذا املر�ض، لديهم هوايات اللعب على الكمبيوتر، من 
هن��ا انطلقت بع��د موافقة االدارة باعطاء درو���ض باحلا�سوب على 
برام��ج الورد والنطق بالكلمات االنكليزية وحتى االحرف، وكانت 
اال�ستجاب��ة �رشيع��ة من قبله��م ل�رشع��ة البديهية الت��ي لديهم الن 
افكارهم غ�سة وغر م�سو�س��ة. يف حني توؤكد الباحثة االجتماعية 
رن��دة ح�سن تقول: ان التوحد ي�سعب على املرء اكت�سافه، لكن عدم 
تكل��م الطفل بعم��ر ال�سنتني وع��دم االنتباه يثر الريب��ة، و�رشعان 
م��ا تتفاقم هذه احلال��ة وتتطور حتى تتح��ول اىل توحد وهو عدم 
التاأقل��م م��ع الع��امل املحيط ب��ه، واحيان��ا رف�سه ال��كالم او يكون 
عدواني��ا او كث��ر احلركة، فيت�س��ور البع�ض انه يع��اين من تخلف 
فك��ري، وه��م ال يعلمون ان ابنهم م�ساب مبر���ض التوحد، من هنا 
يجب ان تتاب��ع االمهات واالباء اي�سا اطفالهم للم�سارعة بعالجه 

قبل ان يخ�رشوه اىل االبد .

العدل تكشف عن تعرضها للتهديد

شرطة كركوك تعلن رفع حظر التجوال 
عن المحافظة وفتح جميع منافذها

آمر اللواء 11 يؤكد جاهزية مجاهدي اللواء 
لعمليات الحويجة المقبلة

طيران القوة الجوية يقتل ستة عناصر من 
داعش بقصف مقر ألمراء التنظيم غربي األنبار

 بغ��داد - اجلورنال:  ك�سفت وزارة العدل ،الثالثاء، عن تلقيها تهديدات من نوع جديد، 
مبين��ًة اأن ذل��ك جاء بع��د اإعدامها جمموعة م��ن االإرهابيني. وذكر بي��ان للوزارة تلقت 
"اجلورن��ال" ن�سخ��ة منه، اإنه "بعد ان اثبتت وزارة العدل حر�سها ال�سديد على ايقاع 
الق�سا�ض العادل وح�سب القانون بجميع من تلطخت ايديهم بدماء العراقيني، وبعد ان 
اثب��ت ابناء وزارة العدل انهم اهل لتحمل امل�سوؤولية مع جميع ظروف التهديد والوعيد 
ومل تثنيه��م كل ال�سعوب��ات ع��ن اخذ ثاأر ال��دم العراقي وفر�ض �سلط��ة القانون، وعدم 
االك��رتاث جلمي��ع من يحاول ايقافهم عن اداء واجبه��م املقد�ض �سواًء كان من اجلهات 
اخلارجية او الداخلية"، م�سيفًا "عمدت بع�ض اجلهات الداعمة لالرهاب بعد ان عجزت 
ع��ن قتل الوزارة بالتفجرات املتك��ررة اىل حتريك ودعم بع�ض من �سولت لهم انف�سهم 
امل�ساوم��ة على الدم العراقي وبيع امن الع��راق وموؤ�س�ساته مقابل حطام الدنيا وكلمة 
ال�سكر من ا�سيادهم". وا�سار البيان اىل انهم ، " حاولوا من حيث ي�سعرون او ال ي�سعرون 
بدعم م�ساريع تفتيت وزارة العدل وتقطيع او�سالها واخراج بع�ض موؤ�س�ساتها وعزلها 
م��ن ادارة وزارة الع��دل ومبختل��ف الذرائ��ع". واو�س��ح اأن "ه��ذه اجله��ات م�ستمرة يف 
خططها و�سيظهر اىل العلن م�رشوعها القادم بوقت قريب وح�سب تهديدات هذه اجلهات 
يف ح��ال مل تخ�س��ع الوزارة اىل �رشوطهم"، منوه��ًا اإىل اأن "الوزارة بذات الوقت تطمح 
ان يك��ون ال�سادة اع�ساء جمل�ض النواب على علم ودراية بهذه امل�ساريع وان يتم حتمل 
امل�سوؤولي��ة ورف�ض كل م�رشوع يهدف اىل تفتيت وزارة العدل الن الغر�ض الوحيد منه 

تهدمي هذه الوزارة العريقة لثنيها عن اداء واجبها ح�سب القانون".ا

كرك��وك � اجلورنال: اأعلن��ت قيادة �رشطة حمافظة كرك��وك، الثالثاء، عن رفع حظر 
التج��وال يف كركوك وفتح جميع منافذ املحافظ��ة. وقال قائد ال�رشطة خطاب عمر 
ع��ارف، يف بيان تلقت "اجلورنال"ن�سخ��ة منه، اإن "حظر التجوال باملدينة رفع يف 
ال�ساع��ة اخلام�سة من فجر اليوم الثالثاء يف جميع اأحياء املدينة". واأ�ساف عارف، 
اأن��ه "مت اإعادة فت��ح منافذ املحافظ��ة للتنقل يف جميع خم��ارج ومداخل كركوك"، 

موؤكداً اأن "االأو�ساع االأمنية م�ستقرة واحلياة طبيعية جداً".

اك��د اآم��ر اللواء 11 عل��ي احلمداين باحل�سد ال�سعب��ي، الثالثاء، جاهزي��ة جماهدي اللواء 
للعملي��ات املقبل��ة �سم��ن عملي��ات قادمون ي��ا حويجة.وقال احلم��داين يف بيان تلقى 
موق��ع احل�س��د ال�سعبي ن�سخ��ة منه، ان "مقاتل��ي اللواء 11 بكافة �سنوف��ه جاهز ب�سكل 
ت��ام للواجب اجلديد من ال�سفح��ات القادمة من عمليات قادم��ون ياحويجة بعد اإمتام 

املرحلة االوىل ب�سفحاتها الثالث بوقت قيا�سي".

 قت��ل ط��ران القوة اجلوي��ة العراقية، الثالث��اء، �ستة عنا�رش من تنظي��م داع�ض بق�سف مقر 
الأم��راء التنظي��م غرب االنب��ار. وذكر موف��د اإعالم احل�س��د ال�سعبي ان، ط��ران القوة اجلوية 
وا�ستن��اداً ملعلوم��ات ا�ستخبارية ق�سفت، �سب��اح اليوم، مقراً الأمراء داع���ض، مما ا�سفر عن 
قتل �ستة عنا�رش من التنظيم واعطاب عدداً من االأ�سلحة واالأعتدة التي كانت بحوزتهم يف 
ق�س��اء راوة غ��رب االنبار. وا�ساف املوفد ان، الطران دمر ور�س��ة لتفخيخ العجالت تابعة 

لداع�ض من خالل عدة �رشبات نفذها على الق�ساء.

 �ساهم��ت جه��ود ق�سائية يف ا�سرتج��اع مبالغ 
كب��رة �رشقت من امل���رشف الزراعي يف دياىل 
بع��د القب���ض عل��ى الل�سو���ض. وق��ال القا�سي 
عبد ال�ست��ار برقدار املتح��دث الر�سمي ملجل�ض 
الق�س��اء االأعلى ، اليوم الثالثاء ، يف بيان تلقته 
"اجلورنال" ن�سخة منه ، اإن “جلنة حتقيقية من 
ثالث��ة ق�ساة �سكلها جمل���ض الق�ساء االأعلى من 
اأجل نظر ق�سية �رشق��ة مبلغ ي�سل اإىل مليارين 
و123 ملي��ون دينار مع م�سوغ��ات ذهبية من 
خزينة امل�رشف الزراع��ي يف دياىل”. واأ�ساف 
برق��دار اأن “القوات االأمني��ة مبتابعة ق�سائية 
وجه��د ا�ستخب��اري متكن��ت م��ن القب���ض عل��ى 
جمموعة من املتهمني ومت توقيفهم وفق املادة 
)443( م��ن قانون العقوبات وق��د اعرتفوا ومت 
�سبط جميع املبالغ امل�رشوقة التي بحوزتهم”، 
الفت��ا اإىل اأن “متهما اآخ��ر مت القب�ض عليه ذكر 
اأن ���رشكاءه نقل��وا بقي��ة امل��ال من دي��اىل اإىل 
االأمن��ي  “اجله��د  اأن  وتاب��ع برق��دار  بغ��داد”. 
واللجن��ة الق�سائية اأ�سهمت يف �سب��ط ق�سم اآخر 
من االأموال بالعمل��ة العراقية والعملة االأجنبية 
وكذل��ك م�سوغ��ات ذهبي��ة كان��ت بح��وزة اأحد 
املتهم��ني”. واأك��د اأن “البح��ث م��ا زال م�ستمراً 
للقب���ض عل��ى بقية املتهم��ني”، خل���ض اإىل اأن 
“التحقي��ق و�سل اإىل مراحله النهائية من اأجل 
اإحالة املتهمني على حماك��م املو�سوع لينالوا 

جزاءهم العادل”.

اأعلن جمل���ض حمافظ��ة الب�رشة، الثالث��اء، تعطيل 
ال��دوام الر�سم��ي اخلمي�ض املقبل مبنا�سب��ة ال�سابع 
م��ن حمرم احل��رام. وق��ال بي��ان للمجل���ض اإطلعت 
عليه "اجلورن��ال"، اإن "جمل�ض الب�رشة قرر تعطيل 
ال��دوام الر�سمي، اخلمي�ض املقب��ل، مبنا�سبة ال�سابع 

من حمرم احلرام".
واأ�س��اف البيان، اأن "ذلك ج��اء وفق قرار املجل�ض 

ال�سابق رقم ٧٧ يف ٢0/٢0014/1".

بسبب جشع المؤجرين وضيق سبل العيش ..

أزمة السكن عبء جديد يثقل كاهل المواطن 

أطفال مرض التوحد... بين هامش الحياة وحزن األهل

القضاء يسترجع مبالغ 
كبيرة في ديالى

مجلس البصرة يعطل 
الدوام الرسمي الخميس 

المقبل

متابعة - وكاالت

البصرة ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

جزء ال يتجز�أ من جمتمعنا 
وال يحق الحد مطلقا �ن 
يلغي �و ينكر تو�جدهم 

بيننا، رغم نظر�ت �لعطف 
تارة ونظر�ت �لنق�ص تارة 
�خرى، فهم يعي�شون بيننا، 

يتنف�شون هو�ءنا، كربو� 
وبقى حلم و�لديهم �ن 

يروهم باأف�شل حال، ورغم 
ما �فتقدوه ما ز�لت لهم 

مل�شاتهم �ملبهرة �لتي يعجز 
�ملتعافون عن فعلها،

�أزمة �ل�شكن وج�شع �ملوؤجر 
مفردتان ذ�ع �شيتهما يف ظل 

�لتد�عيات و�الزمات �ملتد�خلة 
يف �لعر�ق �لذي تتعاقب عليه 

�لنكبات بف�شل �ل�شيا�شات 
و�حللول �لفا�شلة �لتي �عتمدتها 
�النظمة و�حلكومات �ملتعاقبة. 
ويت�شاءل �ملو�طن �لعر�قي عما 
قدمته �ل�شلطات �ملتالحقة خالل 

�الأعو�م �ملا�شية من �إجناز�ت يف 
حقل �الإ�شكان مما يخيب �لظن 
عند �ملو�طن عندما يجد جعبة 

�الإعمار فارغة من �أي موؤ�شر 
با�شتثناء بع�ص �الإجناز�ت من 

هنا وهناك ، 
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