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

"ق� ��ري� �ب� ��ا س �ي �ت ��م ح � ��ل م �ش �ك �ل ��ة دوار ال� �ب� �ي ��ج ب� �ع ��د ال� �ت� ��وج� ��ه ل� � � � ��وزارة امل � ��واص �ل ��ات"

*ع����ل����ي س����ّل�� اّ�م" :ادع������������اءات ك����اذب����ة وم���ض���ل���ل���ة ون����ح����ن ن���ع���م���ل ب���ج���دي���ة م���ن���ذ أك����ث����ر م����ن ع��ام�ين
دو ار ا ل��������ب��������ي��������ج ا مل���������������ورو ث���������������ة م�����������ن اإلدارة ا ل�������س�������ا ب�������ق�������ة"
حل�����������ل م������ع������ض������ل������ة ّ
*"ادارة بلدية الناصرة كفيلة ب��أن تعطي احللول وتخدم اهلها وناسها ولها القدرة والقوة بأن
ت������س������اع������د م��������ن ح������ول������ه������ا وم�����������ن ي�����ط�����ل�����ب امل�������س�������اع�������دة إلي��������ج��������اد ح�������ل�������ول مل����ش����اك����ل����ه����م"
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
نشر رئيس بلدية نتسيرت عليت رون�ين بلوت
ع��ل��ى صفحته ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع التواصل
االجتماعي الفيسبوك منشو ًرا يكشف فيه التوصل
الى تفاهمات مع وزارة املواصالت حلل اشكالية
دوار البيج رغما ان الدوار ال يقع حتت نفوذ بلدية

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

املواصالت ولم اكل ولم امل حتى حصلت على
جواب ايجابي .وانا سعيد ان ابشركم عن رصد
ميزانية خاصة بقيمة  10مليون شيكل قامت
برصدها وزارة امل��واص�لات للمعاجلة الفورية
ل��ل��دوار حيث سيتم ب��دء العمل في شهر اكتوبر
القريب".
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رونني بلوت

علي سالم

وأع���رب علي س�لام رئيس
بلدية الناصرة عن سخطه
إزاء امل��ن��ش��ورات املغرضة
ال��ت��ي ك��ت��ب��ه��ا رئ��ي��س بلدية
ن��ت��س��ي��رت ع��ي��ل��ي��ت اجلديد
رون�ين بلوط  ،والتي ادعى
فيها متكنه من التوصل الى
ح��ل��ول ألزم���ة د ّوار البيج،
كذ ًبا وبهتانًا.
وق�����ال ع��ل��ي س��ل�ام رئيس
ال��ب��ل��دي��ة":إن م��ا ورد على
لسان رئيس بلدية نتسيرت
عيليتاجلديدعا ٍرعنالصحة
وبعيد كل البعد عن احلقيقة،
خ���اص��� ًة وان���ن���ا ف���ي بلدية
الناصرة ومبرافقة طواقمنا
ا مل���س���ؤو ل���ة واملستشارين
املهنيني قمنا بالعمل بجدية
م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن ع��ام�ين حلل
معضلة د ّوار البيج املوروثة
من اإلدارة السابقة ،وبعد
ع�����دة ج���ل���س���ات وزي�������ارات
ماراثونية ،مت ايجاد حلول
مهنية لألزمة العالقة ،حيث
وافقت الوزارة على حتويل
امليزانيات املطلوبة ملاعتس،
ألن هذا الدوار ومع انه يقع
في نفوذ مدينة الناصرة إال
انه يخضع ملاعتس (الشركة
الوطنية لتطوير الشوارع)،
وه���ي ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى حل
اإلشكاليات فيه".
واض��اف رئيس البلدية في
حديثه":رغم خضوع الد ّوار
ملاعتس ،إال انه ولكونه يقع
ف��ي ن��ف��وذ مدينتنا الغالية
على قلوبنا ،فقد أوليت ج ّل
إهتمامي إليجاد احللول ملا
فيه مصلحة أله��ل مدينتنا
وكل من يزورها ،باالضافة
الى املدن والقرى املجاورة".
هذا وبنا ًء على ما ذكره علي
سالم رئيس بلدية الناصرة
ف��ق��د أث���م���رت ه����ذه اجلهود
اجل��ب��ارة ع��ل��ى دع���وة وزير
املواصالت السيد يسرائيل
كاتس وطواقمه املهنية في
ال����وزارة ف��ي األي���ام القليلة
املقبلة وحت��دي�� ًدا ف��ي اليوم
العشرين من الشهر اجلاري
ل���زي���ارة م��دي��ن��ة الناصرة،
وعقد جلسة عمل تلخيصية
معه ومع اجلهات املهنية في
البلدية ،لوضع جدول زمني
محدد لتنفيذ احللول املتفق
عليها لقضية دوار البيج
والقضايا األخرى التي تقع
ضمن مسؤولية الوزارة.
لرمبا ان هذه املهنية والنهج
ال��ع��م��ل��ي امل��ت��ب��ع م���ن رئيس

ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ي س��ل�ام اث���ار
حيفظة فريقني ،أما الفريق
األول املتمثل برئيس بلدية
ن��ت��س��ي��رت ع��ي��ل��ي��ت وال����ذي
اراد ان يعتلي صهوة جواد
م��ن��ت��ص��ر ب����إجن����از ال ميت
ل���ه ب��ص��ل��ة ك���ي ي��س��ج��ل في
جدول حساباته انتصا ًرا او
اجنازًا معينًا ال يعود له اب ًدا،
وب��ه��ذا يقول ل��ه علي سالم
اذا كنت متعطشً ا لتحقيق
اجن����ازات ف��إن��ي أم���د ل��ك يد
املساعدة من منطلق اجليرة
احلسنة والتعايش السلمي
بني الشعبني ،وال تنسى ان
ثالثني باملئة من سكان مدينة
نتسيرت عيليت ه��م عرب،
غالبيتهم من سكان املدينة
األم الناصرة ،فعليك بإيجاد
احللول وحفظ حقوقهم في
م��ج��االت التربية والتعليم
واحل��ي��اة اإلج��ت��م��اع��ي��ة .وان
ال تتشدق باالجنازات التي
ال ت��ع��ود ل��ك كالقرعة التي
تتحالى بشعر بنت خالتها!.
إن ادارة ب��ل��د ي��ة الناصرة
متمثلة برئيسها ونوابها
وطواقمها املهنية كفيلة بأن
تعطي احللول وتخدم اهلها
وناسها ولها القدرة والقوة
بأن تساعد من حولها ومن
يطلب املساعدة إليجاد حلول
مل��ش��اك��ل��ه��م وي���رف���ع رصيد
اجنازاتهم.أما للفريق اآلخر
ال�����ذي ي���ح���اود االص��ط��ي��اد
باملياه العكرة ويبحث عن
ك���ل ص��غ��ي��رة وك��ب��ي��رة كي
ي��ب��رز ول���و ب��ك��ب��وة صغيرة
ل��رئ��ي��س ي��ع��م��ل ل��ي�ًل�اً نها ًرا
فإننا نقول لهم كفى لقد بلغ
السيل ال��زب��ى ،نحن نعيش
ف��ي ن��ظ��ام دمي��ق��راط��ي يقبل
النقد اذا ك��ان ب��ن��اء ويعود
ألهل املدينة بالفائدة واخلير
واما النقد عبثا (على الطالعة
وال����ن����ازل����ة) مل���ج���رد النقد
فمرفوض وبوجهه نصرخ
ال والف ال ..أين كنتم عندما
ك��ت��ب��ت ال��ص��ح��ف ونشرت
الصور للقاءات علي سالم
م���ع ال���وزي���ر ك���ات���س؟ مل���اذا
صمتم يومها ول��م تقرعوا
ا ل���ط���ب���ول؟ أم أن تطبيلكم
وت���زم���ي���رك���م ال���ي���وم يعود
خلدمة مصلحتكم والشراكة
مع رون�ين بلوط؟ هل باتت
نتسيرت عيليت ومصلحتها
واجنازاتها تهمكم أكثر من
اجن�����ازات ب��ل��دي��ة الناصرة
ورئيسها؟ عيب.

