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ح����اورت����ه: ج��م��ان��ة مطر 
ال��ع��رب  أش���ق���ر - م���وق���ع 

وصحيفة كل العرب 
قال األستاذ حنا أبو العسل 
م����دي����ر م�����درس�����ة ال���ع���ل���وم 
"أورط  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
س��اب��ًق��ا" ف��ي ال��ن��اص��رة في 
العرب  حديث خاص ملوقع 
رًدا  ال��ع��رب  ك��ل  وصحيفة 
الناصرة  بلدية  عضو  على 
دخان  مصعب  اجلبهة  عن 
الذي انتقد على صفحته في 
الفيسبوك تعيني أبو العسل 
مديرا للمدرسة، قائال: "إن 
هذا التعيني غير قانوني كما 
أّنه تعيني سياسي وفاتورة 
تسديد حسابات ملرشح في 
عليه  رّد  ناصرتي"،  قائمة 
أبو العسل بالقول: "التعيني 
أورنا سمحون  مّت مبوافقة 
م���دي���رة ل����واء ال��ش��م��ال في 
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 

والتعيني قانوني".
وك��������ان م���ص���ع���ب دّخ�������ان 
صفحته  ع���ل���ى  ك���ت���ب  ق����د 
أّن  ميكن  "كيف  متسائاًل: 
مبصلحة  ب��ال��ع��ب��ث  ن��س��م��ح 
طالبنا؟ لن نقبل بأن يكون 
ط��الب��ن��ا ح��ق��ل جت����ارب وال 
تسديد  فاتورة  مصلحتهم 
التعيني  ه�����ذا  ح���س���اب���ات! 
ب��اط��ل، س��ي��اس��ي، ول��م مير 
وقال  القانوني!".  باملسار 
العرب  مل��وق��ع  ح��دي��ث  ف���ي 
وصحيفة كل العرب: "هل 
كانت اورنا سمحون املديرة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��واء ال��ش��م��ال في 
علم  ع��ل��ى  امل��ع��ارف  وزارة 
بأن أبو العسل كان مرشًحا 
في قائمة علي سالم عندما 
ثّم  التعيني؟  على  ص��ادق��ت 
كيف ملدير مدرسة أن يدخل 
ف���ي س���ج���ال س��ي��اس��ي مع 
ع��ض��و ب��ل��دي��ة وي��ذك��ر اسم 

وغيره!  الشيوعي  احل��زب 
وك��ان من األج��در على من 
ع��م��ل وس��ي��ع��م��ل ف���ي سلك 
مؤسسة  وي���دي���ر  ال��ت��ع��ل��ي��م 

تربوية ان يكون محايًدا".
وأض�����اف م��ص��ع��ب دّخ����ان 
عن  ال��ن��اص��رة  بلدية  عضو 
اجلبهة: "أبو العسل إعترف 
اعترفت  ك��م��ا  ح��دي��ث��ه،  ف��ي 
اورنا سمحون في رسالتها 
أّنه ال يحمل شهادة تدريس 
صرًحا  ي��دي��ر  أن  ل��ه  فكيف 
وفي  وم���درس���ة؟  تعليميًا 
ه����ذا اخل���ص���وص أت��س��اءل 
في  لعمله  انهائه  سبب  عن 
أّنه  رغم  اإلجنيلية  مدرسة 

ادارها لسنني طوال؟!؟!".
قال  التعيني،  مسار  وحول 
العرب:  مل��وق��ع  العسل  أب��و 
"ك���ان���ت ه��ن��اك ج��ل��س��ة في 
الكثيرون  وت��ق��دم  ال��ب��ل��دي��ة 
ل��ل��م��ن��ص��ب ل���ك���ن���ن���ي ف���زت 

أعلم  أن  دون  ب��امل��ن��اق��ص��ة 
ال��ب��اق��ني، لكن  سبب رف��ض 
رئيس  مبوافقة  مت  التعيني 
بلدية الناصرة علي سالم، 
املديرة  سمحون  ود.أورن��ا 
ال��ع��ام��ة ل��ل��واء ال��ش��م��ال في 
والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة 
مديرة  ب���ص���ول  وس���ام���ي���ة 
بلدية  ف���ي  امل���ع���ارف  ق��س��م 
أحمد  أبو  وهمام  الناصرة 

نائب رئيس البلدية".
الشهادات احلاصل  وحول 
ع��ل��ي��ه��ا أب����و ال��ع��س��ل، ق���ال: 
ع���ل���ى لقب  "أن������ا ح���اص���ل 
السياسية  العلوم  في  أول 
من  التربية  في  ث��اٍن  ولقب 
مديرا  كنت  ديربي،  جامعة 
ل��ل��م��درس��ة االجن��ي��ل��ي��ة منذ 
 ،2008 وحتى   1993 عام 
وقد أوصلت املدرسة ملراتب 
جائزة  على  وحصلت  عليا 
القطرية،  والتعليم  التربية 

في  ال��ن��ج��اح  نسبة  وك��ان��ت 
املدرسة   ،93% البجروت 
كانت مميزة في الكثير من 
النواحي ابتداًء من الطالب، 
التعليمية  اخلطط  امل��ب��ان��ي، 

والتكنولوجية".
مصعب  أق���وال  على  ورًدا 
دخان عضو بلدية الناصرة 
ال�����ذي وص����ف ت��ع��ي��ني أبو 
ال��ع��س��ل مب��ث��اب��ة "ف���ات���ورة 
وتعيني  ح��س��اب��ات  ت��س��دي��د 
"مصعب  ق��ال:  سياسي"، 
الشيوعي  واحل���زب  دخ��ان 
التعيني  ع���ن  راض����ني  غ��ي��ر 
ألن  كثيرا  منزعجون  وه��م 
للبلدية  أصبحت  امل��درس��ة 
التربوية  املؤسسات  وألن 
في  املدينة  ف��ي  والتعليمية 
ما  يهمني  ال  تقدم مستمر، 
انساًنا  كنت  ول��و  ي��ق��ول��ون 
فاشال ملا كنت مديًرا ألفضل 
مدرسة في الشمال بإدارتي 

وهي اإلجنيلية". وأضاف: 
"هناك مجموعة في املدينة 
تريد أن تعبث بها، لكي تبقى 
تسيطر على أمور أخرى".

وفي كلمة أخيرة مع افتتاح 
ال��ع��ام ال���دراس���ي، ق���ال أبو 
للجميع  "أمت��ن��ى  ال��ع��س��ل: 
من عاملني ومعلمني وطالب 
وأهاٍل كل خير وسنة موفقة، 
ف���ي مدرسة  ن��ح��ن س��ن��ب��دأ 
مع  ج��دي��دة  وادارة  ج��دي��دة 
البلدية، مت  بيت جديد وهو 
تغيير اسم املدرسة ملدرسة 
العلوم والتكنولوجيا )أورط 
سابًقا( بهدف االرتقاء بهذه 
املؤسسة قدًما نحو األمام، 
املدرسة  ت��ن��اف��س  أن  ن��أم��ل 
الثانويات مثل اجلليل  بقية 
فخر  وه��������ذا  واحل����ك����م����ة، 
الناصرة  لبلدية  واع��ت��زاز 
ورئيسها واجنار كبير بعد 
أن مت ضم املدرسة للبلدية، 

عضو بلدية الناصرة مصعب دخان: "تعيني حنا ابو العسل مديًرا ملدرسة العلوم سياسي"
*املربي حنا أبو العسل: "تعييني قانوني ومبوافقة املعارف

للطالب  اخلير  كل  ونتمنى 
ملصلحة  س��ن��ع��م��ل  ون���ح���ن 

الطالب أوال وأخيًرا".
وأض�������اف: "امل����درس����ة لن 
يعتبر  الذين  للطالب  تبقى 
حتصيلهم العلمي منخفًضا 
املتميزين  ل���ل���ط���الب  ب�����ل 
وس���ت���ك���ون ف����ي امل���درس���ة 
مختلفة  ت  ي���ا م���س���ت���و  3
حتى  بالطالب  وسنرتقي 
بجروت  شهادة  الى  نصل 
كل  يستطيع  لكي  ودبلومة 
إعالة  املستقبل  ف��ي  ط��ال��ب 
عائلته بالشكل الصحيح".
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