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نهار من اجل عرقلة عمله في املدينة على حد تعبيره اذا قال في
هذا السياق  ":هل يعقل بان تتوجه اجلبهة الى جلنة البناء

*م��ؤل��م ج��دا ب��ان يقف اوالد سخنني ب��ال��دور
ع �ن��د جت ��ار االرض ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ق�س��ائ��م

والتنظيم كي تعرقل افتتاح مدرسة املل الثانوية الن افتتاح
مدرسة ثانوية ثالثة يزعجهم"؟

*التنافس بيني و ب�ين اجلبهة ليس شريفا
ألنهم يستعملون االمور الشخصية واألعراض
وتابع يقول بان هناك قلة قليلة تسعى لتعكير االج��واء في
املدينة ألنه ال يرق لهم اجلو االخ��وي  ،فلم يكن في سخنني
مؤسسة واحدة قبل تسلم مازن غنامي رئاسة البلدية واليوم
ه�ن��اك مؤسسة ال�ت��ام�ين ال��وط�ن��ي ومكتب العمل والداخلية
واحملكمة الشرعية فهل هذه االمور تزعجهم"؟
وانحى غنامي بالالئمة على اجلبهويني كبار السن في املدينة
والذين لهم باع في العمل السياسي والوطني لسكوتهم على
ما يحصل ويقفون موقف املتفرج كما ق��ال وتابع  ":الوم
قيادة اجلبهة القطرية التي ال تعمل على اسكات من يعمل على
التخريب  ،فعالقتي بقيادة اجلبهة القطرية ممتازة ".

*ع� �ن ��دم ��ا ت �غ �ل��ق االب� � � ��واب ام ��ام� �ن ��ا ي�ب�ق��ى
ب � ��اب رئ� �ي ��س ال � ��دول � ��ة م �ف �ت��وح��ا ول �ي��س
س � � � ��را ان ل � � ��ي خ� � �ط � ��ا م� � �ب�� ��اش�� ��را م �ع��ه
وفي هذا امللف انهى قائال  ":على قيادة اجلبهة القطرية التدخل
خاصة بعد الضربة التي تلقتها اجلبهة في االنتخابات البلدية
االخيرة لكنهم لم يصح من ضربتهم".

*ع�ل�ي�ن��ا حت�ي�ي��د س�ل��ك ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
ع��ن االض ��راب ��ات وع�ل�ي�ن��ا اع� ��ادة ال�ث�ق��ة بني
ال �ق �ي��ادة وامل���واط���ن الن ه �ن��اك ازم� ��ة ثقة
وحول فريق احتاد سخنني بكرة القدم فقد هاجم غنامي رئيس
بلدية سخنني الذي سبقه محمد بشير عندما كان مازن رئيسا
لإلدارة وادعى بان بشير ال يح ّول االموال إلدارة الفريق بهدف
افشاله قال  ":عندما كان محمد بشير رئيسا حصل الفريق في
كل فترته على مبلغ  268الف شيكل فقط بينما في اول ثالث
سنوات لرئاستي للبلدية حصل الفريق على  3مليون شيكل".
حصلنا للفريق مبلغ  3مليون دوالر من قطر،
وتابع يقولّ ":
فلو حصلت انا على هذا املبلغ خالل فترتي لكنت نافست مكابي

تل ابيب ومكابي حيفا وبيتار القدس ،اليوم نحن نستثمر في
االستاد البلدي مببلغ  16مليون شيكل  ،حيث نقوم بعملية
ترميمات واسعة النطاق وذلك من اجل راحة اجلمهور ،كذلك

*ه� � �ن � ��اك حت� ��ري� ��ض م � ��ن ق� �س ��م م � ��ن اه ��ال ��ي
سخنني ك��ي ال ُتفتتح امل��درس��ة ب �ه��دف امل��س
مب � � ��ازن غ� �ن ��امي ول� �ك ��ي ال اع� �ت� �ب ��ره اجن � ��ازا

واكد غنامي انه يعارض اقامة مقر للشرطة في سخنني وان هذا
االمر لن يتم .وحول سؤال عن احجامه عن اصدار بيان برفض
اقامة مقرات للشرطة في البلدات العربية قال هذا قرار سياسي
وعلى جلنة املتابعة اصدار البيان وليس اللجنة القطرية.
وع��ن الفائدة من االض��راب��ات التي تعلنها جلنة املتابعة في

*ن�ح��ن اتهمنا م��وظ�ف�ين ف��ي وزارة االس�ك��ان
ودائ� � ��رة اراض � ��ي اس��رائ �ي��ل ب�ت�ل�ق��ي ال��رش��وة

قمنا بتدشني ملعب للتدريبات معشب بعشب طبيعي وملعب
اخر بعشب اصطناعي ،لم نهمل الفريق وال االجيال الصاعدة
باملرة.
وعن دوره كرئيس للجنة القطرية قال مازن غنامي ":جنحنا
في حتصيل امليزانيات للسلطات العربية والفضل بذلك يعود
للعمل اجلماعي ولكن من يقف في املقدمة هم رؤساء السلطات
احمللية".
وكشف مازن خالل حديثه عن ان  40باملائة من ميزانية البناء
في الوسط العربي ال تستغل وهذا امر مؤسف  ،وهذا ما بلغني
به وزير االسكان وعلى الفور اجتمعت بالرؤساء وأبلغتهم
باألمر ".
وقال غنامي ان عالقته برئيس الدولة ممتازة وهذا االمر ليس

مختلف املناسبات الوطنية قال غنامي ":ينبغي حتييد سلك
التربية والتعليم عن االضرابات وعلينا اعادة الثقة بني القيادة
واملواطن الن هناك ازمة ثقة.
واك��د غنامي ان��ه عضو رسمي في التجمع وان��ه طالب جمال
زحلقة بضرورة احداث تغيير في التجمع وإدخال دم وخطاب
جديدين .وفيما يخص ذهابه مع رئيس جلنة املتابعة محمد
بركة لتقدمي العزاء في املغار وحرفيش مبقتل الشرطيني في
القدس قال  ":في االجتماع الذي مت في بيت محمد بركة غالبية
احلضور ايدوا ذهابنا  ،ملسنا امكانية وقوع فتنة وذهبنا لتقدمي
العزاء بهدف منع الفتنة "  .وأشار الى انهم لم يتم استقبالهم
في اليوم التالي في ام الفحم  ،فقد زاروا بيتا واحدا من بيوت

*ل� � ��ن اس � �م� ��ح ب ��إق ��ام ��ة م� �ق ��ر ل� �ل� �ش ��رط ��ة ف��ي
س �خ �ن�ي�ن وال� � �ق � ��رار ال� �س� �ي ��اس ��ي ي �ن �ب �غ��ي ان
ت �ت �خ��ذه جل �ن��ة امل �ت��اب �ع��ة ول� �ي ��س ال �ق �ط��ري��ة

*حصلناللفريقمبلغ 3مليوندوالرمنقطر،لو
ّ
حصلت انا على هذا املبلغ خالل فترتي لنافست
مكابي تل ابيب ومكابي حيفا وبيتار القدس

سرا  ،فعندما تغلق كل االبواب يبقى باب رئيس الدولة مفتوحا
امامه.

الشبان الثالثة الذين نفذوا العملية ورفض البيتان االخران
استقبالهم وقال في هذا السياق  ":افهم مشاعر العائالت التي
رفضت استقبالنا الن لهم شهداء محتجزون ".
وفيما يتعلق بدوره في جلنة الوفاق قال  ":ال استطيع التأثير
في جلنة الوفاق وهناك امور ال تعجبني واحتفظ بها لنفسي
وليس لإلعالم.
وعن احقية التجمع بأربعة مقاعد تهرب غنامي من االجابة.
علي اتخاذ موقف
وأضاف قائال  ":كرئيس للجنة القطرية كان ّ
بالنسبة للتناوب وهذا املوقف كان سيضر باملشتركة وعليه

*ان ��ا ال اس�ت�ط�ي��ع ال�ت��أث�ي��ر ف��ي جل�ن��ة ال��وف��اق
وهناك امور ال تعجبني واحتفظ بها لنفسي
وعن لقائه مبفتش عام الشركة والزوبعة التي تلت هذا اللقاء
قال غنامي ":انا لم اذه��ب للقاء مفتش عام الشرطة في بيت
رئيس الدولة كي اشرب معه القهوة  ،حنني زعبي طلبت مني
عدم الذهاب للقاء رون��ي الشيخ ورفضت هذا الطلب ألنني
اواجه املسؤولني وأقول لهم احلقيقة  ،قلت لروني الشيخ انهم

*ال�ف�ض��ل ف��ي حتصيل امل�ي��زان�ي��ات للسلطات
ال��ع��رب��ي��ة ي� �ع ��ود ل �ل �ع �م��ل اجل� �م ��اع ��ي ول �ك��ن
م��ن ي�ق��ف ف��ي امل �ق��دم��ة ه��م رؤس� ��اء السلطات
كشرطة يعرفون جتار السالح والشرطة تتحمل مسؤولية
العنف والقتل في املجتمع العربي".

*غ��ال �ب �ي��ة م ��ن ش � ��ارك ف ��ي االج� �ت� �م ��اع ببيت
م�ح�م��د ب��رك��ة اي ��د ذه��اب �ن��ا ل�ت�ق��دمي ال �ع��زاء في
امل�غ��ار وحرفيش وذهبنا ملنع وق��وع الفتنة
فضلت عدم املشاركة في اجللسات االخيرة للجنة الوفاق  ،وأنا
ال اشارك في جلسات جلنة الوفاق بسبب اعضاء الكنيست.إال
انه أكد ان التناوب سيتم في القائمة املشتركة التي ستستمر
وأكد انه في غضون عدة ايام سنسمع خبرا مفرحا في هذا
الباب.

