
كارثة حصلت يف مسغاف. ولد صغري توىف. محمد، ابن أناس أعزاء من سكان الكامنة. للوالدين 

عيل وتحرير، ولكل العائلة - أقدم التعازي وأشاطرهم الحزن. الله يرحمه.

رحل لجوار ربه، األسبوع املنرصم، صديقي أبو إلياس من رأس العني، وآمل بأن تحظى عائلته 

قريبا يف إقامة الكنيسة املسيحية األوىل يف بلدات مسغاف. الله يرحمه. 

األيام أيام "بني املرصيني" قبل يوم التاسع من آب )تشعا بآب( ونحن معتادون عىل تذكر الخراب 

الذي نجم وفق الرتاث من فشلني اثنني - تشدد زائد وكراهية عمياء. الكورونا تضعنا يف تحديات. 

لنحظى يف تقبل أنفسنا وتقبل عاداتنا وعادات جرياننا "يف إطار القانون" وأيضا من خالل "الحب 

األعمى". أستنكر عملية تدنيس القبور املخجلة التي حصلت يف عرابة، وأبعث محبتي ودعمي 

لسكان عرابة املترضرين ولصديقي رئيس املدينة - أبو باسل. 

مبناسبة عيد األضحى الذي يصادف نهاية األسبوع، من املمكن مباركة كل املسلمني يف تهنئة عيد 

سعيد وسنة جيدة. كل عام وأنتم بخري! 

إرضاب العامل االجتامعيني انتهى، األسبوع املنرصم، بتسوية هامة تقيض بتحسني األجر وظروف 

العمل- يعطيهم العافية! )هل رأيتم الفيلم؟(

لجنة املالية الربملانية، برئاسة عضو الكنيست جافني، بحثت "أمر مؤقت طارئ" ضم ست بلدات 

جنوبية يف مسغاف لقامئة البلدات التي تستحق اعفاءات يف رضيبة الدخل. أنا ويورام كارين- 

رئيس مجلس إقليمي عيمك همعينوت، شاركنا يف الجلسة. مل يصدر قرار بعد. املوضوع يتعلق 

يف ستة مجالس إقليمية وكلنا معا توجهنا يف توجه مشرتك لوزير املالية.

لواء  شاركت األسبوع املنرصم يف جلسة مع مدير عام سلطة أرايض إرسائيل )رامي( ومترصف 

الشامل، حول اقرتاح قرار لتحديد "سقف" للتخفيض يف رسوم التحسني لقسائم السكن يف بلدات 

وضعها االجتامعي-االقتصادي مرتفع. شارك يف الجلسة رئيس املجلس اإلقليمي عيمك يزراعيل، 

رئيس املجلس اإلقليمي الجليل األسفل وأنا. يف أعقاب هذا الحديث، توجهت للوزير املسؤول- 

وزير اإلسكان. 

او تفضيل  لكل شخص ما زال األمر غري واضح له، أوضح. نحن يف مسغاف ال نتلقى تشجيع، 

الصعب  الصحيح. من  العكس هو  بلداتنا. بشكل عام  لتطوير  إيجايب خالل جهودنا  تعامل  أو 

أحيانا فهم عداء الوزارات الحكومية وعدم استعداد متخذي القرارات لتقديم املساعدة. سأواصل 

الصعود يف املستويات، لكن املهمة صعبة والوقت ضيق. سأواصل الحتلنة وكلنا سنضطر بكل 

حال "التعايش". سنواصل تطوير البلدات متعددة االجيال واملستدامة، املتجذرة يف أرض الجليل 

"يف كل حالة طقس". 

يوجد "بداية طريق" هامة خصوصا يف بلدة لبون مقابل رشكة "'تيفن ج". املجلس البلدي صادق 

يف  "الزوم"  لجلسة  انضم  مسغاف.  مجلس  وبني  الرشكة  بني  العالقة  إلنهاء  طريق  خارطة  عىل 

يف  معنية  الرشكة  رافيد.   - البلدة  ورئيس  اورن،  البلدي-  املجلس  يف  الجمهور  ممثل  "املبارش" 

تحويل التزاماتها وحقوقها مقابل سلطة أرايض إرسائيل، للمجلس وتنهي تداخلها يف البلدة. أسس 

الخطة املصادق عليها:

- تحويل امللكية عىل "تسور لبون" )"الكلية" جنوب شارع 854( للمجلس.

- تحويل امللكية عىل األرايض العامة، أرايض التجارة والصناعة للمجلس.

- بيع وحدات سكن وفق منط البناء املكثف )"همعونوت"( ملبادر خارجي، يلتزم يف تأجريها أو 

بيعها للسكان الجدد يف البلدة.

التطوير  ودعم  "العناقيد"  تطوير  الخدمات،  توزيع  اسرتاتيجة  تحقيق  للمجلس  تتيح  الخطة 

االقتصاي التجاري للبلدات. قبل جلسة املجلس البلدي، شاركت رئيسة البلدة - رافيد، يف جلسة 

لتوضيح الخطة ومطالب البلدة من املبادر ومن ممثل رشكة "تيفن ج". بالنجاح! 

البلدات  يف  الطوارئ/املناعة  طواقم  رؤساء  ملنتدى  "زوم"  جلسة  يف  املنرصم  األسبوع  شاركت 

)تساحي( ويف جلسة منتدى سكرتاري البلدات. 

قسم  الجامهريي،  املركز  والتعليم،  الرتبية  قسم  من  وعامال  مديرين  املنرصم  األسبوع  التقيت 

الهندسة، قسم املالية، قسم تطوير البلدات، ومدير التطوير التجاري. 

التقيت األسبوع املايض رئيس مجلس إقليمي معاليه يوسف وصديقي الجيد - شمعون، ومدير 

املركز  إدارة  يف  رشكاؤنا  ويهودا،  موشيه   - الجامهريية  املراكز  رشكة  يف  املنطقة  ومدير  اللواء 

الجامهريي. 

التقيت إدارة بلدة عتسمون وسكانا وممثيل جمهور من موريشت، رأس العني، لفون، ضميدة، 

سالمة والحسينية. 

مليئة  كلامت  يف  بالتحديد  تنتهي  التي  الصعبة  يشعياهو،  نبوءة  عن  قرأنا  "التصور"  سبت  يف 

بالتحدي: "خالص صهيون باملحكمة وأرسها يف األعامل الخريية والصدقة." لنحظى جميعا بذلك. 

أسبوع طيب. 

مع خالص املودة واالحرتام

داين عربي
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqfHPMp_7V1Y%26feature%3Dyoutu.be

