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من: محاسن ناصر 
مجد  مجلس  م��ن  ب��دع��وة 
الكروم  احمللي عقد مساء 
املركز  قاعة  في  االرب��ع��اء 
القرية   ف���ي  اجل��م��اه��ي��ري 
ألصحاب  ع����ام  اج��ت��م��اع 
االراضي املمتدة على طول 
شارع  رقم 85، وذلك من 
ضد  اعتراض  تقدمي  اجل 
الزراعة  وزارة  م��خ��ط��ط  
م��ص��ادرة اك��ث��ر م��ن 137 
دومن���ا م��ن اراض����ي مجد 
شمالي  الواقعة  ال��ك��روم  
بهدف   85 رق����م  ش�����ارع 
وادي  م���ج���رى  ت���س���وي���ة 
ال��ش��اغ��ور احمل���اذي لقرية 
مجد الكروم ومن شرقها 

الى غربها .
الهام  االجتماع  وجاء هذا 
استمراراً للبيان التحذيري 
مجلس  اص��������دره  ال�������ذي 
بخصوص  ال��ك��روم  مجد 
خارطة  ع��ل��ى  امل���ص���ادق���ة 
الشاغور،  وادي  تسوية 
هذه اخلارطة وهذا املخطط  
يهددان اراضي اهالي مجد 
جلسة  وق��ب��ي��ل   ، ال���ك���روم 
االعتراضات على اخلارطة 
ستقام  وال��ت��ي  امل���ذك���ورة 

االسبوع القادم .
تسوية  خ��ارط��ة  وح��س��ب 
التي  ال����ش����اغ����ور  وادي 
تقدمت بها وزارة الزراعة 
فانه سيتم توسيع مجرى 
مترا   15 بعرض  ال���وادي 
اضافيا شمالي شارع 85 
، أي على حساب اراضي 
اه����ال����ي م���ج���د ال����ك����روم ، 
وبدون مراجعتهم او حتى 

اعالمهم باملوضوع! 
وي��أت��ي ه���ذا امل��خ��ط��ط بعد 
 8 م������ص������ادرة  مت�����ت  ان 
اراضي  امتداد  امتار على 
الكروم  مجد  قرية  اهالي 
م��ن ال��ش��رق ال��ى ال��غ��رب ، 
من  كيلومتر   10 مسافة 
م��ف��رق دي���ر االس����د حتى 
منطقة الرصيفة غرباً، في 
السنة  االخيرة ملد قنوات 
ملنطقة  الصحي  ال��ص��رف 
تشمل  وال��ت��ي  ال��ش��اغ��ور 
م��دي��ن��ة ك��رم��ي��ئ��ي��ل وق���رى 
ال��ش��اغ��ور: ال��ب��ع��ن��ة  ودير 

االسد  ومجد  الكروم .
على  احلضور  أجمع  وقد 
لهذا  ال��ت��ص��دي  ض����رورة 
الذي  التعسفي  امل��خ��ط��ط 
 137 م��ن  اك��ث��ر  سيسلب 
دومن���ا م��ن اراض����ي مجد 
الكروم والتي تقدم مجلس 
مجد الكروم مسبقاً عليها 
وبناء  ت��ط��وي��ر  ب���خ���رائ���ط 
اهالي  خل��دم��ة  مستقبلية 

البلدة.
وف�������ي ح�����دي�����ث ل������ "ك����ل 
العرب" مع رئيس مجلس 
السيد سليم  الكروم  مجد 

صليبي قال :
جداً  خطير  مخطط  "ه��ذا 
يهدد مجد الكروم مستقبالً 
ومخططات املجلس احمللي 
الذي تقدم بخرائط هيكلية 
سابقاً على هذه االراضي 
إلق��ام��ة م��ش��اري��ع  حيوية 
خرائط   ضمن  وادخ��ال��ه��ا 

البناء". 
ان   : ص��ل��ي��ب��ي  واض�������اف 
مجرى  وتسوية  توسيع 
على  ل����ش����اغ����ور  ا وادي 
ح���س���اب ه����ذه االراض�����ي 
وم��ص��ادرة اك��ث��ر م��ن 15 
م��ت��راً ش��م��االً، ه��و مخطط  
منطقي  وغ��ي��ر  م���رف���وض 
بتاتاً ، اذ ال يعقل ان يدفع 
ال��ك��روم ثمن  اه��ال��ي مجد 
هذا  املخطط وعلى حساب 
االراضي  هذه   ، اراضيها 
نحن بأمس احلاجة اليها ، 
وذلك بعد مصادرة مئات  
اراضينا  م���ن  ال���دومن���ات 
ومد   85 ش��ارع  لتوسيع 
التهمت  التي  القطار  سكة 
القرية  اراض������ي  م��ع��ظ��م 
فإننا  ه��ن��ا  . وم���ن  ج��ن��وب��اً 
نناشد اصحاب االراضي 
ت���ق���دمي االع����ت����راض����ات ، 
كمجلس  ب���دورن���ا  ون��ح��ن 
اعتراضا  سنقدم  محلي 
شامالً باسم املجلس على 
االراضي  ه��ذه  ان  اعتبار 
مخطط  لها مسبقاً بعد ان 
تقدمنا بخرائط  هيكلية من 
وما  عليها  املصادقة  اجل 

زلنا  ننتظر الرد .
مجلس  مهندسة  وق��ال��ت   
مجد الكروم احمللي السيدة 

اريج سرحان : 
وادي  وتسوية  "توسيع 
الشاغور بهذا  الشكل هو 
خطير جداً وسيقتلع مئات  
الدومنات من اراضي مجد 
يتم  لم  ولألسف  ال��ك��روم 
االع����ت����راض س��اب��ق��اً على 
ان  اذ   ، مسبقة  مخططات 
مد شبكة قنوات الصرف 
ال��ص��ح��ي ه��ي اي��ض��اً غير 
متتد  ان��ه��ا  اذ   ، ق��ان��ون��ي��ة 
ع���ل���ى اراض���������ي خ���اص���ة 
تعود ملكيتها ألهالي مجد 
مراجعتهم.  دون  الكروم 
على  املصادقة  حالة  وفي 
اخل���ارط���ة امل��ط��روح��ة من  
فلن  ال��زراع��ة  وزارة  قبل 
يتبقى ألصاحب االراضي 
احمل��اذي��ة ل��ش��ارع  85 اال 
ام��ت��ار ال تصلح ال  بضع  

ل��ت��س��وي��ة وادي الشاغور ال���ك���روم  137 دومن����ا م���ن اراض�����ي م��ج��د  ل��س��ل��ب اك��ث��ر م���ن  م��خ��ط��ط س��ل��ط��وي 
*رئ�������ي�������س امل�����ج�����ل�����س س����ل����ي����م ص�����ل�����ي�����ب�����ي:  " ه���������ذا م����خ����ط����ط خ����ط����ي����ر ج�����������داً ي������ه������دد م�����ج�����د ال��������ك��������روم م���س���ت���ق���ب���ًا"

للبناء وال حتى للزراعة".
وأض��������اف��������ت :"ت������ق������دمي 
جلسة  قبل  االع��ت��راض��ات 
اخلارطة  على  امل��ص��ادق��ة 
وزارة  قبل  من  املطروحة 
ومن  الساعة  امر  الزراعة 
 ، ومهنية  قانونية   ناحية 
تعديل  م��ن  واث��ق��ون  فإننا 
او حتى  اخل��ري��ط��ة  ه����ذه  
الغاؤها وطرح بديل لها ، 
اما اذا كان املخطط سياسي 

ي��ت��وج��ب  االم��������ر  ف������ان   ،
م����س����ارات اخ���رى،ن���ح���ن 
ف���ي ق��س��م  ال��ه��ن��دس��ة في 
هذا  خطورة  نعي  املجلس 
امل��خ��ط��ط م��س��ت��ق��ب��الً ومن 
ه����ن����ا ن����ن����اش����د اص����ح����اب 
حول  االلتفاف  االراض��ي 
وتقدمي  احمل��ل��ي  امل��ج��ل��س 
االعتراضات قبل اجللسة 
ال���ت���ي س��ت��ع��ق��د االس���ب���وع 

القادم" . 

نتقدم بأجمل التهاني المباركة إلى جميع المحتفلين 
بزيارة مقام النبي شعيب عليه السالم متمنين أن 

تعود عليكم وعلى جميع افراد عائالتكم 
بالخير واليمن والبركات


