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، بيانا  أص��در احل��راك الشبابي في سخنني 
البلدية  ورد فيه: "ردا على اتهامات رئيس 
النقاط  بعض  ولتوضيح  الشبابي  للحراك 
ألهلنا في سخنني نرى لزاما علينا توضيح 
بعض النقاط، خاصة بعد تهجم رئيس البلدية 
كان  الذي  .االجتماع  الشبابي  احل��راك  على 
مقررا عقده يوم االربعاء املوافق 2016105 
مت بعد أن طلبنا عبر رسالة خطية من رئيس 
اللجنة  فيه  معنا  تشارك  وأن  عقده،  البلدية 
الشعبية باإلضافة الى كتلة املعارضة وبعض 

املوظفني وحّددناهم باالسم".
وتابع البيان: "متت الدعوة لالجتماع، وقبل 
والتي  الشعبية  اللجنة  مع  نسقنا  االجتماع 
قامت بدورها مشكورة باالتفاق مع البلدية 
يشارك  وأن  للجمهور  مغلق  اجتماع  على 
فقط  مندوبني  خمسة  الشبابي  احل��راك  من 
)لتوفير جو مالئم للنقاش احلضاري الهادئ 
االخوي(، مع التشديد على وجود الصحافة 
وهنا  الفيسبوك.  عبر  ومباشر  حي  وببث 
يحق لنا ان نتساءل اذا كان البث مباشرا فما 
الداعي الستقدام الرئيس ملؤيديه الى مكان 

االجتماع؟".
ولفت البيان: "عند حضور مندوبينا اخلمسة 
بتواجد حوالي  االجتماع فوجئنا  الى مكان 
الرئيس، ميألون  100 شخص من مؤيدي 
البلدية في جو  بناية  قاعة االجتماع وحول 
ترهيبي وهذا ما تقاطع مع معلومات محددة 
االجتماع  قبل  وصلتنا  ق��د  كانت  وم��ؤك��دة 
خاللها  اعترفوا  الرئيس،  مقربي  بعض  من 
منهم  ط��ل��ب  م��ن  ه��و  شخصيا  ال��رئ��ي��س  أن 
اسئلة  هذه  الهدف؟  ما  ....مل���اذا؟  احلضور! 
نتركها ألهلنا في سخنني ليجيبوا عليها. اذا 
كان من حق اجلمهور االستماع واملشاركة 
كما يقول البعض، فلماذا وافق الرئيس على 
بالدعوة  يقم  لم  ومل��اذا  مغلقة؟!  جلسة  عقد 
الجتماع  الصوت  ومكبرات  الفيسبوك  عبر 
شعبي؟! ملاذا لم يقم بدعوة وجهاء سخنني 
التام  التنسيق  بعد  قررنا  رأيهم؟؟!  لسماع 
اعضاء  ومع  البلدية  في  املعارضة  كتلة  مع 
ليس  املشترك  االنسحاب  الشعبية  اللجنة 
امنا حفاظا  املوجودين  احترام  انتقاصا من 
االجتماعي  والنسيج  األه��ل��ي  السلم  على 

احلراك الشبابي في سخنني: "غنامي مسؤول عن ضياع حي الورود"
*رئيس البلدية مازن غنامي يرد: "نكن االحترام لكل الشباب الغيور الذي يؤمن باملصلحة العامة، وليس ملن يثير الفنت فقط"

بني  احتكاكات  ألي  ومنعا 
األخوة من ابناء البلد الواحد، 
تقيّد  ع��دم  على  واحتجاجا 

البلدية باالتفاق".
وشدد البيان: "اتهام رئيس 
للحراك  امل��ت��واص��ل  البلدية 
مسيس  ب����أن����ه  ال���ش���ب���اب���ي 
وم���وج���ه م���ن ط����رف معني 
انتهت صالحيته،  اتهام  هو 
يبحث  أن  الرئيس  وننصح 
يصدقها  ج��دي��دة  حجة  ع��ن 
شباب  ااّل  نحن  م��ا  ال��ن��اس. 
لسخنني  حبنا  يجمعنا  واع 
وتراب سخنني فقط. يتهمنا 
جميعا  بأننا  البلدية  رئيس 
ن��ح��ت��اج م��ن��ه أم����ورا خاصة 
ومصالح شخصيّة، ها نحن 
نرجوه ونطلب منه ان يخرج 
للناس ويثبت ما يقول بدال 
الفضفاضة  التُهم  إلقاء  من 

. اننا نتساءل:
ما الذي يدفع رئيس البلدية 
السماسرة  ع��ن  ي��داف��ع  ألن 
بهذا  ت��س��م��ي��ت��ه��م  وي���رف���ض 
تسميتهم  يطلب  ب��ل  االس��م 

جتار اراضي؟
البلدية  ب���اس���م  دع�����ا  مل������اذا 
إلقامة  ال��ش��ع��ب��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
يشارك  ولم  اعتصام  خيمة 

فيها؟!
البلدية  ب���اس���م  دع�����ا  مل������اذا 
ملظاهرة  الشعبية  واللجنة 
ال��ن��اص��رة ول��م يشارك  ف��ي 

فيها!!
أن اجلميع  اننا نعيد ونؤكد 
معرض للمحاسبة، واالنتقاد 
دام  ما  للجميع  شرعي  حق 
واألخالق  األدب  حدود  في 
البلدية  رئ��ي��س  وال��ق��ان��ون. 
يتقاضى  ج��م��ه��ور  منتخب 
أجرا وعمله ليس منّة ألحد، 

الشبابي  ونحن في احلراك 
األول���ى  امل��س��ؤول��ي��ة  نحمله 
واألخيرة عن أي فشل حصل 
في حي الورود وضياع هذا 
وكأن  ابيه  بكرة  ع��ن  احل��ي 
نطالبه  ان��ن��ا  ابتلعه.  زل���زاال 
الكافية  بالشجاعة  بالتحلي 
وإيجاد  املسؤولية  وحتمل 
السماسرة  لقضية  ح��ل��ول 
السكن  ض��ائ��ق��ة  وق��ض��ي��ة 
التي تنخر في عظم الشباب 
ونطالبه  ك��م��ا  السخنيني، 
السعر  م����ش����روع  ب���إل���غ���اء 
كثيرة  ألس���ب���اب  ل��ل��س��اك��ن 
سخنني  الحقا.  سنشرحها 
لن تصبح "اجلديدة-املكر" 
او الطيبة مع كامل االحترام 
ستبقى  س��خ��ن��ني  ل��ل��ب��ل��دي��ن. 
بلدا  نعرفها  ال��ت��ي  سخنني 

هادئا آمنا.
ونعم  باطلة  اتهامات  كفانا 
ال��ه��ادئ��ة حول  احل���وار  للغة 
اننا نضم  طاولة مستديرة. 
صوتنا لصوت أئمة املساجد 
سخنني  وع��ق��الء  احملترمني 
والتجريح  املهاترات  لوقف 
الفيسبوك  عبر  الشخصي 
التعاطي  وع������دم  وغ����ي����ره 
م����ع احل����س����اب����ات امل������زورة 
باجللسة  مطلبنا  املشبوهة. 
األط���راف  بحضور  املغلقة 
وبحضور  أعاله  املذكورين 
قائما وما  زال  ما  الصحافة 
زلنا ننتظر استجابة البلدية 
ورئ���ي���س���ه���ا. س��خ��ن��ني مش 
للبيع " إلى هنا نص البيان 
الصادر عن احلراك الشبابي 
رّد  جانبه،  سخنني.من  في 
بيان  ع���ل���ى  غ���ن���امي  م������ازن 
احل����راك، ف��ي ح��دي��ث ملوقع 
العرب وصحيفة كل العرب 

بالقول: "نكن االحترام لكل 
يؤمن  الذي  الغيور  الشباب 
وليس  ال��ع��ام��ة،  باملصلحة 
مل���ن ي��ث��ي��ر ال��ف��ن ف��ق��ط، ألن 
وستبقى  م��وح��دة  سخنني 
كذلك. ومازن غنامي سيبقى 
ملن  مفتوحان  ومكتبه  بيته 
العامة".  باملصلحة  يؤمن 
من  طلبوا  "ع��ن��دم��ا  وت��اب��ع: 
مازن اجللسة وهم نشروها 
على الفيسبوك فإنه من حق 
كل مواطن بغض النظر عن 
انتمائه العائلي او احلزبي، أن 
يحضر ليفهم. يقولون إنهم 
يريدون كشف احلقيقة. إذا 
كانت لديهم مستندات تدين 
وتتهمه  غنامي  م��ازن  ادارة 
تكون  ل��م  مل��اذا  فليقدموها؟ 
أال  باملواطنني؟  مليئة  القاعة 
يحضر  أن  ش��اب  ألي  يحق 
طلبوا  م����ن  ه����م  اجل���ل���س���ة؟ 
على  ك��ان��وا  وإذا  اجل��ل��س��ة، 
مدار شهرين يتحدثون في 
اخليمة ويتهمون دون غطاء 
أليس من حق  اثبات،  أو أي 
املواطنني الغيورين احلضور 

لالستماع للحقيقة؟".
: "ال أحد يريد  وأضاف قائالاً
الكاملة،  احلقيقة  يفهم  أن 
ونصدقها،  ال��ك��ذب��ة  ن��ك��ذب 
ه����ؤالء اط��ل��ق��وا االش���اع���ات 
بجلسة  ط���ال���ب���وا  وع���ن���دم���ا 

بهم،  ورحبنا  مباشرة  قبلنا 
يطلبوا  ل���م  م���ن  ه���م  ول���ك���ن 
أقول  وأن��ا  املغلقة،  اجللسة 
إلقامة  دع��ا  غنامي  م��ازن  إّن 
جل��ن��ة حت��ق��ي��ق، وأن���ا رحبت 
بالشباب، انا أردت أن تكون 
هل  مفتوحة،  البلدية  أب��واب 
بالتالي يتهم مازن غنامي أنه 
جماعته؟  من  شبابا  أحضر 
على  الدعوة  نشروا  من  هم 
أستطيع  ه���ل  ال��ف��ي��س��ب��وك، 
يحضر  م��ن  على  السيطرة 
أم ال؟ مهم جدا أن يصدروا 
احلقيقة كاملة للمواطنني".

الورود،  بحي  يتعلق  وفيما 
سؤال  على  ا  رداً غنامي  ق��ال 
وصحيفة  ال����ع����رب  مل���وق���ع 
ال���ع���رب: "ه����ل أحتمل  ك���ل 
الشاب  م��س��ؤول��ي��ة  ���ا  أي���ضاً
الذي تركته خطيبته ألنه ال 
مسؤولية  أي��ن  ب��ي��تاً��ا؟  ميلك 
وال��دول��ة  االس���ك���ان  وزراة 
اسرائيل؟  اراض��ي  ودائ���رة 
وص����ل����ن����ا ح����ت����ى احمل����اك����م 
لوقف  محامني  وأح��ض��رن��ا 
هذه األمور، والنيابة دافعت 
ع��ن اجل��م��ع��ي��ات وق���ال���وا لنا 
عودوا الى بيوتكم. مباذا أنا 
في  جالسون  هم  مسؤول. 
البيوت وكل ما يفعلونه هو 
ويطالبونني  بيانات  اصدار 

باثبات العكس" كما قال.

تصوير ومونتاج: تامر أيوب
م��ن خالل  ال��ع��رب  م��وق��ع  تلفزيون  أج���رى 
الزميل  ق��دم��ه  خ���اص  تلفزيوني  ب��رن��ام��ج 
الصحفي يوسف شداد ح��وارا مع رئيس 
حول  صليبي  سليم  الكروم  مجد  مجلس 
القضايا اآلنية على مستوى املجلس وإدارته 
املجلس  رئيس  املستقبلية.  الرؤية  وح��ول 
عن  احل����وار  خ���الل  حت���دث  صليبي  سليم 
الديون الضخمة التي تراكمت على املجلس 
منذ عام 1996 وبلغت 100 مليون شيكل 
ا الى كيفية تعامله  حتى عام 2013، مشيراً
أن  وكيف  جهة  من  القاهرة  ال��ظ��روف  مع 
املجلس بإدارته اجلديدة جنح في تقليص 

حجم الديون الى 30 مليون شيكل.
ف���ي احل�����وار ي��ت��ط��رق س��ل��ي��م ص��ل��ي��ب��ي الى 
مرات  ث��الث  بلدي  إئتالف  بتشكيل  قيامه 
األسئلة  ع��ل��ى  ورد  س��ن��وات  ث���الث  خ���الل 
املتعلقة بخالفه مع اجلبهة ومن ثم حتدث 
ع��ن امل��ن��ط��ق��ة اجل��ن��وب��ي��ة ف��ي م��ج��د الكروم 
 4000 بني  ما  سلخ  السلطات  ومحاوالت 
الى 5000 دومن من أراضي مجد الكروم 
كرميئيل  الى  يصل  الذي   85 شارع  لفتح 
وكيف أن املجلس استثمر هذه القضية من 
أجل إنتزاع الترخيص للمنازل في حي ذيل 

املسيل وبناء مشروع سكني هناك.
ع���ن اخل���الف���ات م���ع ش���ق ف���ي ج��ب��ه��ة مجد 

:arabTV رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي لـ

"لم أخضع للجبهة وقلت للوزارة في بلدتنا 15 ألف 
مواطن وليس 15 ألف كلب"

االتهامات  وح��ول  ال��ك��روم 
ومواضيع  له  وجهت  التي 
حتدثنا  اخ������رى  م��خ��ت��ل��ف��ة 
م��������ع رئ�������ي�������س امل����ج����ل����س 
اللقاء  ف��ي  صليبي  س��ل��ي��م 

التلفزيوني التالي.

www.alarab.net
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