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مراسل  حييسيين  عييبييد  ميييين: 
وصحيفة  اليييعيييرب  مييوقييع 

"كل العرب"
ق���ام احل�����راك ال��ش��ب��اب��ي في 
خيم  بنصب  سخنني،  مدينة 
ساحة  ف��ي  الشابة  االزواج 
البلدية ضمن سلسلة خطوات 
ية  تصعيد و ج���ي���ة  ح���ت���ج���ا ا
وجاء  السماسرة،  ملواجهة 
ف����ي ال����ب����ي����ان: "أه���ل���ن���ا في 
الشباب هم صمام  سخنني، 
األمان، وثورة األوطان وهم 
تغيير  ف���ي  وث��روت��ه��ا  األمم 
أّن  ف��ي  ري��ب  وال  املستقبل. 

قدرة الشباب حتويل االحالم 
الى حقائق، والطموحات الى 
الواقع  أرض  على  اجن��ازات 
تتطلب أن متهد وتشق السبل 
كي تنطلق هذه الطاقات وان 
ترفع القيود كي تستمر هذه 
التغيير  اج���ل  م��ن  ال��س��واع��د 
الهمم  ش��ح��ذ  ه����ذا  ي��ت��ط��ل��ب 

والتعاون املشترك".
وتابع البيان: "أهلنا االفاضل، 
ف��ي ظل  أح���د  ع��ل��ى  ال يخفى 
أزمة السكن اخلانقة والعائق 
لشبابنا،  س��ك��ن  ت��وف��ي��ر  م��ن 
ف���ي سخنني  ي��ت��واص��ل  أن����ه 

االرض"  ق��ي��ام "س��م��اس��رة 
وإبرام  باألراضي  باملتاجرة 
التزييف  صفقات عن طريق 
واالحتيال، واستغالل هؤالء 
السكن  ضائقة  املشبوهني 
اعقاب  .وف��ي  احملتاجني  عند 
ما مت كشفه في هذه القضية 
اخلطيرة التي طالت اراضي 
سخنني، نحذر املواطنني من 
صفقات بيع وشراء اراضي 
بطرق مشبوهة وغير قانونية 
مدينتنا  ومحيط  داخ���ل  ف��ي 

احلبيبة".
ولفت البيان: "*( يجب العمل 

السماسرة  م��ق��اط��ع��ة  ع��ل��ى 
اجتماعيا واقتصاديا.

تعمل  مهنية  جلنة  اقامة   )*
في  األرض  ق���ض���اي���ا  ع���ل���ى 

سخنني.
*( اقامة خيمة اعتصام في 
فعاليات   )* البلدية  ساحة 
وينسقها  ي��ح��دده��ا  ي��وم��ي��ة 
احلراك الشبابي في موضوع 
حقوق وواجبات املواطن في 
وكشف  ولعائلته  له  مسكن 
االقنعة  وازال��ة  املؤامرت  كل 
ع�����ن ه��������ؤالء "م���ص���اص���ي 
ال�����دم�����اء" وس����رق����ة اح����الم 

شبابنا .
*( نطالب اجلهات املسؤولة 
زمني  ب���ج���دول  ب���اإلل���ت���زام 
محدد مع خطة عمل واقعية 
مبنية على دراسة علمية حلل 
مشكلة الشباب وااللتزام بها 
رسميا .وعليه نهيب بكم ان 
ت��أخ��ذوا دورك���م ف��ي نضال 
مستقبل  ب��ن��اء  ف���ي  ش��ب��اب��ن��ا 
ملعاجلة  وص�������ادق  اف���ض���ل 
سخنني  لنا  سخنني  األزم��ة. 
م��ش ل��ل��ب��ي��ع" إل���ى ه��ن��ا نص 
ب��ي��ان احل����راك ال��ش��ب��اب��ي في 

سخنني.
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أيوب
في أعقاب قضية ال سماسرة 
والوحدات  ال��ب��ن��اء  وق��س��ائ��م 
ال��س��ك��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ش��غ��ل بال 
وتقض  السخنيني  ال��ش��ارع 
تلفزيون  أج��رى  مضاجعه، 
تقريًرا   arabTV ال��ع��رب 
م������ص������وًرا ج�������اب أط�������راف 
واتهم  وت��ن��اول��ه��ا.  ال��ق��ض��ي��ة 
مازن غنامي األشخاص الذين 
السماسرة  ب��ش��روط  قبلوا 
البناء  ق���س���ائ���م  واش�����ت�����روا 
على  يكن  ق��ال:"ل��م  اذ  منهم 
على  ال���ت���ه���اف���ت  امل���واط���ن���ني 
االراضي  السماسرة لشراء 
ب����األس����ع����ار امل���ض���اع���ف���ة". 
بأني  واض��اف:"ات��ه��م��ون��ي 
اش��ت��ري��ت 3 دومن�����ات وان���ا 
ألحصل  كنت  ما  انني  اؤك��د 
ع��ل��ى س��ن��ت��م��ت��ر واح����د حتى 
ل��و ك���ان إب��ن��ي س��ي��ق��ى حتت 
ودعا  س��ن��ة!".   100 الشتاء 
نتهجون  ال�����ذي�����ن  أول�����ئ�����ك 
بحسابات  اإلتهامات  رش��ق 
الكف  ال��ى  م��زورة  فيسبوك 
الصبيانية  ل���ه���م  اع���م���ا ع����ن 
يكتبون  الذين  وقال:"بعض 
يريدون  ال  ال��ف��ي��س��ب��وك  ف��ي 
وح��دة البلد ب��ل ي��ري��دون ان 
تصل األمور الى حد الدم... 
وانا لن اسمح بذلك ألن نقطة 
دم واحدة تساوي كل رؤساء 

العالم!".
الرئيس   ، بشير  محمد  أم��ا 
سخنني  ل���ب���ل���دي���ة  ال���س���اب���ق 
فقال:"ان ظاهرة السماسرة 
وقانوني،  ش��رع��ي  أم��ر  ه��ي 
ول��ذل��ك ف���إن ب��ل��دي��ة سخنني 
ورئيسها يتحملون املسؤولية 
األولى واألخيرة للموضوع 
التي  الفكرة  يخرج  لم  كونه 
التي  ال��ب��ل��دي��ة  عليها  ع��م��ل��ت 

لتشكيل  ح��ي��ن��ه  ف��ي  أدرت���ه���ا 
إقصادية  شركة  وتأسيس 
بتحديد  تعنى  للبلدية  تابعة 
ال��ذي��ن ميكن ان  األش��خ��اص 

تسوق لهم هذه القسائم". 
العضو  غ��ن��امي،  سليم  وق��ال 
ف���ي احل�����راك ال��ش��ب��اب��ي في 
س����خ����ن����ني:"اوج����ه اص���ب���ع 
ألنه  الهندسة  لقسم  اإلتهام 
لم يتابع ملف بناء الوحدات 
السكنية، كما اتهم املستشار 
ال��ق��ض��ائ��ي ل��ل��ب��ل��دي��ة ألن���ه لم 
املناقصة  ببنود  يتمعن جيًدا 
وي����ك����ش����ف ع�����ن ال����ث����غ����رات 
القانونية التي اتاحت دخول 
استولت  وه��م��ي��ة  ج��م��ع��ي��ات 
على القسائم". واضاف:"ما 
سنقوم به اليوم هو اعتصام 
وم���ب���ي���ت ف����ي م��ب��ن��ى دائ�����رة 
اراض��������ي اس����رائ����ي����ل حلني 

التوصل الى حلول".
الشباب  اح����د  ط���وي���ل  ف�����داء 
عمليات  م����ن  امل���ت���ض���رري���ن 
ال������س������م������س������رة ق�����������ال م���ن 
احالًما  لنا  جانبه:"رسموا 
 2013 وق���ص���وًرا ف���ي ع���ام 
بوجود حي سكني واجلميع 
احالمنا  ولكن  لذلك،  تشجع 
ذهبت مع هبوب الريح، وفي 
يومنا ال ميكن ان حتصل على 
بيت باالسعار التي يعرضها 
بحساب  ألن���ه  ال��س��م��اس��رة، 
بسيط على الشخص العازب 
ان يوفر كل معاشه لقرابة 20 
من  يتمكن  ان  اجل  من  عاًما 
وتشييد  بناء  قسيمة  ش��راء 

منزل العمر".
أما املستشار القضائي لبلدية 
سخنني شادي غنطوس فرد 
غنامي  سليم  ات��ه��ام��ات  ع��ل��ى 
التعقيب على  وقال:"ارفض 
ما ذكر بالتقرير بسبب تواجد 
البلدية  بني  قضائية  دع��وى 

والسيد سليم غنامي".

من يطفئ نار األرض 
في سخنني؟

إغراءات  علّي  عرضوا  غنامي:  *مازن 
كثيرة ولن أسمح بنقطة دم واحدة

arabTV على

احلراك الشبابي ينصب اخليم لألزواج الشابة في ساحة بلدية سخنني: "لنقاطع السماسرة ومصاصي الدماء"


