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امل������س������ي������ح ق������ام

ح����������ق����������اً ق��������ام
كل عام وأنتم بألف خري
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األخبار

ب��ي��ان ج��ب��ه��ة ش��ف��اع��م��رو ال��دي��م��ق��راط��ي��ة :

عتبنا على رئيس البلدية ان ينجر وراء م�راد حداد املدرسه االسقفية الثانوية "الضمائر" الغائبة !!
بتقسيم وح��دة الصف الكفاحية البناء البلد الواحد
الذين هبوا ِب�َأالفِ�ه��م للدفاع عن كرامة شفاعمرو

ا�صدرت جبهة �شفاعمرو الدميقراطية بيانا حييت
فيه ال�شاب با�سل قدري مبنا�سبة اطالق �سراحه
بعد �سجن اكرث من �سنة وذلك بتهمة قتل املجرم
ننت زادة  ,قاتل ابناء بلدنا االبرياء  .واننا اذ ن�شد
على ايدي با�سل ونتمنى له ولعائلته ال�سعادة
مبنا�سبة اطالق �سراحه ,كما نطالب امل�س�ؤولني يف
امل�ؤ�س�سه احلاكمة اطالق �سراح باقي املعتقلني.
ويف يوم فرحتنا و�سرورنا باطالق �سراح با�سل
ق��دري  .اب��ى رئي�س البلدية وم��راد ح��داد ممثل
التجمع باالنفراد باقامة حفل ا�ستقبال ال�شاب
با�سل ق��دري ب��دون اع�لام اللجنة ال�شعبية التي
رافقت ق�ضية املعتقلني ملدة ثماين �سنوات هادفني
ا�ستثمارها ملكا�سب حزبية وانتخابية �ضيقة .
عتبنا على رئي�س البلدية ان ينجر وراء مراد
حداد بتق�سيم وحدة ال�صف الكفاحية البناء البلد

الواحد الذين هبوا باالفهم للدفاع عن كرامة
�شفاعمرو  .يف الوقت الذي توحدت فيه جماهري
�شعبنا العربي الفل�سطيني يف الوطن باقامة قائمة
م�شركة  .اال ان مراد حداد ا�صر على الرجوع اىل
نزعته الفئوية االنق�سامية .ان اللجنة ال�شعبية
ورئي�سها واع�ضائها تطالب ا�صحاب القرار يف
امل�ؤ�س�سة احلاكمة باطالق �سراح باقي املعتفلني
وتقف اىل جانبهم حتى تاهيلهم يف العمل وك�سب
لقمة العيي�ش .ان هذه الق�ضية العادلة هي ق�ضية
�ضمري ووج���دان ال�شفاعمريني الذين �ساهموا
باالفهم امل�ؤلفة للدفاع عن كرامة بلدهم وان
اي كان يحاول ا�ستغالل هذا املو�ضوع لمِ َ���أَ ِرب
�شخ�صية وحزبية �ضيقة هي خيانة ل�شفاعمرو
واه��ل��ه��ا .عا�شت �شفاعمرو ح��رة ك��رمي��ة .اننا
على العهد باقون وجاهزون يف خدمة �شعبنا.

عشية الشعانني  ...عشرات مخالفات السري الخطرية

س� �ح ��ب رخ � ��ص س� �ت ��ة س� �ائ� �ق�ي�ن وم� � �ص� � �ادرة س �ي �ارات �ه��م

�ضمن حملة وا�سعة ل�شرطة ال�سري يف مدينة القيادة ل�ستة �سائقني ملدة  30يوما  ،اثنان منهم
�شفاعمرو اال�سبوع املا�ضي مت حترير ع�شرات مل تكن بحوزتهما رخ�ص قيادة واثنان اخران
خمالفات ال�سري اخلطرية ،منها �سحب رخ�ص م��ع رخ�����ص م�سحوبة واخ����ران دون م��راف��ق .

بقلم  :د .مازن بابا  ,محام

�صرحاً بنيناه بعقولنا وقلوبنا وفتح لنا
ابوابه لي�ستقبل فلذات اكبادنا ,ليدمى جريحاً
دون منقذ ,مما يتط َّلب ان تتحرك ال�ضمائر.
امل��در���س��ة اال�سقفية الثانوية الكاثوليكية
ب�شفاعمرو بلغت وا�ستقبلت �أوالدن��ا لينعموا
وينهلوا من العلم ما ا�ستطاعوا اليه �سبيال,
فاملدير واملعلمون يعملون كالآباء والأمهات
ل��ل��ح��ر���ص ع��ل��ى اوالدن�����ا م��ن غ��ب��ار احل��ي� ِ�اة
ويخافون عليهم كما لو كانوا ابنا ًء وبناتاً لهم.
ونحن الأهايل والأبناء والنا�س  ,كل النا�س ,
دون ا�ستثناء ,نرتك هذا ال�صرح ال�شامخ على
مدار �سنني طويلة من الزمن يرزح حتت عب َء
اله ّم واحل�ساب ملا �سيكون ً
غدا وال ن�س�أل انف�سنا
�س� ً
ً
واحدا :اين نحن من هذا املكان البا�سق,
ؤاال
اين نحن وماذا نفعل من اجل احلفاظ عليه ؟؟!.
م��اذا فعلنا ليبقى م��ن��ارة للعاملني ؟ ومل��اذا
نتجاهل ما يجول بداخله من هموم وع��ب ٍء
يتحملها املدير والطاقم العلمي؟ ويف الأخري
نذهب اليهم ون��وجّ ��ه لهم ال� ّل��وم مل��اذا وملاذا
ومل���اذا !!! ,و���س ��ؤايل اي�����ض�اً للم�س�ؤولني يف
ال��ب��ل��دي��ة اول��ي�����س ط�ل�اب امل��در���س��ة ينتمون
اىل �شفاعمرو !ام ه��م غ��رب��اء عنها وبالتايل
ي��ت��م ا���س��ت��ث��ن��اءه��م ل�����ش��ح��ة امل��ي��زان��ي��ات ؟!.
وهنا يح�ضرين بيت ال�شعر الذي فيه يقول ال�شاعر :
ذه�����ب ال����ذي����ن ح���� َم����وا ح��ق��ي��ق��ة ع��ل��م��ه��م
وا����س���ت���ع���ذب���وا ف���ي���ه���ا ال�����ع�����ذاب وب��ي�لا
ه��ل دخلتم م��رة اىل امل��در���س��ة  ,ه��ل �شاهدمت
مكتبتها ال��ف��ق�يرة  ,وخم��ت�برات��ه��ا املعدومة
ه���ل ر�أي���ت���م ���س��اح��ات��ه��ا امل��ه��م��ل��ة و�أروق��ت��ه��ا
اخل���ط���رة  ,ه���ل ع��اي��ن��ت��م غ��رف��ه��ا ال�ضيقة
وم�لا���ص��ق��ت��ه��ا ؟! ه���ل وه���ل وه��������ل!!....؟ .
ال �أري��د اخلو�ض يف غمار البحث عن ال�سبب
الرئي�س ال��ذي يعود بالأ�سا�س على �صاحب
املدر�سة واملطرانية وامل�س�ؤولني فيها بل �أود �أن
اوجّ ه لومي لنف�سي ً
اوال ولكم  ,جميعكم ثانياً
!! كيف نر�ضى ال�سكوت عماَّ نحن عليه وهذه
غنى يف
املدر�سة تعاين من فقر يف املوارد ومن ً
الطاقات الب�شرية التي ت�ستنفذ كل طاقاتها
لتحافظ على احلجر والب�شر يف �آن واحد !!.
هلمُّوا وتعالوا لنتكاتف حول ادارة املدر�سة ,
ً
مديرا ومعلمني  ,مربني ومربيات ونقوم بدعم
هذه املدر�سة التي تعترب مبثابة البيت الثاين
لأوالدنا فلذات اكبادنا  ,ما هذا ال�صمت املدوّي
والغري مبرَّ ر من قبلنا ؟ ملاذا ال نذهبُ  ,بدال
من ال�صراخ والنقد الهدام  ,اىل املدر�سة لنمد
يد العون كل ح�سب امكانياته و�إمكاناته وان
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ت�ص�م�ي��م ال �ج �راف �ي��ك واالع �ل�ان � �ات :اي��م��ان حايك

ا�ستطعنا �أن نبني مدر�سة ع�صرية تليق ب�أوالدنا
الذين يغرقون يف اليوم املاطر وال يجدون لهم
�ساحة او باحة تغطي ر�ؤو�سهم من املطر !,ويف
ايام ال�صيف القائظه يتلوّون ويبحثون عن ظ ّل
اجلدران ليحتموا من ا�شعة ال�شم�س احلارة .
انا�شد كل �شفاعمري ذي �ضمري �أن يتهي�أ يف
االيام املقبلة وان ن�شمر عن �سواعدنا ونفتح
قلوبنا وجيوبنا لندعم م�سرية العطاء  ,م�سرية
العلم والتقدم لهذه املدر�سة ,لأنه �آن الأوان
قبل فوات الأوان ان نتفهم ما يجري يف اروقة
املدر�سة من امور ال تتعلق بالدرا�سة لأننا على
ثقة ب��أن الطاقم التعليمي وعلى ر�أ�سه مدير
املدر�سة يعملون كل ما با�ستطاعتهم للحفاظ
على طابع ورونق املدر�سة التاريخي والنهو�ض
بها علمياً ب��ق��در م��ا عندهم م��ن امكانيات.
ل��ق��د ا���س��ت��ط��اع��ت ���ش��ف��اع��م��رو ب��ن��اء امل��در���س��ة
اال���س��ق��ف��ي��ة االب��ت��دائ��ي��ة بدعمكم وجهودكم
وتربعكم ال�سخي  ,فما املانع ان نقوم ب�إعادة
ال��ل��ح��م��ة واالحت����اد ل��ب��ن��اء م��در���س��ة ثانوية
ع�صريّة تدعمها املطرانية والبلدية  ,والنا�س
ك��ل النا�س ؟! ويف ه��ذه االي���ام ب��ال��ذات !؟ .
وكلمة اخ�يرة اوجهها اىل كل امل�س�ؤولني يف
�شفاعمرو م��ن داف��ع املحبة وال��غ�يرة دون
ا�ستثناء بلدية ومطرانية  ,رج���ال �أعمال
م�صالح  ,ا�صحاب نفو ٍذ والنا�س
وا�صحاب
ٍ
ك��ل ال��ن��ا���س �أن ي��درك��وا امل��وق��ف ق��ب��ل ف��وات
االوان وخا�صة حتت رعاية �سيادة املطران
ج���ورج ب��ق��ع��وين وراع���ي الطائفة املحبوب
الأب ان��دراو���س بحوث اللذين ي�ستطيعان
اق��ام��ة ه��ذا امل�����ش��روع ,رغ���م ك��ل ال��ع��راق��ي��ل ,
م�سنودين ب�أهلينا يف هذه البلدة العزيزه !.
دورن����ا ال��ي��وم حِّ
االت����اد مل��ا ي��خ��دم م�صلحة
املدر�سة وال��ط�لاب ال��ذي��ن يتعلمون بها لأَن
ه ��ؤالء منكم واليكم هّ
والل من وراء الق�صد .

لحجز اعالناتكم 0525363507/4
الربيدااللكرتونيntohama@gmail.com

تابعونا على موقعنا WWW.TOHAMA.NET
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مقاالت وتقارير خاصة

اتحاد املياه يستمر بحصد االنجازات :الثقافة ضرورة مُلحَّة للمبدعني

االت���ح���اد ي��ت��أه��ل ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى االع��ت�راف
ب��ث�لاث��ة م��ع��اي�ير اي�����زو ج���دي���دة واض��اف��ي��ة

منظومة ادارة البيئة :ת"י  14001ومنظومة
ادارة االمان وال�صحة يف العمل :ת"י ،18001
وم��ن��ظ��وم��ة ادارة اجل������ودة :ת"י .9001
امل����دي����ر ال�����ع�����ام :م�������س���ت���م���رون يف االدارة
ال�������س���ل���ي���م���ة وال�����ت�����ق�����دم ن����ح����و االم��������ام
وي�صف املدير العام الحتاد املياه ،د .احمد مطلق
حجازي ،االجواء يف االحتاد بعد و�صول الب�شرى
باحل�صول على �شهادات االي��زو بقوله ":هناك
فرحة كبرية يف احت��اد املياه ،ه��ذا نتيجة العمل
اجلاد والتعلم امل�ستمر ،وكل ذلك يف �سبيل تقدمي
�أعلى م�ستوى من اخل��دم��ات للمواطنني وتنفيذ
امل�شاريع التطويرية والبنية التحتية .يتميز
احتادنا بتخ�صي�ص موارد كبرية لفعاليات الت�أهيل
واال�ستكماالت لكل العاملني يف االحت���اد ،وهذا
االم��ر ينعك�س على االداء ع��ايل امل�ستوى وعلى

ادارة امل�س�ؤولية االجتماعية ،وادارة احل�صانة
الت�شغيلية ،وادارة �أم���ان منظومة املعلومات
ي�ستمر احت��اد املياه وال�صرف ال�صحي ،منطقة
�شفاعمرو ،بح�صد املزيد من االجنازات واالعرتافات
من قبل امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن الت�أهيل لأعلى
املعايري املهنية ،وكل ذلك �ضمن النتائج املتوقعة
والطبيعية جلهود املدير العام وجمل�س االدارة
وم���دراء الأق�����س��ام وع��م��وم العاملني يف االحت��اد.
ث��ل��اث�����ة م����ع����اي��ي�ر االي�����������زو اجل������دي������دة:
وق��د ت�سلم املدير العام الحت��اد املياه وال�صرف
ال�صحي ،د .احمد مطلق ح��ج��ازي ،ر�سالة من
�شركة رونيت خلدمات الت�أهيل الدولية ،تفيد ب�أن
االحت��اد – بعد �أن جنح يف الفحو�صات التي مت
اج��راءه��ا – م�ؤهل للح�صول على ثالثة معايري
اجل��ودة العاملية ( )ISOيف املجاالت التالية:
منظومة ادارة امل�س�ؤولية االجتماعية :ת"י
 ،10000وم��ن��ظ��وم��ات ادارة احل�����ص��ان��ة
الت�شغيلية :ת"י  ،24001وجهاز ادارة �أمان
منظومة امل��ع��ل��وم��ات :ת"י  ،27001بحيث اجنازات االحتاد .ارجو لفت انتباهكم اىل مو�ضوع
ت�ضاف اىل ث�لاث��ة معايري �سابقة ك��ان االحت��اد امل�س�ؤولية االجتماعية وح�صولنا على الت�أهيل يف
�سباقا يف احل�صول عليها قبل �سنوات عدة :وهي هذا املجال ،وهو جمال مننحه الكثري من االهتمام؟"

بقلم :م����ارُون س��ام��ي ع�� ّزام
تعترب الثقافة املعني الأه��م للكاتب ،لأن��ه يلج�أ
�إليها عندما يريد تطوير �أفكاره وال ّتعمّق فيها.
�شخ�ص ،يبحث عن �آفاق
تعترب الثقافة دلي ًال لكل
ٍ
معلوماتيّة �أو�سع ،حتتوي على كل ما يدور من
م�ستجدات واخرتاعات .لذلك ف�إن التثقيف الذاتي
�ضروري جدًّا لكل كاتب ،ف�إن حدّثت �أحدهم ترى
حديثه م��ع��ق� ً
�وال ،تتجلى فيه ال���روح الثقافية،
ف�أينما و ُِج��د يثري انطبا ًعا جي ًدا لدى الآخرين.
احل�سا�سية الأدبية قد تخلق نو ًعا من النفور بني
ال ُك ّتاب �أنف�سهم ،عندما تف�صل بينهم هوة التبجّ ح،
لذلك تعمل الثقافة على جَ �سرها ،تخلق بينهم جوًّا
حواريًا مر ًنا ،يُ�سهم يف بناء الثقة بني ال ُك ّتاب...
الكتابة جت�سد الر�ؤيا الثقافيّة للكاتب ب�شكل ظاهر
للعيان ،من خالل كتاباته ،لذلك يتحا�شى كتابة
م��ادة ال ُت�ثري فكر القارئ بجديده الإبداعي...
ال ُت�ثري �أف��ك��اره ب�أ�شياء ك��ان يجهلها م��ن قبل.
الثقافة متنح الكاتب القدرة على العطاء امل�ستمر،
من خالل �إدراك��ه مل�شاكل املجتمع الكثرية التي
ً
متيقظا لها ،كي يعاجلها
تتطلب منه �أن يكون
بر�ؤيا ت�شع منها النباهة والذكاء .يخو�ض بع�ض
الك ّتاب جماالت عدة يف الكتابة ،مبعنى �أ�صح ال
ير ّكزون يف جمال �إبداعهم على مو�ضوع واحد ،لأن
الإدراك والوعي ُهما جز�آن ال يتجز�آن من الثقافة،
�إذ يبعثان ال ّن�ضج الفكري يف عقلية الكاتب.
�إب���داع من دون ثقافة ال يُجدي نفعًا� ،إذ يبقى
فكر الكاتب حم���دو ًدا ،مينع حركته الإبداعية
من امل�ضي ُق ُدمًا يف �آف��اق اخ��رى .انعدام الثقافة
يَ�شل فكر الإن�سان ،تبقى �آفاقه الثقافية حمدودة

املعامل ...الثقافة لها مدخل وحيد وهو عن طريق
ال��ق��راءة ّ
ال�شاملة ،التي جتعل �أذه���ان ال ُك ّتاب
منفتحة غري متقوقعة يف عاملهم اخلا�ص ،جتعلهم
يرون احلياة ب�شكل خمتلف عما يراه الآخ��رون.
�أعترب الثقافة عن�صرًا هامًّا للجميع ولي�س فقط
للك ّتاب ،فبالن�سبة لل�شبان وللفتيات ،الثقافة هي
َرة منطقهم االجتماعي
الطريق الوحيد نحو بَلو ِ
ال�سليم ،ليتعاملوا مع الأمر الواقع بتفهّم .الثقافة
هي الطريق الأمثل لتهذيب ت�ص ّرفاتهم� .أنا هنا ال
ُك�سب ّ
ال�شبان والفتيات،
العلم ،فهو ي ِ
�أجتاهل �أهمية ِ
املعرفة العلمية يف جمال اخت�صا�صهم ،ويق ّربهم
من طبقة املتع ّلمني ،وت�صبح لديهم �آراء حديثة
غري تقليدية ،كما ُت�ش ّكل ال ّثقافة حلقة الو�صل بني
العلممنبعالثقافةالتعليمية،
املوا�ضيعالعلمية،لأن ِ
والثقافة منبع املعرفة املعلوماتية للجميع.
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