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جميعنا نترقب انعقاد املؤمتر القطري احلادي عشر
وذلك من أجل أن نشنف آذاننا بوعود كنا قد سمعناها 
في املؤمتر القطري العاشر وذلك عندما أخذت مسألة 
تطوير نظامنا االقتصادي القسط األكبر من مناقشات 
املؤمتر، إذ ان جميع هذه املناقشات تركزت على ضرورة 
وضع آليات التنفيذ إلصالح هذا النظام الذي يش���كو 
من ضعف في اإلدارة من جهة، وسوء في وضع آليات 
التنفي���ذ للقوانني واملراس���يم التي تصدر بخصوص 
عملية اإلصالح من جهة ثانية. ناهيك عن حتكم األمزجة 
الشخصية للمسؤولني بإصدار مثل هذه اآلليات، األمر 
الذي يدفعنا للقول إن التعليمات التنفيذية التي تصدر 
عن اجلهات املعنية غالبا ما تكون مخالفة لنص وروح 

القانون أو املرسوم الصادر.  
ونحن عندما نقول األمزجة الشخصية نعني ما نقول، 
فلدينا على سبيل املثال ال احلصر الكثير من الوعود 
أولها القضاء أو التخفيف من البطالة بني الشباب وإيجاد 
فرص العمل لهم وحتس���ني دخل املواطن »الغلبان«. 
ومحاربة الفساد الذي بات يستشري صباح كل يوم. 
وعندما نس���تمع إلى مس���ؤولينا ال نسمع إال الوعود 
واخلطب الرنانة التي تصم اآلذان. أو بعض القرارات 
الت���ي جعلت مودعي األموال يبتعدون عن اإليداع في 
البنوك الس���ورية خوفا من السؤال من أين لكم هذا؟ 
وللتذكير نحن لسنا ضد مسألة مكافحة غسيل األموال، 
لكننا ضد التعليمات التعجيزية التي صدرت والتي قد 
خفضت اإليداعات لدى املصارف السورية، متاما كما 
كان يحدث عندم���ا كان القانون 24 اخلاص بالعمالت 

وكيف تتم عمليات املالحقة واإلحالة.  
كما قلنا نحن لس���نا ضد مالحقة غس���يل األموال 
ومحاس���بة مرتكبيها، لكننا لسنا مع أي تعليمات ال 
تتواكب مع مس���ألة التطوي���ر والتحديث واإلصالح 
لنظامنا االقتصادي واملالي، هذا النظام الذي فيما لو 
سار باجتاه ما رس���مه له السيد الرئيس بشار األسد 
لكان نظاما متطورا ومتقدما. ونعتقد أن النقاشات التي 
متت في املؤمتر القطري العاش���ر حلزب البعث كانت 
دليل عافية على صدقية التوجه الذي يسير فيه بلدنا، 
األمر الذي يتطلب من املعنيني إعادة النظر في اإلجراء 
الذي أشرنا إليه ورفع قيمة اإليداعات الواجب إيداعها 
من قبل املتعاملني بغية احلفاظ على أصحاب رؤوس 
األموال من التجار والصناعيني. وال أحد يخالفنا الرأي 
أن انخف���اض اإليداعات وهروب أصحابها الى اخلارج 

ليس في مصلحة املواطن »الغلبان« وال الدولة.
عودوا إلى ما رسمه الرئيس األسد في املؤمتر القطري 
العاش���ر ليكون لدينا نظام متطور ومتقدم وبالتالي 

نتعافى جميعا في وطن جميعنا أحببناه.
هدى العبود

معناكونوا 

المراسيلمرسال

ترقب المؤتمر القطري الحادي عشر 

إدخال المنافسة إلى القطاعات المهمة زاد قدرات االقتصاد السوري ورفع الناتج المحلي إلى 55 مليار دوالر 

تحرير النقل الجوي الداخلي.. خطوة على طريق التنمية تنتظر التفعيل
بروين إبراهيم

منذ حترير عملية النقل البري 
الداخلي قبل سنوات، تدور اسئلة 
كثيرة حول امكانية اتخاذ خطوات 
مماثلة على صعيد النقل الداخلي 
اجلوي. خاصة ان عجلة التنمية 
املتسارعة في سورية بحاجة الى 
بنية حتتية يشكل النقل احدى 
ركائزه���ا املهم���ة. وال يخفى ما 
للنقل اجلوي م���ن دور حيوي 
في منظومة ربط مواقع االنتاج 
مبرافئ التصدير، الى جانب ربط 
الس���ورية ببعضها  احملافظات 
البعض خاصة تلك النائية في 
املنطقة الشرقية. وفي هذا االطار 
اقامت احلكومة السورية ورشة 
عمل حول حترير النقل الداخلي 
اجلوي أكد فيها، عبداهلل الدردري 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
للشؤون االقتصادية أن توجه 
النقل اجلوي  احلكومة لتحرير 
يتطابق ورؤيته���ا االقتصادية 
الهادفة إلى زيادة فاعلية القطاعات 
الس���ورية. وقال  االقتصادي���ة 
ال���دردري ان ذلك يتم من خالل 
حترير تلك القطاعات من القيود 
الت���ي تعوق تطوره���ا وفتحها 
للمنافسة العادلة والشفافة ضمن 
إطار قانوني تش���ريعي يضمن 
حقوق املجتمع ف���ي احلصول 
على عوائد م���ن القطاع احملرر 
مع خدم���ات رخيصة ونوعية، 
إلى جان���ب ضمانه حلق الدولة 
في احلصول على إيرادات مقبولة 
وحق املستثمر في احلصول على 
عوائد تشجعهم على االستثمار 
في ذلك القطاع واالستمرار في 

هذا االستثمار وتوسيعه.
وب���ني الدردري في ورش���ة 
عم���ل حتري���ر النق���ل اجلوي 
أقيمت في  التي  الداخلي املنظم 
رئاس���ة الوزراء اخيرا بحضور 
كل من يعرب ب���در وزير النقل 
ودومينيك بوسيرو وزيرالنقل 
الفرنس���ي ومديري مؤسسات 
إلى  التركية واألردنية  الطيران 
جانب املديرة السابقة ملؤسسة 
الطيران الفرنسية، بني أن رؤية 
احلكومة تلك ال تنطبق على قطاع 
الطيران فحسب وإمنا ستمتد إلى 
قطاع االتصاالت من خالل القانون 
اجلدي���د لالتصاالت. وأيضا في 
قطاع الكهرباء من خالل قانون 
الكهرباء اجلديد. وهما القانونان 

كارول سماحة حتيي احدى ليالي املهرجان في اخليمة التدمرية

الطيران السوري والتنافس على األجواء السورية

اللذان سيتيحان منافسة عادلة 
بني العام واخلاص في ظل هيئة 
ناظمة لكل قطاع. واكد أن العمل 
في ه���ذه القطاعات قد جاء بعد 
إدخال املنافسة إلى قطاع االسمنت 
والعدي���د من القطاعات األخرى 
الت���ي كان العمل فيها محصورا 
التي  باحلكومة، تلك اإلجراءات 
أدت إلى زيادة تنافسية االقتصاد 
السوري وساهمت في رفع الناجت 
احمللي اإلجمالي السوري من 20 
مليار دوالر في العام 2000 إلى 
55 مليار دوالر في العام 2008، 
وهو الناجت الذي لم يكن باإلمكان 
حتقيق���ه دون فت���ح القطاعات 
االقتصادية السورية للمنافسة 

العادلة والكفؤة.

أهمية قطاع النقل الجوي الداخلي

وش���دد الدردري على اهمية 
قطاع النقل اجلوي الداخلي على 
صعيد ربط احملافظات السورية 
مع بعضها البع���ض، مؤكدا أن 
هذه األهمية تتوازى مع أهمية 
أخ���رى للقطاع تكم���ن في دعم 
اجلهود التنموية واالستثمارية 
في مختلف احملافظات الس���يما 

املنطقة الش���رقية منها. مشيرا 
ال���ى أن تلك األهمية تتجس���د 
من خالل ع���دم إمكاني���ة قيام 
االستثمارات بدون توافر البنية 
التحتية الالزمة لها ومن ضمنها 
النقل اجلوي، مثنيا على رؤية 
وزارة النقل لتحرير قطاع النقل 
الداخلي والتي قال إنها تأتي ضمن 
استراتيجية أشمل تضمن حترير 
النقل اجلوي السوري بشكل عام 
إل���ى جانب تنويه���ه بالتجربة 
الفرنسية اخلاصة بتحرير النقل 
والقائمة على العدالة في املنافسة 
واألمان وإتاحة الوصول إلى البنى 

التحتية أمام اجلميع.

مقارنة اليوم باألمس

م����ن جانبه أك����د د.يعرب بدر 
وزير النقل أن حال النقل اجلوي 
الداخل����ي اليوم أش����به ما يكون 
بحال النقل البري منذ ثالثة عقود 
مضت، من حيث عدم وجود سوى 
شركة واحدة تقدم خدمات النقل 
بإمكانياتها احملدودة التي ال حتقق 
رض����ا الركاب وتلحق اخلس����ائر 
بالناقل جراء قيامه بخدماته ضمن 
الظروف احمليطة به. وبني أن هذا 

األمر هو ال����ذي دفع وزارة النقل 
النقل اجلوي  للتفكير بتحري����ر 
الداخلي لتحقيق ذات األهداف التي 
أتاحها الترخيص لشركات النقل 
الداخلي والتي تتضمن الوصول 
بأعداد الباص����ات الناقلة للركاب 
بني احملافظات السورية إلى 2146 
باصا ساهمت في حتقيق الشروط 
املثلى النتقال الركاب بني مختلف 

احملافظات.

تحرير النقل الجوي الداخلي

وأض���اف د.بدر إل���ى جملة 
الوزارة  التي دع���ت  األس���باب 
للتفكي���ر بتحرير النقل اجلوي 
الداخلي، أن هذا التحرير سيسهم 
في حتقيق االستفادة املثلى من 
الطاقة املتاحة للمطارات السورية 
ومتتني الروابط بني املدن السورية 
الرئيسية من خالل ربط املنطقة 
الشمالية الشرقية باحملافظات. 
وخلق فرص اس���تثمارية مهمة 
في مجال النقل الداخلي، إضافة 
للمساهمة في خلق فرص للعمالة 
السورية، وفي تأسيس شركات 
نقل ج���وي صغيرة تتمكن بعد 
تنميتها من لعب دور في النقل 

اجلوي اخلارجي بعد املساهمة 
في النقل اجلوي الداخلي. واكد 
في ختام حديثه حرص الوزارة 
على إيجاد بنية تشريعية حتقق 
املنافسة العادلة في القطاع بعد 
حتريره، وكل ذلك بالتوازي مع 
ضمان الس���المة واألمان اللذين 
يعتبران من العوامل املهمة للعمل 

في قطاع النقل اجلوي.

النقل الجوي الفرنسي

أما دومينيك بوسيرو وزير 
النقل الفرنسي فقد عرض التجربة 
الفرنسية في قطاع النقل اجلوي 
الداخلي واملنضوية حتت إطار 
جتربة حترير النقل الداخلي في 
السوق األوروبية املشتركة بشكل 
عام، مؤكدا أن النتائج املرجوة من 
حترير القطاع تكمن في حصول 
املواط���ن على خدم���ة رخيصة 
وفي تطوير الش���ركات اجلوية 
ذات التكاليف املنخفضة، مبينا 
أن احلصول عل���ى تلك الفوائد 
تتراف���ق مع ب���روز العديد من 
الصعوبات املتعلقة بقوننة العمل 
والتزامه مبعايير السالمة اجلوية 
العاملية وضمانه لعدالة املنافسة 

إلى جانب ضمانه  العاملني  بني 
لوصول جميع الناقلني إلى البنى 
التحتية اخلاصة بالقطاع، مؤكدا 
أن تكامل تلك النتائج واألسباب 
ميكن أن يسهم في حترير قطاع 
النقل ليصبح ذا جدوى اقتصادية 
ويكون ملبيا لرغبات اجلماهير 

في احلصول عليه.

لجنة الدراسة في وزارة النقل

في ذات السياق حتدث د.وفيق 
حسن مدير عام مؤسسة الطيران 
املدني الذي أشار إلى أهمية حترير 
قطاع النقل اجلوي الداخلي على 
الصعد االقتصادية والسياحية 
واالجتماعية، مشيرا إلى تشكيل 
جلنة في وزارة النقل لدراس���ة 
إمكاني���ات حترير ه���ذا القطاع 
باالستفادة من جتارب الدول التي 
سبقتنا في هذا املجال، مشددا على 
أهمية التعاون الدولي في مجال 
قطاع النقل اجلوي الذي يتمتع 
بخصوصية عن باقي القطاعات 
األخرى، وأع���رب عن األمل في 
االستفادة من الورشة في إغناء 
جتربة املؤسسة الساعية لتحرير 

قطاع النقل الداخلي لديها.

مهرجان تدمر الثالث.. ثقافة وفن ورياضة بين األوابد األثرية
من الفنانني القطريني في مسرح 
تدمر األثري الروماني حضره إلى 
جانب امله��ندس غ���زال الش����يخ 
جوعان ب����ن ح��مد بن خليفة آل 
ثاني جنل سمو أمير قطر وسط 

حشد جماهيري متنوع.
وتنوعت أنشطة املهرجان بني 
الغنائية والعروض  األمس����يات 
الس����ينمائية ومع����ارض للفن 
التش����كيلي وألع����اب ترفيهي����ة 
للكبار والصغار. واقيم س����يرك 
روسي ومسابقات الرماية وركوب 
احلناتير وألعاب صيد الس����مك 
لألطفال وكذلك سباق السالحف 
لألطفال وشاركت في األمسيات 
الفنية املطربة كارول سماحة وآمال 
ماهر ومصطف����ى هالل وغريس 

ديب.
إي����اد غزال  وكان م. محم����د 
محافظ حمص افتتح مهرجان تدمر 
السنوي الثالث مساء اجلمعة 23 
اكتوب����ر املاضي بحضور أعضاء 
من القيادة القطرية حلزب البعث 
العربي االشتراكي ووزراء ومحافظ 
طرطوس ولفيف من املسؤولني 
وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات 
الديبلوماسية بدمشق وعدد من 
الفن السوري وحشد من  جنوم 
الفعاليات االقتصادية واالجتماعية 
واألهلي����ة وجمهور مأل مدرجات 

مسرح تدمر األثري.
وت����ال كلمة غ����زال حفل فني 
موسيقي بدأته الفرقة الفلهارمونية 
السورية مبعزوفات كالسيكية. 
قبل أن تتأل����ق املطربة املصرية 
آمال ماهر أمام جمهور عاشق للفن 

والطرب العربي األصيل .

معارض فنية 

وتخلل املهرجان معرض لورش 
التشكيلي باإلسمنت وآخر  الفن 
للوحات الزيتية في مركز الزوار 
قبالة احلرم األثري بتدمر شارك 
فيه عشرات الفنانني التشكيليني 
من حمص وع����دد من احملافظات 

السورية.

شوط من أشواط السباق املتنوعة 
حيث وصل ف����ي بعضها إلى 25 

رأسا.

الحضور القطري 

املهرجان تظاهرة  كما ش����هد 
القطرية  التراثية  امله����ن  ملمثلي 
الطي����ور احلرة  وبينه����م مربي 
»الصقر« بكل أنواعها وصانعات 
البخور والعطور والسفن وناقشات 
احلناء إلى جانب أجنحة الثقافة 
القطرية التي احتوت على معارض 
لكت����ب العربي����ة من إص����دارات 
الثقافة بق��طر ومعارض  وزارة 
فنية ضمت لوحات تش�������كيلية 
وص����ورا ضوئية ملج���موعة من 
فناني قطر جس���دوا ف���يها العادات 
والتقاليد الشع��بية ومجموعة من 
املواقع األثري����ة القطرية. واقيم 
حفل فني ساهر أحيته مجموعة 

الش����يخ حمد  من جهته عبر 
بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة 
املنظمة لسباقات الهجن القطرية عن 
إعجابه بكثافة املشاركة السورية 
في موسم هذا العام من سباقات 
الهجن متوقعا مش����اركات أشمل 

وأكبر عددا في األعوام القادمة.
وثمن الشيخ حمد دور املهرجان 
في إعادة االعتبار للبادية السورية 
من جهة االهتمام املتزايد بتربية 
الهج����ن منوه����ا بلياق����ة الهجن 
الس����ورية وجودته����ا ومالءمة 
بيئة البادية الس����ورية لتربيتها 

وإكثارها.
ولفت إلى تصاعد املشاركة من 
اجلانبني السوري والقطري هذا 
العام باملقارنة مع العامني السابقني 
من خالل تزايد عدد املش����اركات 
اإلجمالية البالغة 450 رأس����ا من 
الهجن وعدد املش����اركات في كل 

جانب برنامج صباح اخلير على 
الفضائية السورية. 

سباق الهجن 

ولعل من ابرز نشاطات املهرجان 
سباقات الهجن في املضمار للهجن 
السورية والهجن القطرية بحضور 
جنلي سمو أمير دولة قطر الشيخ 
جوعان والشيخ خليفة وسفير 
قطر بدمش����ق ورئي����س اللجنة 
املنظمة لسباقات الهجن من اجلانب 
القطري الشيخ حمد بن فيصل آل 
ثاني واملهندس جالل فاخوري من 

اجلانب السوري.
وفي نهايات األشواط الثمانية 
الت����ي كان للقطريني س����تة منها 
واثنان للهجن السورية، مت تسليم 
جوائز مادية بلغت 50 ألف ريال 
قطري ملالكي الهجن الفائزة باملركز 

األول في كل شوط منها. 

ديب وسط حضور رسمي وشعبي 
متيز بوجود مجموعات سياحية 

من جنسيات متعددة.
وقدم الفنان هالل مجموعة من 
أغاني الق����دود احللبية والتراث 

والفلكلور الشعبي السوري.
ومتي����ز مهرجان موس����م هذا 
الع����ام بالتواجد اإلعالمي احمللي 
والعربي والدولي من خالل وكاالت 
إخبارية كبيرة، إلى جانب عدد من 
الفضائيات احمللية والعربية التي 
بثت برامج مباشرة من تدمر طوال 
أيام املهرجان  وكان ملتابعي قناة 
ال� »إم بي سي« موعدا في برنامجها 
صباح اخلير يا عرب والتي بثت 
حلقت����ني فيه من تدمر مباش����رة 
وبرنامج سفر وقناة العربية التي 
قامت ببث العديد من التقارير حول 
مدينة تدم����ر االثرية ومهرجانها 
وأهميته ف����ي تنمية املنطقة إلى 

ودعت محافظ����ة حمص قبل
اي����ام مهرجان تدم����ر للثقافة 
والفنون 2009 الذي تقيمه للسنة 
الثالثة على التوالي بدءا من العام 
2007. وق����د اس����تمرت انش����طة 
املهرجان على مدى ثالثة أسابيع 

بدأت منتصف أكتوبر املاضي.
وشهد اليوم اخلتامي حفال فنيا 
س����اهرا أحيته املطربة اللبنانية 
املعروفة كارول سماحة في خيمة 

بوابة تدمر.
كما ش����هد أيض����ا التصفيات 
األخيرة ملسابقات الرماية بالبندقية 
مبشاركة 24 متسابقا من احملافظات 

السورية.
وقامت دوسر السباعي عضو 
املكتب التنفيذي لشؤون السياحة 
بتتويج الفائزين الثالثة األوائل 
فيصل س���قر ومصطفى سعد 
وأيوب فيصل سقر بالنيابة عن 
املهندس محمد إياد غزال محافظ 
حم���ص رئيس اللجن���ة العليا 
املنظمة للمهرجان وسط حضور 
رسمي وشعبي متيز مبشاركة 
بطل العالم في الرماية س���مير 
عربجي الذي أثنى على احتضان 
املهرجان لهذه املسابقات، مبديا 
أمله بأن تكون محافظة حمص 
صاحبة املبادرة في إنش���اء ناد 
للرماية يكون الثاني من نوعه 
في س���ورية بعد نادي الرماية 
بدمشق لتوفر مزيدا من الدعم 

لهواة وعشاق هذه اللعبة.
وج����رت تصفيات املس����ابقة 
النهائية بني ستة متسابقني وصلوا 
ال����ى األدوار النهائية وفق نظام 
املسابقة الذي يعتمد على حتقيق 
أعلى اإلصابات لالهداف الطائرة 

املقذوفة في جو حقل السباق.
وفي املساء شدا صوت كارول 
سماحة بأغانيها الطربية الرحبانية 

مع عدد من أغنياتها اخلاصة.
وفي الليلة قبل األخيرة أحيا 
الفنان السوري مصطفى هالل ليلة 
فنية طربية في خيمة بوابة تدمر 
إلى جانب الفنانة اللبنانية غريس 

نتيج����ة للتع����اون بني مفوضي����ة االحت����اد االوروبي في دمش����ق
واحلكومة السورية افتتحت أجنحة غسيل الكلية املجهزة مبجمع ابن 
النفيس الطبي. وجاء حتديث هذا القسم ثمرة التعاون الفعال بني سورية 
واالحتاد األوروبي مشيرا إلى أن املرحلة القادمة ستشهد خطوات أكبر 
في مختلف املجاالت والس����يما الصحية، وحتظى هذه األجنحة بأهمية 
كبرى حيث تقدم خدمات كبيرة ملرضى الفشل الكلوي. يذكر أن افتتاح 
هذه األجنحة يأتي ف����ي إطار الدعم املقدم من االحتاد األوروبي للقطاع 
الصحي في سورية والذي يبلغ 39 مليون يورو، وتتضمن هذه املساعدة 
9 ماليني يورو لرفع مستوى مرافق الرعاية الصحية األولية والثانوية 
في املناطق املتأثرة بالتدفق الكبير لالجئني العراقيني. واحتلت أمراض 
الكلية املرتبة السابعة بني األمراض العشرة األولى في سورية ويتوقع 
أن تكون مرتفعة أيضا بني العراقيني املستضافني في سورية حيث تقدم 
سورية جلسات غسيل الكلية مجانا لهم في 85 مشفى عاما للسوريني 
والعراقيني على حد سواء. وكان االحتاد األوروبي قدم 20 جهاز غسيل 
كلى ملشفى الكلية اجلراحي بدمشق الذي يقدم خدمات متخصصة لعدد 
كبير من مرضى الفشل الكلوي من غسيل الكلى وزراعة الكلية، كما قام 
االحتاد األوروبي بتزويد 11 مش����فى عاما في احملافظات املختلفة ب� 60 

جهازا لغسيل الكلية تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليون يورو.

شباب دير الزور يحلم بشقة
فأين مشاريع اإلسكان؟ 

ف��ي اطار تواصلها م��ع قرائها من ابناء س��ورية املغتربني 
خاصة ابناء املنطقة الش��رقية، تضم صفحة »ش��ؤون سورية« 
صوته��ا الى صوت صاحب الرس��الة املدرجة في ه��ذه الزاوية 
وتناشد أولي االمر ايالء مدينة دير الزور وكامل املنطقة الشرقية 
املزي��د من االهتمام خاصة فيما يتعلق باملش��اريع االس��كانية 
على غرار املشاريع الش��بابية التي تقام في مدن الداخل، وذلك 
للحف��اظ على ثروة ه��ذه املنطقة الغنية واملتمثلة في الش��باب 
لربطه��م بوطنه��م األم. وفيما يلي واحدة من رس��ائل ش��باب 
املنطقة الش��رقية يناشدون فيها املس��ؤولني، فهل من مجيب؟ 
حتية كبيرة لكم، انا شاب من دير الزور متزوج وعمري 
31 س���نة واريد أن اشتري بيتا او شقة على االقل، لكن 
االسعار نار. لذلك اقترح ان يتم عمل مشروع اسكاني في 
دير الزور. نطلب مشروع جمعيات سكنية غير وهمية 

ألن الوهم كثير وشكرا جزيال ل� »شؤون سورية«.
 علي من دير الزور

تعاون سوري ـ أوروبي وافتتاح قسم 
غسيل الكلى في مجمع ابن النفيس

جهاد تركي
املؤشرات واألرقام املؤكدة عن واقع 
العمل التربوي والتعليمي في محافظة 
احلس���كة غير س���ارة، »وعلى بس���اط 
أحمدي« فإن النقص في الكادر التدريسي 
والتعليمي املؤهل كبير وهو باآلالف، ومع 
القبول بتعيني ال���وكالء من منظور أن 

الرمد أفضل من العمى، فإن ثمة مدارس 
اليزال طالبها دون مدرس���ني حتى من 
الوكالء وخاصة في املواد العلمية واللغات 
األجنبية، وبالتأكيد أغلب هذه املدارس 
في الريف وحتتاج ألكثر من 100 مدرس 

لغة إجنليزية وفرنسية.
وليكن معلوما أيضا أن العام الدراسي 

احلالي شهد أزمة في توفير الكتب املدرسية 
رمبا لسوء التوزيع أو التنسيق بني أمناء 
املكتبات ومستودعات مؤسسة الكتب. أما 
في مجال األبنية املدرسية فإن املدارس 
مس���بقة الصنع حلت جزءا من مشكلة 
املدارس الطينية التي ال ميكن تسميتها 

مبدارس.

الواقع التعليمي في الحسكة يستغيث بوزارة التربية


