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إلى  كورونا  فيروس  وصل  األخير  األسبوع  خالل 
المصابين،  للمريضين  الشفاء  أتمنى  مسغاف. 
في  المتواجدين  األشخاص  لعشرات  الصحة  وأرجو 
وفق  عملنا  ونواصل  عملنا  طبعا  نحن  صحي.  حجر 

التوجيهات التي نتلقاها. 

يعمل  األيام،  هذه  في  ومتنوعة.  كثيرة  التحديات 
شركات  وكل  والتعليم  التربية  ومؤسسات  المجلس 
التوجيهات  حسب  مقررة  وصيغة  بنظام  المجلس، 

الصادرة. كل يوم يوجد توجيهات جديدة. 

األوالد  مجتمعي.  بلدي  لمورد  انتباهكم  لفت  أريد 
البيوت. قسم كبير من األهل أيضا، في  والشباب في 
العائالت  كل  وفي  المجتمعات  كل  في  البلدات.  كل 

يفحصون الخيارات الماثلة أمامنا. 

تساحي.  محلي-  مناعة  طاقم  يوجد  بلدة  كل  في 
هو  منهم  واحد  كل  إدارة،  اعضاء   5-7 عن  الحديث 
واحد  كل  لجانب  محدد.  لمجال  متخصصة"  "مرجعية 
الطاقم  معه  يشكلون  إضافيين،  مواطنين   2-5 يوجد 
عليه  طاقم  كل  المجال،  عن  والمسؤول  المعالج 
اعداد قائمة تشمل 30-20 مواطنا إضافيا، من بينهم 
مهام  في  المساعدة  يستطيعون  وشابات،  شباب 
اإلدارة  رئيس  المجال.  نفس  في  متعلقة  طارئة 
والتواصل  العامة  العالقات  عن  مسؤولون  وطاقمه 

مع السكان ومع الجهات الخارجية. 
المجاالت اإلضافية: 

- أمن وخدمات إطفاء 
- تربية وتعليم وشباب 

- طب طارئ ومساعدة أولية 
- مجتمع، مسنين، وذوي احتياجات خاصة

- بنى تحتية وقضايا لوجستية 

المهام  تقسيم  تنشر  أن  بلدة  كل  على  اقترح 
الحاجة  حسب  يوم  كل  تحتلن  وأن  والوظائف، 
والتطورات. كل إنسان يخضع للحجر الصحي، بإمكانه 
يجب  ُبعد.  عن  االتصال  عبر  فقط  حياته  مواصلة 

المتابعة وتعبئة السطور. 

طواقم  مع  بتواصل  سأكون  شخصي  بشكل  أنا 
وعمال  المديرون  سيتصرف  وهكذا  تساحي، 
عبر  سيجري  المركزي  التواصل  طبعا  المجلس. 
لتركيز  "تساحي"  رئيس  كل  أدعو  ديجيتالية.  وسائل 
التوجهات التي ستصل إلي او للمجلس. من المفضل 

االستعانة في طاقم العالقات العامة واالتصال.

البلدات،  ممثلي  المجلس،  هيئة  مع  بتواصل  سأكون 
تكون  بأن  اعتقد  األسبوع.  خالل  المجلس،  لجان 

الجلسات باألساس عن بعد بوسائل ديجيتالية. 

ألفت انتباهكم إلى أن قسم من السكان أهلنا، جيراننا، 
تشويش  بسبب  ضائقة  في  وسيمرون  يعيشون 
من  بسالمتهم.  اهتموا  االعتيادي.  الحياة  مجرى 
الصعب معرفة كيف سيؤثر الوضع على كل شخص. 
"الوضع". حاولوا  التأثيرات ستتفاقم طالما سيستمر 
أهالي  آخرين،  أشخاص  متابعة  على  مسؤولية  أخذ 
تحديات  تعيش  عائالت  لالوالد"،  حضانة  "تنظيم  دون 
الخاصة، سكان  وأزمات، أصحاب اإلعاقة واالحتياجات 
قدامى،  سكان  اجتماعية،  عالقات  دون  مؤقتين 
قدر  والمساعدة  تساحي  لطواقم  معلومات  وتحويل 

اإلمكان. 

"االعتيادية"  ولألشياء  المنصرم  لألسبوع  بالنسبة 
التوجيهات  قبل  التقطت  الصور  كل  للتنويه-  )فقط 

حول عدم االقتراب/او التجمهر( 

ياسر  سميع،  كسرى-  محلي  مجلس  رئيس  التقيت 
اشترك  اللقاء  في  المجلس.  مديري  وطاقم  غضبان، 

ممثل بلدة هار حالوتس- أمير. 
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التقيت مديري مصنع "تدبيك" المتواجد فرعه في بارك 
مسغاف )ترديون( والذي يّشغل 280 عامال. 

الشمال،  لواء  في  التخطيط  مديرية  رئيس  التقيت 
مجلس  ورئيس  الونيد  المجلس-  مهندس  برفقة 

محلي دير األسد- أحمد ذباح. 

الفرعية  للجنة  ديجيتالية(  غير  )عادية  جلسة  عقدنا 
للتخطيط والبناء. 

التقيت رؤساء اللجان البدوية، من ال يخضعون للحجر 
الصحي. 

في  المتواجدين  مكة،  من  العائدين  للمعتمرين  أبارك 
عمرة  سالمة-  لجنة  رئيس  بينهم  من  صحي،  حجر 

مباركة ومقبولة! 

تتواصل أعمال التطوير في الحسينية 
أعمال  تكون  أن  أتمنى  المناطقية.  المقبرة  وفي 

التطوير في المقبرة فضيلة لعمر مديد لجميعنا. 

تحمل"  "ألن  قضية  وقرأنا  البقرة"  "سبت  السبت  يوم 
لله  توجه  موسى  سيدنا  الذهبي".  "العجل  حدث  وعن 
كلنا  الرحمة.  مقاييس  عشر  ثالثة  صيغة  في  تعالى 

متعلقون في "مقياس الرحمة". أسبوع جيد!

مع خالص المودة والتقدير
داني عبري

15.03.2020


