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عبت مناسبتان ،األسبوع املايض ،كل بأسلوبها عن روح مسغاف .فقد اجتمعت يوم الخميس
ّ
يف مسغاف  30مجموعة من الشابات والشبيبة من كل أنحاء البالد ،للمشاركة باملنافسة ضمن
مسابقة ״فريست״ يف مجال الروبوتيكا .متيز ،تكنولوجيا ،مجتمع وتربية  -تجتمع كل هذه الصفات
والعنارص يف لقاء مكثف ألبناء الشبيبة ومتطوعني من املجتمع املحيل كل سنة ،ولقد ترشفنا بأننا
نوفر الحاضنة املركزية يف البالد للحدث النهايئ.

متطوعو حركة ״متميد״ ووحدة املراقبة والجيبات ،فرقة الطوارئ يف املجلس ،مؤمتني املحافظة
عىل األمن ،طواقم الطوارئ املحلية ،الرشطة الجامهريية ،أعضاء لجنة األمن يف املجلس وكذلك
موظفي قسم األمن املهنيني واملخلصني  -اجتمع كل هؤالء يوم اإلثنني يف أمسية تقدير وعرفان،
واستمعوا لرسد موسع عن األحداث األخرية يف منطقتنا من قبل عنارص أمن كبار.

ترتبط املناسبتان بواقع مختلف نهائيا ،ولكنهام ترمزان بنظري إىل حياتنا وروح مسغاف .التميز
وتفضيل نشاط الشبيبة مبرافقة متطوعني من خالل تنمية التعاون والرتبية التكنولوجية املتطورة،
وكذلك استجابة وتجند للمحافظة عىل األمن من خالل إنشاء قدرات دفاع ذاتية ،حصانة
اجتامعية واستعداد تنفيذي .هذا وذاك هو ״قصة حياتنا״.

شارك أكرث من  100-متطوع ،يوم اإلثنني ،األسبوع املايض ،وقوات اإلطفاء وطائرات ،بإخامد حريق
اندلع/شب يف منحدرات جبل عتسمون الجنوبية ،وتقدمت نحو بلدات يودفات موريشت .أُخمد
الحريق بينام واصل الكثري من املتطوعني الحراسة ملنع تجدد اندالعها.

شاركت األسبوع املنرصم يف يوم تعليمي يف مكتبة مسغاف ،حول الخدمات لذوي االحتياجات
الخاصة يف مجتمع مسغاف %10 .من أوالدنا تقريبا يُشخصون كمستحقي الرتبية الخاصة .املبنى
الجغرايف املوزع يف املنطقة والتنوعات الثقافية ،تبعث التحدي يف مسغاف وكل منطقة الشامل.
وضعنا نصب أعيننا هدفا اسرتاتيجيا  -تطوير خدمات جيدة ورائدة ألوالد الرتبية الخاصة والكبار
من ذوي االحتياجات الخاصة يف مجتمعاتنا.

استمرارا للقاء كل رؤساء املجالس اإلقليمية يف منطقة الشامل يف مسغاف ،األسبوع املايض،
واستمرارا للتوجه املشرتك لوزير الداخلية حول سياسة التخطيط وتأثريها عىل املنطقة الريفية،
فقد تقرر األسبوع املنرصم ،إجراء استطالع شامل مبوضوع إجراءات عالج الخرائط الهيكلية،
املامطلة والصعوبات باملصادقة عىل الخرائط الهيكلية وسياسة التخطيط يف املناطق الريفية،
مقارنة باملناطق البلدية والبلدات العربية .يف السنوات األخرية حسب رأيي ،فإن أبناء املكان
فقريي املسكن ومستحقي وزارة اإلسكان ،ال يتلقون استجابة لرغباتهم للعيش يف مكان والدتهم
يف البلدات املجتمعية بشكل خاص .سأواصل الحتلنة.
شاركت ،األسبوع املايض ،يف جلسة إدارة املركز الجامهريي استعدادا لتلخيص سنة الفعاليات
واالستعداد لنشاط الصيف والدورات املتنوعة يف السنة القادمة ،من خالل تطبيق قرارات الهيئة
والجمهور مبا يتعلق يف سياسة امليزانية.
التقيت وتحدثت مع إدارة اللواء يف وزارة املعارف ،إدارة اللواء يف قسم التوطني ومع إدارة ״رشاكة״
بطرسبورع  -كرميئيل  -مسغاف .التقيت باحثي ״منتدى كوهيلت״ يف موضوع امكانيات النمو
يف بلدات مسغاف .التقيت منتدى بلدة لألجيال يف هراريت  -وذلك لتلخيص اإلجراء م ًعا.

التقيت ،األسبوع املايض ،موظفي قسم تحسني املدينة/جودة البيئة ،موظفي قسم األمن ،موظفي
اللجنة املحلية للتخطيط والبناء ،وموظفي قسم املواصالت.
التقيت/تحدثت ،األسبوع املنرصم ،مع مواطنني وممثيل جمهور من ضميدة ،تسوريت ،لوطم،
طال إيل ،شوراشيم ،متسبيه أفيف ،ياعد ،كمون ،كامنة ،وادي سالمة ،هراريت ،مانوف
ويودفات.
ضمن استخالص العرب من األحداث األخرية ،نظمت جولة لطواقم الطوارئ البلدية يف مخازن
املجلس لساعات الطوارئ ولقاء لطاقم لوطم ووادي سالمة.

حظينا ،األسبوع املايض ،بيومني متتاليني ،بداية الشهر وبعدها يوم السبت .ثالثة أيام راحة زائدة.
قرأنا يوم السبت قصة ״كورح״ .هنالك واجبات ال تشبه كورح وطائفته .هنالك مصطلح ״غني
مثل كورح״ وهو لقب سلبي.تقاليدنا تقدر التواضع واالكتفاء بالقليل بشكل خاص .بدأ شهر
متوز .يف شهر متوز سقطت يودفات القدمية بيد الرومان .حدث هذا يف أيام الكراهية العمياء،
التي سبقت احتالل القدس واملنفى طويل األمد .نحن جيل اإلنقاذ .أسبوع وشهر جيد!

مع خالص املودة واالحرتام,
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