
مع خالص املودة واالحرتام,

داين عربي

بسبب ظروف األسبوع املنرصم، فإنني أصدرت ״يوميايت״ عشية يوم السبت، وليس كاملعتاد يوم 

األحد.

قبل كل يشء، أتوجه لألهل الذين يشعرون بأنهم مترضرين من تغيري أسعار الدورات يف املركز 

والعاملني يف  الجمهور  أوالدكم مهمة يل وملمثيل  احتياجات  الجامهريي. قد ُسمعت صيحتكم، 

املركز الجامهريي واملجلس. نحن مضطرون ملواجهة ظروف اضطرارية ومع نواقص. نحاول أن 

نعمل حسب قيمنا املشرتكة وبدون أن يترضر أي شخص. سنفحص األمر مجددا بهدف تقليص 

الرضر. ومع هذا ال يوجد أدىن شك بأن املجلس ال ميتلك القدرة عىل توفري كل كل خدمة ويف 

كل ظرف. ولذا فإن خدمات املجلس والنشاط الرتبوي املكمل سيُقرتح بأسعار تعرب عن التعاون 

والتوازن بشكل مناسب بني العائالت املشاركة وبني عامة الجمهور، الذي تُدار أمواله بواسطتنا. 

نرغب دامئا لتحقيق التوازن الصحيح الذي يعرب عن قيمنا من جانب واحد وعن مسؤوليتنا إلدارة 

أموال الجمهور من جانب آخر.  

 

صودق األسبوع املايض، عىل مالكني جديدين ملحطة الرشطة التي اقمناها يف وادي سالمة. برشة 

مهمة! أنا متأكد بأنه مع مساعدة الجمهور واللجنة املحلية واملجلس- ستعمل املحطة بنجاعة 

وتشكل عنرًصا مهام باملنطقة. الهدف املشرتك لجميعنا- تعزيز األمن الشخيص والحكم والحرب 

عىل الجرمية والعنف. بالنجاح! 

الذي  ياسني  املعامري  واملهندس  الحسينية،  يف  املحلية  اللجنة  ممثيل  املايض،  األسبوع  التقيت 

يرافق اللجنة واألهايل يف عملية تسوية الخارطة الهيكلية للقرية. واضح لنا جميعا يف هذا اليوم 

انه بعد التسوية األولية يف قرية عرب النعيم، جاء دور قرية الحسينية. تعاين القرية منذ سنني 

من عدم وجود خارطة هيكلية منظمة وأبنية غري قانونية كثرية، والتي نتيجتها يتم تداول ملفات 

باملحاكم بال نهاية، باإلضافة للغرامات الباهظة وأوامر هدم جديدة كل صباح. ال يوجد شوارع 

وبنى تحتية، مبان عامة، مناطق عامة، عدم تقديم تسويق مباين بناء وإصدار مصادقات بناء 

بدون تنظيم الخارطة الهيكلية. يف السنوات األخرية متت املصادقة عىل ماليني الشواقل ملرشوع 

ترتيب الخارطة الهيكلية ولكن الطريق التي ما زالت أمامنا طويلة وليست سهلة. أؤمن بالتعاون 

املشرتك مع املواطنني ومع اللجنة، سنستمر بالتقدم برتتيب موضوع الخارطة من أجل رفاهية 

كل مواطني القرية. 

ترتيب مقربة  الذين يدفعون قدًما خارطة هيكلية متكن من  العني،  التقيت مواطنني من رأس 

خالل  اإلمكان،  قدر  القرية  سكان  إرادة  تحقيق  عىل  نعمل  نحن  البلدة.  يف  وكنيسة  مسيحية 

ظروف اضطرارية كثرية وخالل التزامات خاصة لطبيعة املكان.

التقيت لجنة وادي سالمة من أجل التنسيق لتسويق قسائم بناء إضافية  ألبناء املكان، الذين 

مل يحظوا حتى اآلن بتخصيص قسيمة بناء. يف وادي سالمة يوجد عدد غري قليل ممن يخدمون 

بصفوف قوات األمن ولديهم عائالت تنتظر سنوات لقطعة أرض لبناء بيتهم. 

التقيت لجنة إفطليون بعد اتخاذ قرارين مهمني لتطوير حيّني ومبان جمهور ومناطق تشغيل. 

أمامنا عمل كثري، ولكني أؤمن بأن بلدة إفطليون ستتقدم بشكل مثري لالنطباع يف السنوات القريبة. 

كانت األسبوع أيضا جلسة للجنة األمن يف املجلس، وجلسة للجنة طاقم الطوارئ البلدي. تحاول 

لجنة األمن يف املجلس مواجهة منط األمن الجديد والهدف االسرتاتيجي لتقوية األمن الشخيص يف 

بلداتنا. وهذا يتطلب تعاون، الكثري من املتطوعني، استثامر يف التكنولوجيا، ميزانيات جارية التي 

ستأيت عىل حساب أمور أخرى. عىل املستوى القطري هناك ميزانيات اضطرارية نتيجة عدم وجود 

ميزانية الدولة. ولكن يف هذه األيام توفرت ميزانيات لتدريب وتزويد طواقم الطوارئ البلدية. 

كوين رئيس لجنة الرفاه يف مركز املجالس اإلقليمية فأنا أركز أيضا  املنتدى القطري الذي يشمل 

الجبهة الداخلية وممثيل مكاتب حكومية. لقد أثبت مرارا وتكرارا أنه ال يوجد بديل يف ساعات 

التي تعمل وسط الجمهور. وحتى أن هناك مدنًا تعمل عىل تطوير  البلدية،  الطوارئ لطواقم 

منوذج طواقم طوارئ أحياء. 

بدأت األسبوع املايض، أعامل استكامل املمر األريض اآلمن للمشاة يف مفرتق عتسمون، وسيشكل 

هذا املمر فقرة مهمة بشبكة الطرق ومسارات التنزه، التي نطورها من أجل رفاهية املواطنني، 

الرياضيني، راكبي الدراجات، املشاة وغريهم.

الخاصة  االحتياجات  لذوي  املوقف  وترتيب  القدم  كرة  مللعب  مشيا  الوصول  لرتتيب  استمرارا 

وممن يعانون صعوبة التنقل، تم األسبوع املايض، ترتيب قطعة موقف إضافية من أجل راحة 

الجمهور واألهل واملتفرجني عىل الفعاليات التي تقام بامللعب. 

 

يف الوقت الذي تظاهر به أولياء أمور وأوالد، احتجاجا عىل ارتفاع أسعار الدورات، جرى نقاًشا 

مهاًم يف جلسة املجلس، وكنت قد خرجت خالل الجلسة إىل املتظاهرين لالستامع لهم ودعوت 

أحدهم لعرض مطالبهم أمام أعضاء املجلس والذي تابع وشارك يف الجلسة كلها. يف نهاية األمر، 

قررت هيئة املجلس نقل موضوع أسعار الدورات للفحص عىل يد أعضاء من املجلس وممثيل 

جمهور. أنا متأكد أنه سيتم التوصل لحل مناسب. كام قامت خالل الجلسة محاسبة املجلس، 

مديرة قسم املعارف ومديرة املركز الجامهريي بعرض املعطيات. أرفق هنا جزء من العارضة التي 

تم عرضها يف الجلسة ملن يريد أن يتعمق باالمر أكرث. املعطيات تشري إىل تحٍد حقيقي. يف نهاية 

األمر، أنا متأكد بأن ما كان مرة - لن يكون كام كان. بالنجاح!

والبطولة.  الكارثة  يوم  بإحياء  املايض  الخميس  يوم  قمنا  ״أيار״.  شهر  أول  اإلثنني  يوم  يصادف 

ونحيي يوم األربعاء يوم الذكرى وعيد االستقالل يوم الخميس. أسبوع مثري من ورائنا وأمامنا 

أيضا. عيد مبارك وشهر جيد! 
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