
رسالة إىل البيت األبيض حول الدعم الفيدراىلي للمدن  وبيدوت يصدر رئيس البلدية
ي تحارب الوبا 

  ءالت 
  

يطلب فيها برسعة عاجلة  بترم رسالة إىل الرئيس دونالد ج.  وبيدوت ( أصدر رئيس البلدية ويليام٢٠٢٠أبريل  ٢٠، بنسلفانيا )غبيتسب  
ي تمويل ٢٥٠عىل 

 
ي تحارب وباء ءالطارى مليار دوالر ف

غ والمدن األخرى الت    . ١٩ - دکوف لبيتسب 
  

، يجب تنفيذها محلًيا. ١٩ -"كما أكدت إدارتكم منذ انتشار كوفد  ، بينما يتم دعم جهود االستجابة الطارئة عىل المستوى الفيدراىلي
غ تعمل بجد لت ي مواجهة هذه ١٩ -انتشار كوفد  عمن لبية احتياجات سكاننا، أثناءمدينة بيتسب 

 
غ ف ي الوقت الذي تواصل فيه بيتسب 

 
. ف

ي حزمة اإلغاثة الطارئة المستقبلية  ٢٥٠األزمة، أحثك بشدة عىل الدعم بتضمي   
 
ي التمويل المرن للحكومات المحلية ف

 
مليار دوالر ف

وس كورونا،" كتب رئيس البلدية    . و بيدوت لفب 
 

غ هم من  بيتسب  طة، وعمال القمامة وغب  ، والرسر ي مناطقها، وتوظف المسعفي  
 
والمدن المماثلة تستضيف أكب  األنظمة الصحية ف

كات الذين يعانون من الصعوبات  ة من السكان والرسر ا كبب 
ً
ي الخطوط األمامية لمكافحة هذا الوباء. كما أنهم يستضيفون أعداد

 
العمال ف

وس ي البلدية.   االقتصادية من فب 
 
ي تدفع للعاملي   ف

ائب الت   كورونا؛ من اآلثار الجانبية لهذه المصاعب قطع عميق إليرادات الض 
   

ي من انخفاض بنسبة 
غ أنها ستعان  ي اإليرادات المتوقعة لعام  ٢١تقدر مدينة بيتسب 

 ٤٨١مليون دوالر إىل  ٦٠٨، تنخفض من ٢٠٢٠٪ ف 
ة خمس سنوات من  ١٢٧مليون دوالر، لخسارة إجمالية قدرها  المدينة تتوقع أن  ٢٠٢٤ – ٢٠٢٠مليون دوالر. عىل مدى فب 

 بنسبة  ٢٣٩مجموعه  ةالمدين تخرس
ً
 ٪. ٧.٥مليون دوالر أي ما يعادل قطعا

   
ائب األكبر تع ي المدينة. عائدات الض 

ة إغالق األعمال ف  ا عىل طول فب 
ً
ة للغاية ومن المرجح أن تتغب  اعتماد رضا هذه التقديرات متغب 

ائب األربعة وحدها يمكن أن تشهد خسائر  ائب العقارية: هذه الض  للخطر هي الرواتب، موقف السيارات، الدخل المكتسب والض 
 مليون دوالر هذا العام فقط.  ٩٧قدرها 

   
ي النظام الماىلي للمدينة ألسابيع

ات العمل عن بعد والتوظيف، تأخر اإلدخاالت ف  ي كل مرة. لهذا  وعىل جانب النفقات، نظرا لتغيب 
ف 

ي حالة تغب  مستم
ي ف 

ي الوقت الحقيق 
ا. ةر السبب، فإن التوقعات المالية ف 

ً
انية صعبة أيض    ، مما يجعل تقديرات المب  

غ  لتنفيذ خطط مالية واقعية لمدة خمس سنوات، يجب عىل المدينة تنفيذ التوقعات المالية مسؤولة وثابتة. تعلمت حكومة بيتسب 
اف القانون  ١٥خالل هذه الدروس الصعبة  ي إشر

ويجب أال تعود إىل الموازنة من خالل الحيل المالية الغب  واقعية. تحتاج  ٤٧عاًما ف 
ي الوقت الحاىلي 

 . ةلمواجهة هذه التحديات بجدية ومسؤولي المدينة إىل مساعدة الحكومة االتحادية ف 
   

ي أن تقدم هذه الحكومات 
انية، ومع ذلك يتطلب االنتعاش الوطت  ي المب  

ي جميع أنحاء البالد نفس عدم اليقي   ف 
تواجه المدن والواليات ف 

ي طلب أموال اإلغاثة الفيدرالية لحماية عمالها والحفاظ عىل 
خدمات مهمة. انضمت المدينة إىل المؤتمر األمريكي لرؤساء البلديات ف 

غ والمدن األخرى آمنة. تقديم الخدما  ت الحكومية األساسية الالزمة للحفاظ عىل بيتسب 
   

إنها مسألة وقت فقط قبل أن نواجه  –"عىل الرغم من سنوات من اإلدارة المالية السليمة، فإن حجم هذه األزمة ببساطة ساحقة 
ي تؤثر عىل قدرتنا عىل الدفع للمستجيبي   األوائل وال

. نحن بحاجة إىل االغاثة ونحن بحاجة مشاكل التدفق النقدي الت  عاملي   األساسيي  
  . و بيدوت إليها اآلن، " كتب رئيس البلدية

  
  .  الرسالة إىل الرئيس ترمب ننسخة م هنا

 

http://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/9239_SIGNED_Trump_Letter.pdf

