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י״ג בכסלו תשפ״א

ال توجد ميزانية للدولة .يتوجهون مرة أخرى النتخابات ليس لها الزمة .يوجد للمجلس مصاريف
غري مخطط لها .كلهم يتآكلون نتيجة التقييدات .لقد تحدثنا انطالقة يف موضوع واحد حقيقي
ومهم هذا العام -تطوير املشاريع يف البلدات البدوية .يدور الحديث عن مبالغ مجموعها يصل
إىل أكرث من  50مليون شيكل يف سنة  .21-2020هذا باإلضافة للتمويل الجاري الذي يصل إىل
حوايل  5-مليون شيكل( .أعىل من مبالغ الدخل من األرنونا) بسنة  2020فقط .نحظى بتعاون
جيد مع اللجان املحلية يف القرى .ونحظى كذلك بتعاون جيد مع مكاتب الحكومة .نحظى
بتعاون جيد بني البلدات البدوية واليهودية وبني البلدات البدوية فيام بينها.
قامئة جزئية؛
يتم حال ًيا تسويق  126وحدة بناء يف وادي سالمة املعدة ألبناء القرية فقط .لقد اجتزنا اجراءات
معقدة يف حارة عائلة عو ،وتم استكامل اإلجراءات حيث من املمكن اآلن التقدم برتاخيص بناء
والتي كانت عالقة عىل مدار سنوات عديدة .ممر التنقل يف شارع  804بني جزيئ القرية وتنظيم
مداخل القرية قيد التنفيذ .شارع  38يف مركز القرية ،شارعا  20-19يف حارة عائلة معتوق قيد
التنفيذ والتجديد.

صيانة كل الشوارع يف القرية تتم بالتعاون مع اللجنة املحلية .خارطة هيكلية لتنظيم ملعب كرة
القدم ،منطقة التشغيل للبلدات ،يف مرحلة متقدمة .تم االنتهاء من بناء مبنى املدرسة الثانوية،
ويشمل ذلك التزود باملعدات ،و 101حواسيب نقالة تم توزيعها عىل طالب الثانوية و 89
حاسوبًا لطالب املدرسة االبتدائية.
معظم هذه الحواسيب جاءت من وزارة املعارف ( )29من رشكة ״البيط״.
بالنسبة للكامنة فقد وصلت مؤخ ًرا مصادقة مالية ال مثيل لها بالسابق 6.7- ،مليون شيكل لشارع
رقم  .5تنفذ أعامل شق وفتح شوارع لقسائم بناء جديدة والتي سوقت ألبناء القرية يف الحارة
الغربية ،يف حارة جلسة ،ويف الحارة الرشقية .نفذت أعامل تجديد يف شارع  8وشارع  .15تم
تركيب جدران وقاية (درابزين) يف الشوارع ،يف أحياء وليد وجنب املقربة .نفذت أعامل بستنة يف
أربع دوارات .وصلت مصادقة عىل ميزانية لبناء طابق إضايف يف املبنى متعدد األهداف .وقعت
اتفاقية تعاون إلقامة منطقة تشغيل لكل بلدات الجبل -كامنة ،مخمونيم ،وكمون ،وتم تأسيس
إدارة مشرتكة .نصبت أعمدة بيزك وإضاءة فوطو-فالتئيت يف الحارة الرشقية .أعامل استكامل
بناء امللعب السنتيتي كاملة ،ركبت كامريات مراقبة وأمان يف املباين العامة ،ومنحت الكثري من
الحواسيب من قبل املجلس للمدرسة االبتدائية.
نُفذت يف قرية الحسينية أعامل شق شوارع  7,8,9وأعامل بنى تحتية شملت بنية تحتية للكهرباء
يف كل الشوارع الجديدة .استكملت أعامل بناء متعدد املجاالت وربطه بالبنية التحتية .تم ترتيب
خدمات راديو-تلفون مام ميكن االرتباط باالنرتنت الرسيع نسبيًا .واخ ًريا وبعد سنوات كثرية،
وبتمويل وزارة االسكان ،يحدث تقد ًما يف موضوع الخارطة الشاملة للقرية.
يف عرب النعيم يتواصل العمل عىل تنظيم شبكة الشوارع .مبنى متعدد األهداف قيد اإلنشاء
ويف مراحل متقدمة .ملعب ريايض قيد االنشاء .شارع الوصول إىل البلدة املستقبيل قيد إجراءات
التخطيط املتقدمة .الخارطة الهيكلية املعدة لتنظيم توسع القرية نحو الجهة الغربية تتواجد
ضمن اإلجراءات للمصادقة عليها.
سنحتفل قرب ًبا يف الضميدة (احتفال محدود) بافتتاح املبنى الجامهريي متعدد االهداف.

مصادقة مالية بقيمة  400,000شيكل ،والتي صودق عليها مؤخ ًرا ستمكن من إستكامل العمل
باملسجد .نفذت كذلك أعامل تطوير وبستنة متطورة.
تتمتع بلدة رأس العني أيضً ا من تجديد شارع  804وتنظيم املداخل إىل القرية .وقد متت املوافقة
بشكل غري اعتيادي عىل بناء جدار كاتم للصوت وقد بدأ العمل عىل ذلك .انتهى العمل عىل
شارع رقم  2املؤدي اىل الحارة العليا .بدأ العمل عىل بناء روضة أطفال جديدة .قريبًا سيبدأ بناء
الطابق الثاين يف املبنى متعدد الفعاليات .املسجد يف مراحل بناء متقدمة .بدأ العمل لبناء ملعب
ألعاب ،ونفذت أعامل إقامة مناطق للجنائن والشجر .قري ًبا س ُيرشع بتسويق  11قسيمة بناء
مخصصة لسكان القرية.

واجب عيل أن أشري إىل ثالث أعامل مباركة تدار بالتعاون مع الجمهور يف البلدات البدوية
وبشكل مثري لإلعجاب؛
 -1مراكز تعليم ولقاءات مع األوالد والشبيبة خارج إطار املدارس.
 -2طواقم الطوارئ املحلية الفعالة والناجعة التي تساعد عىل مواجهة وباء الكورونا رغم
التقييدات والصعوبات.
 -3التعاون مع البلدات املجاورة يف دائرة جبل كمون وتطوير طرق التنقل رأس العني-سالمة-
معليه تسفيا -الحسينية.
حسب وجهة نظري فإن نشاط نائب وقائم بأعامل رئيس املجلس يف املكاتب الحكومية ،يف
املنتديات البدوية املختلفة والحكم املحيل ،سوية مع لجان القرى ورؤسائها ،هي التي أتاحت
الفرصة لهذا االنطالق .سلمت يدك.
بعد االستئذان من زماليئ البدو -مقولة صغرية من أجل املوازنة .حسب رأيي ،إن عادات األعراس
املكتظة والثورية ترافقها املوسيقى الصاخبة وعدد كبري من املدعوين التي تطورت يف السنوات
حمل وعبئًا عىل املجتمع العريب بشكل عام وعىل
األخرية أصبحت خارج نطاق املعقول وتشكل ً
املجتمع البدوي بشكل خاص .حسب رأيي هذا يلحق رض ًرا بجودة حياة املواطنني ويضايق
املجتمع كله ،وأيضا الجريان .وباء الكورونا طغى عىل األعراس ألنها نقطة ضعف جدية بالتعامل
املطلوب واملسؤول من الجمهور كله بشكل عام.
آمل أن تقام كل املناسبات ،مع مرور الوقت ،يف قاعات مخصصة لذلك ومراقبة وآمنة.

التقيت األسبوع املايض نائب وزير الداخلية حول موضوع سياسة عناقيد البلدات ،اللجان
الجغرافية ،وتخصيص ميزانيات للجان القرى البدوية.
شاركت مبحادثة رؤساء مجالس مع وزير املعارف مبوضوع العودة إىل التعليم ،ومع وزيرة
املواصالت مبوضوع تخصيص ميزانيات لتجديد شوارع يف البلدات العربية بشكل عام ويف البلدات
الدرزية والبدوية بالجنوب والشامل .شاركت مبحادثة توضيح ورشح حول كيفية استعامل تطبيق
وزارة املعارف متتبع املقارنة وراء املرض وفحوصات الكورونا ومنحنى الرامزور.

اجتمعت االسبوع املايض مبمثيل رابطة الرشكة لحامية الطبيعة يف لجان التخطيط اللوائية
والقطرية.
اجتمعت مبمثل رشكاؤنا يف املركز الجامهريي -رشكة املراكز الجامهريية.
شاركت بجلسة اللجنة الجامهريية لتطوير متعدد األجيال وخدمات الجيل الثالث.
شاركت بجلسة إدارة املجلس قبل الجلسة املخطط لها لهذا االسبوع ألعضاء املجلس من أجل
البحث يف ميزانية .2021
التقيت إدارة بلدة الكامنة ،وممثيل الجمهور ومواطنني من بلدة بيلخ ،موريشت ،مانوف ،اشحار،
عتسمون وياعد.

قرأنا يوم أمس قضية ״وخرج״ .جاء فيها :״ويستيقظ يعقوب من نومه ويقول الله يوجد حقًا يف
هذا املكان ومل أعلم بذلك״ .ليمنحنا الله اليقظة ،املعرفة والقول .أسبوع مبارك!

مع خالص املودة واالحرتام,
داين عربي

