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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
بلوت  رونيين  عليت  نتسيرت  بلدية  رئيس  نشر   
التواصل  مييوقييع  عييلييى  الييرسييمييييية  صفحته  عييلييى 
االجتماعي الفيسبوك منشوًرا يكشف فيه التوصل 
الى تفاهمات مع وزارة املواصالت حلل اشكالية 
دوار البيج رغما ان الدوار ال يقع حتت نفوذ بلدية 

نتسيرت عيليت.
ان  احد  بلوت في منشوره:" هل يستطيع  وقال 
يشرح لي كيف مت اقامة هذا الدوار؟ كل يوم مير 
الييدوار ال  ان  دون حييادث سير هو معجزة! رغم 
احد  انه  اال  عليت  نتسيرت  نفوذ  منطقة  في  يقع 
لوزارة  للمدينة وعليه توجهت  الرئيسية  املداخل 

على  حصلت  حتى  امل  ولم  اكل  ولم  املواصالت 
جواب ايجابي. وانا سعيد ان ابشركم عن رصد 
قامت  شيكل  مليون   10 بقيمة  خاصة  ميزانية 
الفورية  للمعاجلة  املييواصييالت  وزارة  برصدها 
اكتوبر  شهر  في  العمل  بييدء  سيتم  حيث  لييلييدوار 

القريب".

امل�������واص�������ات" ل��������������وزارة  ال�����ت�����وج�����ه  ب����ع����د  ال����ب����ي����ج  دوار  م���ش���ك���ل���ة  ح������ل  س����ي����ت����م  "ق�����ري�����ب�����ا 
م: "ادعيييييييييييياءات كيييياذبيييية وميييضيييليييلييية ونييييحيييين نيييعيييميييل بيييجيييديييية مييينيييذ أكييييثيييير ميييين عيياميين *عييييلييييي سيييييييي�اّ
" بيييييييقييييييية ليييييييسيييييييا ا ة  ر ا د إل ا مييييييييييين  ثييييييييييييييية  و ر مليييييييييييييييو ا لييييييييبيييييييييييييييييج  ا ر  ا واّ د مييييييعييييييضييييييليييييية  حليييييييييييل 
بأن والقوة  القدرة  ولها  وناسها  اهلها  وتخدم  احللول  تعطي  بييأن  كفيلة  الناصرة  بلدية  *"ادارة 
 تييييييسيييييياعييييييد ميييييييين حييييييولييييييهييييييا ومييييييييييين ييييييطيييييليييييب امليييييييسييييييياعيييييييدة إليييييييييجيييييييياد حيييييييليييييييول ملييييشيييياكييييلييييهييييم"

رئ����������ي����������س ب��������ل��������دي��������ة ن�������ت�������س�������ي�������رت ع�������ل�������ي�������ت رون��������������������ن ب��������ل��������وت: 

رئيس  سييالم  علي  وأعيييرب 
سخطه  عن  الناصرة  بلدية 
املغرضة  امليينييشييورات  إزاء 
بلدية  رئيييييس  كييتييبييهييا  الييتييي 
اجلديد  عيييييليييييت  نييتييسيييييرت 
ادعى  والتي   ، بلوط  رونيين 
فيها متكنه من التوصل الى 
البيج،  دّوار  ألزمييية  حييلييول 

كذًبا وبهتاًنا.
عييلييي سييييالم رئيس  وقيييييال 
على  ورد  مييا  الييبييلييدييية:"إن 
لسان رئيس بلدية نتسيرت 
عيليت اجلديد عاٍر عن الصحة 
وبعيد كل البعد عن احلقيقة، 
بلدية  فيييي  وانييينيييا  خييياصيييًة 
الناصرة ومبرافقة طواقمنا 
واملستشارين  امليييسيييؤولييية 
بجدية  بالعمل  قمنا  املهنين 
ميينييذ أكييثيير مييين عيياميين حلل 
معضلة دّوار البيج املوروثة 
وبعد  السابقة،  اإلدارة  من 
عيييييدة جيييليييسيييات وزييييييييارات 
حلول  ايجاد  مت  ماراثونية، 
مهنية لألزمة العالقة، حيث 
وافقت الوزارة على حتويل 
ملاعتس،  املطلوبة  امليزانيات 
ألن هذا الدوار ومع انه يقع 
في نفوذ مدينة الناصرة إال 
انه يخضع ملاعتس )الشركة 
الوطنية لتطوير الشوارع(، 
وهيييي الييتييي تييقييوم عييلييى حل 

اإلشكاليات فيه".
في  البلدية  رئيس  واضيياف 
حديثه:"رغم خضوع الدّوار 
انه ولكونه يقع  ملاعتس، إال 
الغالية  مدينتنا  نييفييوذ  فييي 
أوليت جّل  على قلوبنا، فقد 
ملا  احللول  إليجاد  إهتمامي 
مدينتنا  ألهييل  مصلحة  فيه 
وكل من يزورها، باالضافة 
الى املدن والقرى املجاورة".
هذا وبناًء على ما ذكره علي 
سالم رئيس بلدية الناصرة 
اجلهود  هييييذه  أثيييميييرت  فييقييد 
اجلييبييارة عييلييى دعيييوة وزير 
السيد يسرائيل  املواصالت 
في  املهنية  وطواقمه  كاتس 
القليلة  األييييام  فييي  الييييوزارة 
اليوم  فييي  وحتييديييًدا  املقبلة 
العشرين من الشهر اجلاري 
الناصرة،  مييدييينيية  ليييزييييارة 
وعقد جلسة عمل تلخيصية 
معه ومع اجلهات املهنية في 
البلدية، لوضع جدول زمني 
املتفق  احللول  لتنفيذ  محدد 
البيج  دوار  لقضية  عليها 
والقضايا األخرى التي تقع 

ضمن مسؤولية الوزارة.
لرمبا ان هذه املهنية والنهج 
املييتييبييع مييين رئيس  الييعييمييلييي 

الييبييلييدييية عييلييي سييييالم اثيييار 
الفريق  أما  فريقن،  حيفظة 
بلدية  برئيس  املتمثل  األول 
نييتييسيييييرت عيييييليييييت والييييذي 
اراد ان يعتلي صهوة جواد 
ميت  ال  بييييإجنيييياز  ميينييتييصيير 
ليييه بييصييليية كيييي يييسييجييل في 
جدول حساباته انتصاًرا او 
اجناًزا معينًا ال يعود له ابًدا، 
سالم  علي  لييه  يقول  وبييهييذا 
لتحقيق  متعطًشا  كنت  اذا 
اجنييييازات فييإنييي أميييد لييك يد 
املساعدة من منطلق اجليرة 
السلمي  والتعايش  احلسنة 
بن الشعبن، وال تنسى ان 
ثالثن باملئة من سكان مدينة 
عرب،  هييم  عيليت  نتسيرت 
املدينة  سكان  من  غالبيتهم 
األم الناصرة، فعليك بإيجاد 
احللول وحفظ حقوقهم في 
والتعليم  التربية  مييجيياالت 
واحلييييياة اإلجييتييميياعييييية. وان 
التي  باالجنازات  ال تتشدق 
التي  كالقرعة  لييك  تييعييود  ال 
تتحالى بشعر بنت خالتها!.

الناصرة  بييلييدييية  ادارة  إن 
بها  ونوا برئيسها  متمثلة 
وطواقمها املهنية كفيلة بأن 
تعطي احللول وتخدم اهلها 
وناسها ولها القدرة والقوة 
بأن تساعد من حولها ومن 
يطلب املساعدة إليجاد حلول 
رصيد  وييييرفيييع  ملييشيياكييلييهييم 
اجنازاتهم.أما للفريق اآلخر 
اليييييذي ييييحييياود االصييطييييياد 
عن  ويبحث  العكرة  باملياه 
كيييل صييغيييييرة وكييبيييييرة كي 
بييكييبييوة صغيرة  يييبييرز وليييو 
نهاًرا  لييييياًل  يييعييمييل  لييرئيييييس 
فإننا نقول لهم كفى لقد بلغ 
نعيش  نحن  الييزبييى،  السيل 
فييي نييظييام دميييقييراطييي يقبل 
ويعود  بيينيياء  كييان  اذا  النقد 
ألهل املدينة بالفائدة واخلير 
واما النقد عبثا )على الطالعة 
النقد  مليييجيييرد  واليييينييييازليييية( 
نصرخ  وبوجهه  فمرفوض 
ال والف ال.. أين كنتم عندما 
ونشرت  الييصييحييف  كييتييبييت 
سالم  علي  للقاءات  الصور 
ميييع اليييوزيييير كييياتيييس؟ ملييياذا 
تقرعوا  ولييم  يومها  صمتم 
تطبيلكم  أن  أم  اليييطيييبيييول؟ 
يعود  اليييييييوم  وتيييزميييييييركيييم 
خلدمة مصلحتكم والشراكة 
باتت  مع رونيين بلوط؟ هل 
نتسيرت عيليت ومصلحتها 
أكثر من  واجنازاتها تهمكم 
الناصرة  بييلييدييية  اجنيييييازات 

ورئيسها؟ عيب.
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