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ع�����ل�����ى االرض  احل������ق������ائ������ق  ت����غ����ي����ر  ل�������م  ب�����ه�����ا  ق����م����ن����ا  ال������ت������ي  ال������ن������ش������اط������ات  ك�������ل   : ع�����م�����ر ح���������ي���������ادري  *احمل���������ام���������ي 
*احل������راك ال��ش��ب��اب��ي :اح����د ال��س��م��اس��رة س��ي��ط��ر ع��ل��ى ق��س��ائ��م ح���ي ال��غ��دي��ر وي��ب��ي��ع ال��ق��س��ي��م��ة ب��س��ع��ر 1700 ش��ي��ك��ل للمتر 
*ق�������س�������ائ�������م ح���������ي ال�������غ�������دي�������ر م�����ن�����ح�����ه�����ا "امل��������ن��������ه��������ال " ل������ل������س������م������اس������رة ب������������دل ق������س������ائ������م ف���������ي ال������ع������ف������ول������ة .
س���خ���ن���ن  اله����������ل  ف�����ق�����ط  ول�������ي�������س  ل����ل����ج����م����ي����ع  م�����ف�����ت�����وح�����ة  احل�������������ان  ح��������ي  م��������ش��������روع  ف��������ي  ال�����ش�����ق�����ق  م��������ن   %62*
*احل����������������������������������������راك ن����������ح����������م����������ل ال������������ب������������ل������������دي������������ة واالئ�����������������������ت�����������������������اف م������������س������������ؤول������������ي������������ة م������������������ا ي����������ح����������ص����������ل .

ت�����أج�����ي�����ل إج���������������راء امل������ن������اق������ص������ات ع�����ل�����ى ق�����س�����ائ�����م ح��������ي احل������������ان ت����ث����ي����ر ال��������ت��������س��������اؤالت وال اج�����وب�����ة 
ق������ض������اي������ا ال������ق������س������ائ������م وازم�����������������ة ال������س������ك������ن م���������ا زال��������������ت ت�����ت�����ف�����اع�����ل ف���������ي س���خ���ن���ن

من : زيدان خايلة 
قسائم  ق��ض��اي��ا  زال�����ت  م���ا 
توزيعها  وط��ري��ق��ة  ال��ب��ن��اء 
واالزم���������ة ال���س���ك���ن���ي���ة  في 
تتفاعل  س��خ��ن��ن  م���دي���ن���ة 
بقوة ، وما زالت الكثير من 
االسئلة والتساؤالت تطرح 
جوابا  ل��ه��ا  ي��ك��ون  ان  دون 
لسيطرة  بالنسبة  س���واء   ،
على  ال���س���م���اس���رة  ب���ع���ض 
باسعار  وبيعها  ال��ق��س��ائ��م 

بالنسبة  او   ، ج���دا  ع��ال��ي��ة 
قسائم  وم���ن���ح  ل��اح��ق��ي��ة 
السماسرة  لبعض  مسبقا 
، كما  وب��ع��ض االش��خ��اص 
يتساءل البعض عن السبب 
اراضي  بدائرة  يدفع  الذي 
اس���رائ���ي���ل ت��أج��ي��ل  اج����راء 
قسائم  ع��ل��ى  امل��ن��اق��ص��ات 
ف���ي منطقة  اجل���دي���د  احل���ي 

احلان .
احملامي عمر حيادري علق 

على القضية قائا :
رغ�����م ك����ل م����ا ف��ع��ل��ن��اه من 
 ، واحتجاجات  اعتراضات 
اال ان عملية السيطرة على 
قسائم البناء مستمرة ، وان 
ن��ف��س امل��ه��زل��ة ال��ت��ي حتدث 
بالنسبة  ال��ب��ع��ض  ع��ل��ي��ه��ا 
للثاثن دومنا التي وزعت 
على السماسرة في املرحلة 
م��ا زال���ت مستمرة  االول���ى 
ازدادت  ب���ل  ت��ت��وق��ف  ول����م 

واثباتات  دالئ���ل  وه��ن��اك   ،
السماسرة  اح���د  ان  ع��ل��ى 
س��ي��ط��ر ع��ل��ى ق��س��ائ��م حي 
،ويقوم   52 عددها  الغدير، 
بتسويقها ويوقع االتفاقيات 
ال��ذي��ن يرغبون  ال��ن��اس  م��ع 
جدا  ع���ال  بسعر  ب��ال��ش��راء 
شيكل   1700 ال���ى  ي��ص��ل 
للمتر الواحد بدون ضرائب 
، علما ان هذه القسائم معدة 
قاعدة  حسب  للمستحقن 
أي   " ل��ل��س��اك��ن  ال��س��ع��ر   "
باسعار مخفضة ومدعومة 
، وهنا يسأل السؤال ، اين 
البلدية ومل��اذا ال تعمل  دور 
على وقف هذه املهازل وملاذا 
اشخاص  قسائم  منح  يتم 
يربحوا  ل��ك��ي  وس��م��اس��رة 
املاين على حساب املواطن 
البسيط ؟ وانا هنا ال احتدث 
اثباتات  لدي  بل  الهواء  في 
ع���ن وج�����ود ص��ف��ق��ات بيع 
قسائم بيعت لرجال اعمال 

وآخرين ، 
احل�����راك ال��ش��ع��ب��ي ب����دوره 
البلدية حيال  انتقد سياسة 
قضية القسائم وانتقد دور 

جميع  يعلى  البلد  االئتاف 
مركباته وتساءل : هل الجل 
وحملتم  انتخابكم   مت  ه��ذا 

املسؤولية؟ 
كيف    : البعض  تساءل  كما 
م���ن���ح ش���خ���ص معن  ي���ت���م 
عشرات القسائم لتسويقها 
بدل القسائم التي مت الغاءها 
في العفولة ؟ وملاذا يسمح له 
خيالية  باسعار  بتسويقها 

؟ 
وع���ن ق��س��ائ��م ح��ي احلان 
تاجيل  يتم  مل��اذا   : تساءلوا 
اج����راء امل��ن��اق��ص��ة م���رة بعد 
مرة ؟ هل ليتم تسويق املزيد 
للسماسرة  ال��ق��س��ائ��م  م���ن 
واجلنود.من جهته رد رئيس 
البلدية مازن غنامي على هذه 
االقوال قائا : انا ال اعترف 
، فهؤالء  الشبابي  باحلراك 
ال ميثلون احدا ولم ينتخبهم 
احد ، ال يوجد عندي حراك 
شعبي بل اتعامل مع اللجنة 
كافة  مت��ث��ل  ال��ت��ي  الشعبية 
واملعارضة   ، املدينة  سكان 

املنتخبة .
للمعلومات  ب��ال��ن��س��ب��ة  ام���ا 

فهي  البعض  يتداولها  التي 
دقيقة  وغير  صحيحة  غير 
احدهم  ي��ب��رز  ان  واحت���دى 
أي وثيقة تثبت كامه ، وال 
منحت  ق��س��ائ��م  أي  ي��وج��د 
بالنسبة  اما   . الي سمسار 
لتوزيع القسائم على اجلنود 
ف����ان ال��ق��س��ائ��م امل���زدوج���ة 
وامل��رب��ع��ة ف��س��ت��ك��ون الهل 

، واما الشقق  سخنن فقط 
السكن"  "سعر  ببرنامج 
فانها ستوزع مناصفة بن 
وغيرهم  س��خ��ن��ن  اه���ال���ي 
جندي  أي  ي��ح��ص��ل  ول���ن   ،
قسيمة  ع��ل��ى  ش��خ��ص  او 
لارض اذا لم  ميلك مواطنة 
، وي��دف��ع االرن���ون���ا م��ن��ذ 3 

سنوات .
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مسح ومعلومات
يف خدمة العقارات
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