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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة 
كل العرب 

أعلنت جلنة اولياء امور الطالب في بلدة سالم اإلضراب 
العام والشامل في جميع مدارس سالم االبتدائية والثانوية، 
التي  العنف  العمال  استنكارا  وذل��ك  املاضي  االثنني  يوم 
شهدتها البلدة في االيام االخيرة. هذا ويذكر أن بلدة سالم 
شهدت موجة كثيفة من عمليات إطالق النار احلي وسط 
استنكار وامتعاض اهالي البلدة الذين طالبوا اجلميع العمل 
جميع  حلل  والتعقل  الصلح  ونشر  األوض��اع  تهدئة  على 
اإلشكاليات. هذا وِفي ظل حالة التأهب القصوى للشرطة 
شهدت البلدة توترا كبيرا حتسبًا ألي تطورات قد تكون.  
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الطالب  ام��ور  اولياء  جلنة  عضو  صبيحات  نبيل  وأع��رب 
في ثانوية سالم عن قلقه ملا تشهده بلدة سالم من اعمال 
وتطورات مشيرا الى أن "قرار جلنة اولياء امور الطالب 
بإعالن اإلضراب جاء اثر تخوف اللجنة ألي تطورات قد 
حتصل بني الطالب اثر اخلالف بني العائلتني في البلدة"، 
متمنيا أن "تنجح مساعي الصلح واإلصالح بني العائلتني 

والعمل على وقف مسلسل العنف الذي تشهده البلدة".
مستشار  اغبارية  ماهر  مع  اتصال  وفي  آخر  جانب  من 
اع��رب هو االخ��ر باسم  ع��ارة احمللي  رئيس مجلس طلعة 
املجلس احمللي استنكاره وامتعاضه الشديد حلالة العنف 
الى  مشيرا  االخيرة  األي��ام  في  سالم  بلدة  تشهدها  التي 
وحثيثة  حقيقية  مساع  ف��ي  والصلح  اخلير  "اه��ال��ي  أن 
مطالبا  بينهم  اخلالف  وقف  اجل  من  وذلك  العائلتني  بني 
لغة احلوار والتفاهم والتسامح  الى  الرجوع  الى  اجلميع 
والسلبيات".  العنف  اعمال  كل  عن  واالبتعاد  واالحترام 
واضاف: "بلدة سالم تعتبر عائلة واحدة وموحدة كانت 

وما زالت، من هنا علينا جميعا أن نتريث ونتبع لغة احلوار 
التسامح واحملبة ونبذ كل اشكال العنف والسلبيات وكلي 
أمل أن ننجح في اإلصالح والصلح ونشر السالم واحملبة 

واالحترام بني الناس".
وق����ال اح���د س��ك��ان زل��ف��ة وث���ق اط����الق ال���رص���اص خ��الل 
التصوير: "هذه عينة من اطالق الرصاص املتواصل في 
قرية سالم، حيث أن هذه االعمال ارعبت األطفال وسببت 
حالة من القلق واخلوف الشديدين. ال يعقل أن دولة كاملة 
غير قادرة على توقيف اشخاص يطلقون الرصاص بهذا 
الشكل، ال سيما أن هنالك جبهة حرب، حتى اننا لم نشهد 
هذا األمر في احلرب على غزة". ثم قال: "هذا الرصاص 
الرصاص  فحبات  زلفة،  في  اسكن  وأن��ا  سالم  قرية  في 
"إن  سالم:  من  سيدة  قريتنا".وقالت  على  ايضا  تسقط 
الرصاص  ما حصل في قرية سالم خطير جدا، فإطالق 
يبكون  كانوا  الوقت  ط��وال  واطفالي  الليل،  ننام  ال  جعلنا 
للمدرسة.  الذهاب  رفضوا  انهم  حتى  خوفهم،  شدة  من 
ال اعلم الى متى هذا االستهتار بحياة البشر، فمستخدمي 
األسلحة ال يعيرون أي اهتمام للسكان وال يحسبون أي 
حساب للشرطة بل مستمرون في هذه الفوضى التي تكاد 
ان حتدث كارثة كبيرة جدا". ثم قالت: "اصبحنا نخشى 
نرى  أن  ميكن  حلظة  أي  ففي  القرية،  ش��وارع  في  املشي 
اجسادنا  الى  الرصاص  اطالق رص��اص، وقد يصل هذا 

واجساد اطفالنا". 
تعقيب الشرطة

وعقبت الشرطة: " قوات كبيرة من الشرطة وصلت الى 
حيث  مشتبهني،  واعتقال  تفتيش  بأعمال  وقامت  القرية 
وصل عددهم الى 7 مشتبهني ضالعني في حوادث اطالق 
الرصاص، كذلك ضبطت الشرطة ادوات قتالية وذخائر". 
في  كبيرة  ق��وات  ابقاء  الشرطة  "بنية  الشرطة:  قالت  ثم 
منطقة اطالق الرصاص ملنع أي جبهة اخرى بني الضالعني، 
ال��ى األم���ر مبنتهى  ال��ش��رط��ة تنظر  أن  ال��ى  م��ع االش����ارة 
اخلطورة وسنواصل معاجلة مثل هذه القضايا حملاربتها".

ماهر اغبارية

نبيل صبيحات 

مجلس محلي مجد الكروم
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)بآالف الشواكل(

14٫821عدد السكان السنة املاضية
9٫270مساحة النفوذ )دومن( 15٫012عدد السكان٭  

2التدريج االجتماعي االقتصادي3٫325عدد البيوت

معطيات تنفيذ امليزانية العادية
م����������وازن����������ة املدخوالت

2016
ت�����ن�����ف�����ي�����ذ 

2016
ت����ن����ف����ي����ذ % 

2015
 %

%20٫32525٫11%20٫60822٫56322٫10مدخوالت ذاتية
%29٫53136٫49%30٫94633٫06532٫38اشتراك وزارة املعارف

%6٫0257٫44%7٫6026٫3806٫25اشتراك وزارة الرفاه
%2270٫28%2354730٫46اشتراك وزارات اخرى

%24٫82530٫67%20٫11339٫62538٫81منح  وقروض
%80٫933100.00%79٫504120٫106100.00املجموع

م������وازن������ة املصاريف
2016

ت������ن������ف������ي������ذ 
2016

ت�����ن�����ف�����ي�����ذ % 
2015

 %

%9٫26911٫49%10٫4579٫5859٫44رواتب واجور عامة
%27٫02133٫48%19٫62630٫24229٫79فعاليات اخرى

%20٫15624٫98%22٫31423٫23722٫89اجر تعليم
%12٫81515٫88%12٫99512٫99812٫80فعاليات تعليم

%2٫4122٫99%3٫0473٫0623٫02اجور رفاه 
%6٫2857٫79%8٫1776٫9336٫83فعاليات رفاه 

%4150٫51%5853890٫38مصاريف متويل
%2٫3312٫89%2٫30315٫08314٫86تسديد قروض

%80٫704100.00%79٫504101٫529100.00املجموع

)229()577(    فائض )عجز( السنة      
20162015

%44٫81%25٫42% نسبة العجز املتراكم من املدخوالت
%29٫12%21٫20% نسبة القروض من املدخوالت
%60٫39%42٫64% نسبة االلتزامات من املدخوالت
6٫7635٫445املصاريف املتوسطة للفرد بالشيكل
229215عدد املالكات املتوسط

معطيات تنفيذ امليزانية غير العادية
20162015

)4٫085()1٫598(فائض )عجز( مؤقت لبداية السنة
13٫56019٫840املدخوالت خالل السنة

18٫37717٫353املصروفات خالل السنة
)1٫598()6٫415(فائض )عجز( مؤقت في نهاية السنة

٭ صحيح حتى  تشرين االول 2016

املوازنة
20162015ممتلكات

11٫17111٫004ممتلكات متداولة
5٫0664٫699استثمارات

مع  ص��ن��ادي��ق  لتغطية  اس��ت��ث��م��ارات 
ميزانية واخرى

16٫97016٫788

25٫66835٫987عجز متراكم في امليزانية العادية
283283عجز نهائي في امليزانية غير العادية
عجز مؤقت صافي في امليزانية غير 

العادية
6٫4151٫598

65٫57370٫359املجموع

20162015االلتزامات
43٫53748٫872التزامات متداولة

5٫0664٫699صندوق ألعمال التطوير واخرى
16٫97016٫788فائض متراكم بامليزانية العادية

65٫57370٫359املجموع

20162015
21٫65023٫571حجم القروض في نهاية السنة

بيان اجلباية والديون- الضريبة العامة
20162015

19٫25124٫414رصيد الديون في بداية السنة
18٫27416٫458ديون السنة

)5٫294()5٫256(تخفيضات وتسريحات
)3٫701()2٫758(ديون مسدودة وديون للمحي

29٫51131٫877املجموع للجباية
12٫23012٫626اجلباية خالل السنة

17٫28119٫251رصيد الديون في نهاية السنة
28٫64625٫706ديون مزودة وديون للمحي

يشمل  السنة  لنهاية  املجموع 
الديون

45٫74544٫957

%14%12نسبة اجلباية من العجز )*(
%79%79نسبة اجلباية من اجلاري )*(

الشامل  للدين  اجل��ب��اي��ة  نسبة 
)*(

41%40%

السكن  على  الضريبة  متوسط 
املتر املربع

3333

٭ النسب محسوبة بدون ديون مزودة وديون للمحي.
لم يصادق على امليزانية من قبل وزارة الداخلية


