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خطيب  إس���ح���اق  م����ن: 
العرب  م��وق��ع  م��راس��ل 

وصحيفة كل العرب
ت�����ظ�����اه�����رت م���ج���م���وع���ة 
م��ك��ون��ة م���ن ن��ش��ط��اء في 
اللجنة الشعبية واحلراك 
مدينة  ف�����ي  ال���ش���ب���اب���ي 
مكاتب  أم������ام  س��خ��ن��ن 
وزارة اإلسكان في مدينة 

وذلك  عيليت،  نتسيرت 
اح���ت���ج���اًج���ا ع��ل��ى ش���راء 
والسماسرة  امل��ق��اول��ن 
والوحدات  البناء  قسائم 
سخنن  ف����ي  ال��س��ك��ن��ي��ة 
بدًل  مضاعفة  ب��أس��ع��ار 
م��ن إف��س��اح امل��ج��ال أمام 
الشباب لشراء ال أراضي 
هذا  حياتهم.  وتأسيس 

سخنينيون يتظاهرون أمام وزارة اإلسكان احتجاجا على قضية بيع األراضي للسماسرة
*النائب مسعود غنامي: "فوجئنا بوجود ثغرات وأمور مريبة في مناقصة السعر للساكن في سخنني. واألمر الثاني أن املناقصة 

بحد ذاتها انتهت قبل أيام والناس ال تدري أن هذه املناقصة انتهت"
سخنن  ب��ل��دي��ة  ودع�����ت 
في  للمشاركة  اجلماهير 
هذه الوقفة الحتجاجية، 
إل أنه وبشكل مفاجئ لم 
يحضر عن البلدية سوى 
مم��ث��ل واح���د ف��ق��ط، وهو 
نائب رئيس البلدية منيب 

طربيه.
النائب  م��ع  حديثنا  وف��ي 
م���س���ع���ود غ����ن����امي ق�����ال: 
"ق��ض��ي��ة األراض������ي في 
اجلميع،  ت��ه��م  س��خ��ن��ن 
ومستقبل شباب سخنن 
إليجاد قطعة أرض لبناء 
نحتج  ع��ل��ي��ه،  م��س��ت��ق��ب��ل��ه 
اليوم على قضية تسويق 
أو تفضيل بيع األراضي 
مل����ق����اول����ن وأش����خ����اص 
الى  ي����ؤدي  مم��ا  معينن 
حرمان الشباب من قطع 
األراضي ويؤدي الى رفع 
كبير".  بشكل  األس��ع��ار 
"والقضية  قائًل:  وتابع 
قدمت  عندما  هي  الثانية 
جالنت  ي���وؤاف  للوزير 
ظاهرة  منع  كيفية  ح��ول 
والسماسرة،  امل��ق��اول��ن 
وعن إمكانية شراء قسيمة 
أو شقة يستطيع صاحب 
شرائها،  البسيط  الدخل 
أن  ال������وزي������ر  أج����اب����ن����ي 
للساكن  السعر  مشروع 
فيه ج��واب وح��ل ملشكلة 
والسماسرة،  امل��ق��اول��ن 
الشديد  ل��أس��ف  ول��ك��ن 
هناك  أن  ن��ف��اج��ئ  ن��ح��ن 
ثغرات وأمور مريبة في 
للساكن  السعر  مناقصة 
ف�����ي س���خ���ن���ن. واألم������ر 
بحد  املناقصة  أن  الثاني 
ذات���ه���ا ان��ت��ه��ت ق��ب��ل أي���ام 
هذه  أن  تعلم  ل  وال��ن��اس 

املناقصة انتهت".
مسعود  النائب  واختتم 
نتبع  أن  "ي��ج��ب  غ��ن��امي: 
مثل  أخ�������رى  خ�����ط�����وات 
ال�����ن�����ض�����ال ال����ق����ان����ون����ي 
م���ن خلل  وال���ق���ض���ائ���ي 
واملخططن،  احمل����ام����ن 
ويجب جتهيز خطة بديلة 
من  يجري  م��ا  على  للرد 
بهذا  ل��ل��ق��س��ائ��م  ت��س��وي��ق 
كأعضاء  ن��ح��ن  ال��ش��ك��ل، 
القائمة  ف����ي  ك��ن��ي��س��ت 
املشتركة سنطرحه بقوة 
في  ال���س���ك���ن  أزم������ة  ألن 
املجتمع العربي ستتفاقم 
إذا استمر احلال على هذا 

النهج".
غ�����ن�����امي:  ج������م������ال  د. 
طفيليات يعيشون على 

حساب اآلخرين
آخ���ر ملراسل  ل��ق��اء  وف���ي 
ال����ع����رب مع  ت���ل���ف���زي���ون 
غنامي،  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور 
عضو في اللجنة الشعبية 
قال:  الشبابي،  واحل��راك 
"اخل���ط���ة حمل���ارب���ة هذه 
وجميع  موجودة  األزم��ة 
متاحة،  القانونية  األمور 
هنالك  ل���أس���ف  ول���ك���ن 
أشخاص ميكن تسميتهم 
يتغذون  ب��ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات 
حساب  على  ويعيشون 
اآلخ�������ري�������ن، ول����أس����ف 
ال����ش����دي����د امل����س����ؤول����ن 
احمللية  ال���س���ل���ط���ات  ف����ي 
واملسؤسسات احلكومية 
يفعلوا  أن  يستطيعون  ل 
شيئا حملاربة هذه األمور. 
وكل شخص ينتمي لهذا 
الى  يقف  أن  عليه  البلد 
جانبنا في اللجنة الشعبية 
لصد  الشبابي  واحل��راك 
لسرقة  احمل�����اولت  ه���ذه 
أراضينا والقسائم املعدة 
ل����أزواج ال��ش��اب��ة. يجب 
األزواج  ل��ه��ذه  ت��وف��ي��ره��ا 
بكرامة  ال��ع��ي��ش  وإت��اح��ة 
العنف  قضايا  عن  بعيدا 
القضايا  م����ن  وامل����زي����د 
التي يعاني منها املجتمع 

العربي".
بلدية  ط��رب��ي��ه:  م��ن��ي��ب 
س������خ������ن������ني س�����ت�����ق�����ود 

املعركة
تواجد  ع���دم  ع��ل��ى  وردا 
سخنن  ب���ل���دي���ة  رئ���ي���س 
ومندوبن  غ��ن��امي  م���ازن 
منيب  ق�������ال  آخ������ري������ن، 
الرئيس:  ن��ائ��ب  ط��رب��ي��ه 
منشغل  البلدية  "رئيس 
وهنالك  عديدة،  بقضايا 
جلسات عمل مقررة منذ 
اليوم  حضرت  أسابيع، 
البلدية،  رئيس  عن  نيابة 
والبلدية  غ��ن��امي  وم����ازن 
املعركة  ه��ذه  سيقودون 
إذا  في نهاية هذا املطاف 
ل���زم األم�����ر". وأض���اف: 
امتعاضي  ع���ن  "أع���ب���ر 
وشعوري القاسي اجتاه 
اسرائيل  أراض��ي  دائ��رة 
التي  اإلس��ك��ان  ووزارة 
انتقائي مبا  تعمل بشكل 
الشاب  م��ص��ل��ح��ة  ي��ض��ر 
السخنيني. بلدية سخنن 
ستستمر في هذا النضال 
مبتغانا  ال��ى  نصل  حتى 
الشقق  وص������ول  وه�����و 
الشباب  ال����ى  ال��س��ك��ن��ي��ة 

واملستحقن". 


