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شؤونسوريــة

أعلن في دمش����ق قبل أيام عن إطالق مش����روع »سنير« لتوثيق 
املعالم الطبيعية واألثرية في سورية. وأكد د.سعداهلل آغا القلعة وزير 
السياحة ان املشروع هو أحد املشاريع التي تخدم البعد السياحي من 
خالل توظيف الصورة التقنية في الكشف عن املكونات السياحية 
التي تزخر بها سورية. وأيضا لتسليط الضوء على املواقع القابلة 
للزيارة عن طريق توثيق اللحظة التي التقطت فيها الصورة وكيفية 
الوصول ملكان التقاطها ما يحرض كل مواطن أو زائر لسورية على 

اكتشاف تراثها الغني.   وأكد وزير السياحة استعداد الوزارة لتقدمي 
الدعم الالزم للمش����روع الذي متوله مجموعة دعبول الصناعية من 
خالل تأمني التس����هيالت لفريق العمل في دخول األماكن والوصول 
إليها داعيا رجال االعمال لالهتمام بالتراث النادر والغني الذي تتمتع 
به س����ورية.   من جهته، أشار عصام حجار مدير مشروع سنير الى 
ان املشروع يهدف الى توثيق املعالم الطبيعية واألثرية في سورية 

لإلملام باملعالم املتميزة كونها مهد احلضارة اإلنسانية.

إطالق مشروع »سّنير« لتوثيق المعالم األثرية والطبيعية السورية

معنا كونوا 

أسئلة برسم القادة.. 
والمقودين

إلى الملحق 
الديبلوماسي 

الفاضلة.. مع الشكر
في كل دائرة أو مؤسس���ة 
حكومية، وحتى خاصة، ميكن 
أن تضيع معاملة، أو يقع خطأ 
باس���م صاحبه���ا يضطره إلى 
الع���ودة إلى دوام���ة التواقيع 
وانتظ���ار الدور. ومما قد يزيد 
معاناته نزق وتعصب وسوء 
معامل���ة بعض املوظفني الذين 
أرهقتهم رمب���ا كثرة املعامالت 
واملراجعني و»غالظة« بعضهم، 
دون أن يكون ذلك مبررا لهم ألن 
هذا واجبهم وعملهم. ولكن قد 
تكفي كلمة اعتذار بسيطة مع 
ابتسامة حملي كل ما قد يالقيه 
املراجع من عناء وتأخير وانتظار 

و.. و.. و.
وملا كان دور السلطة الرابعة 
ال يقتص���ر على وضع االصبع 
عل���ى اجلرح إليض���اح مكامن 
اخلل���ل، وإمنا يج���ب أن ميتد 
إلى اجلوانب املشرقة لإلشادة 
بكل موظف يفهم معنى خدمة 
املواطن، وتسليط الضوء على 
كل ذي مس���ؤولية يفهم معنى 
املسؤولية وال يضيره أن يعطي 
إيضاحا حول تقصير صدر أو 
يقدم اعتذارا بسيطا عن خطأ قد 
بدر. وكم يكون ذلك جميال لو 
تبعته ابتسامة لطيفة متحو كل 
ما عاناه املراجع، أعانه اهلل، عندما 
اضطر لدخول دوامة التوقيعات 

والطوابع واألوراق. 
ل���كل ذلك، ول���كل موظفي 
الكويت  السفارة السورية في 
ابتداء من السفير بسام عبداملجيد 
وصوال ال���ى أصغر موظفيها.. 
حتية. وعل���ى األخص امللحق 
الديبلوماسي الفاضلة سوسن 
فاض���ل، لقد كانت ابتس���امتك 
اللطيف���ة واعت���ذارك عن خطأ 
غير مقص���ود أكثر من كافية.. 

فشكرا.
أحمد شعبان

هل هي املرة األولى التي رفعت 
فيها »هيلني توماس« الصحافية 
األميركية حتى العظم، الصوت 
عالي��ا منتقدة اإلدارة األميركية 
والسياس��ات التي تتبعها حيال 

غير منطقة من العالم؟ 
ألم تصرخ: كف��وا عن قتل 

األميركيني والڤيتناميني؟
 ألم تفضح، وهي متثل مكانها 
أميركية حرة  الالئق بصحافية 
في قاع��ة املؤمترات الصحافية 
الرئيس  األبي��ض،  البي��ت  في 
األميرك��ي ليندون جونس��ون 
ومدير استخباراته وهما يزودان 
باملعلومات وأحدث  »إس��رائيل 
تقنيات األسلحة حتضيرا لعدوان 
عام 1967 متهيدا إلحلاق »الهزمية« 
النهائية حسب تصورهم بالعرب، 
وإنهاء مرحلة اخلوف من أن يأتي 

يوم تزول فيه إسرائيل؟«.
أل��م تصرخ في وجه جورج 
دبليو بوش االب��ن: »ملاذا تلفق 
األكاذي��ب وحتض��ر اجليوش 
اجلرارة وترغم أوروبا وغيرها 
على مساعدتك على غزو العراق 

وتدميره خدمة إلسرائيل؟«.
ملاذا، وقد فعلت هيلني توماس 
هذا كله وغيره مما لم يعرفه أو 
يسمع به الناس، لم تشن عليها 
التي  العداوني��ة  الهجم��ة  هذه 
تتعرض له��ا اليوم، حتى بعدما 
استقالت من موقعها الصحافي 
املتميز الذي قضت فيه نصف 

قرن من الزمن؟ 
أليس هذا الهجوم »الكاسح« 
الذي تش��نه عليه��ا األصوات 
الصهيونية والليكودية املتصهينة 
ان ف��ي البيت األبي��ض أو في 
الصحاف��ة األميركي��ة وكذلك 
اإلسرائيلية بطبيعة احلال يرجع 
الى س��بب واحد وحيد هي أنها 
قالت: لتخرجوا من فلس��طني.. 

ولتعودوا الى بلدكم پولندا؟
إذن، يا س��ادة ي��ا كرام، اذا 
عرف السبب بطل العجب، فقد 
اخترقت هيلني توماس »احملرمات« 
وجتاوزت اخلطوط احلمر عندما 
سمت األمور مبسمياتها فذكرت 
»فلس��طني« ألن هذا االسم في 
زعمهم ينبغي ان يكون قد محي 
من ذاكرتها ومن ذاكرة الشعوب 
والسيما الشعب األميركي على 
وجه التحديد. لقد وضعت هيلني 
توماس الصحافية األميركية حتى 
العظم وإن كانت من اصل لبناني 
عربي، ومول��ودة على األرض 
األميركي��ة، يدها على ضميرها 
وقالت كلمتها احلرة كما كانت 
تقولها طيلة تاريخها الصحافي 
العريق والنظيف غير عابئة مبا 
ق��د تتعرض له م��ن مضايقات 
كانت تتوقعه��ا كل يوم، رمبا، 
وكلما ش��عرت أن قادة أميركا 
من جمهوريني أو دميوقراطيني 
يقودونها نحو مهاوي العدوان 
على البش��رية خدم��ة الهداف 

صهيونية اسرائيلية محضة. 
فكم واحدا منا، أيها السادة، 
وضع ي��ده على م��ا تبقى من 
ضمي��ر، ان بق��ي لدينا ش��يء 
من��ه.. وق��ال كلمة ح��رة بكل 
قناعة وصدق: فلسطني ستبقى 
فلسطني فاخرجوا منها وعودوا.. 
الى بلدانكم التي جئتم منها؟ هل 
سنقرأ ونسمع من القادة.. ومن 
املقودين أصواتا تعلو كصوت 

هيلني توماس؟! 
هدى العبود

جالل تكتوك 

الرئيس السوري الراحل حافظ االسد يرفع العلم 

السوريون أحيوا ذكرى رفع العلم
في سماء القنيطرة المحررة.. وعيونهم على عودة الجوالن

بروين إبراهيم
مبناسبة الذكرى ال� 36 لتحرير مدينة القنيطرة ورفع القائد 
اخلالد حافظ األسد علم الوطن في سمائها أقامت محافظة القنيطرة 

مهرجانا خطابيا وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية. 
وأكد محمد العفيش أمني فرع القنيطرة حلزب البعث أن »حرب 
تش���رين التحريرية التي قادها القائد اخلالد حافظ األسد وفر 
لها املناخات العربية واإلقليمية والدولية الكفيلة بنجاحها في 
كل املجاالت، أظهرت زيف االدعاءات الصهيونية حول اجليش 
الذي ال يقهر قائال إن رفع علم الوطن في س���ماء القنيطرة كان 

إيذانا ببداية فجر جديد لتحرير األرض احملتلة«. 
وقال: إن أرض اجلوالن ستبقى شاهدا على بطوالت جنودنا 
البواسل وامتزاج الدم العربي الطاهر بتراب ارض سيبقى اسمها 
محفورا في ذاكرة األجيال ووجدان األمة الفتا إلى أن دماء الشهداء 
في حرب تش���رين التحريرية أعادت إلى األذهان بطوالت اآلباء 

واألجداد في حطني واليرموك وعمورية والقادسية. 

وأش���ار العفيش إلى ان اجلوالن الذي تعاقب عليه طامعون 
كثر وشهد أنواعا من الظلم والقهر على مدى التاريخ لم يعرف 
عدوا أكثر دموية ووحشية وإجراما من العدو الصهيوني الذي 
طال إجرامه البشر والشجر واحلجر من خالل محاوالته اقتالع 
واجتثاث اإلنسان جسدا وحضارة وتاريخا ووجودا، الفتا إلى 
أن البيوت واملعال���م احلضارية والتاريخية التي دمرها جنود 
االحتالل قبل انسحابهم من القنيطرة ستبقى شاهدا حيا على 

جرميتهم وعدوانيتهم. 
وتابع قائال: إن سورية لم تدخر وسعا ولم تأل جهدا من اجل 
اجلوالن وإعمار األرض وإع���ادة تأهيل القرى احملررة وتوفير 
مقومات احلياة ومس���تلزمات االستقرار التي أضحت هاجسها 

الدائم وشغلها الشاغل وعملها املستمر الدؤوب. 
من جهته قال محمد مبارك أمني فرع الوحدويني االشتراكيني 
في القنيطرة ان 26 يونيو عام 1974 أصبح يوما خالدا في مسيرة 
التحرير وعنوانا لكل رمز حتريري، مشيرا الى ان حرب تشرين 

التحريرية كانت صفحة ناصعة في تاريخ األمة العربية. 
ولفت إلى أن مسيرة اإلعمار التي شهدتها القنيطرة احملررة 
أعادت نسج احلياة لها بعد ان دمرت سلطات االحتالل مساجدها 
وكنائسها ومراكزها اخلدمية قبل انسحابها منها، منوها بجهود 
أهالي اجلوالن ومتسكهم بأرضهم على الرغم من ممارسات االحتالل 
الالإنسانية بحقهم، معربا عن األمل في حترير اجلوالن احملتل 

ورفع راية الوطن خفاقة في سمائه في اقرب وقت. 
وأقيمت بهذه املناسبة انشطة ثقافية ورياضية وفنية تضمنت 
إقامة س���باق اجلوالن الدولي للضاحية ملس���افة 10 كم للرجال 
و6 كم لإلناث ش���ارك فيه 160 متسابقا من احملافظات السورية 
وفلسطني والعراق وعروض فنية لنقابة الفنانني تضمنت أوبريت 
ش���مس األحرار، أوبريت »جوالننا وجداننا« وعرض مسرحي 
لطالئ���ع البعث في القنيطرة بعنوان »غدر الذئاب« إضافة إلى 
افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي ضم 51 صورة ولوحتني 

بانوراميتني متثل حياة ابناء القنيطرة واجلوالن.

وزارة التربية تنفي إلغاء مادة التربية الدينية
في جميع المراحل أو تعديل ساعات تدريسها 

خالد تركي
نفى وزير التربية د.علي سعد املعلومات التي حتدثت عن توجه 
إللغاء كتب التربية الدينية من ضمن املناهج التدريسية، كما نفى اي 
توجه لتغيير عدد ساعات تدريس هذه املادة.  وأكد سعد أمام مجلس 
الش����عب األسبوع املاضي، أن كتب التربية الدينية باقية وفق اخلطة 
املدرسية القائمة حاليا وال يوجد أي نية لتغيير عدد ساعات الدراسة 
أو طبيعتها والكتاب س����يبقى موجودا كما هو حاليا بدءا من الصف 

الثالث االبتدائي وحتى الثالث الثانوي وبجميع الفروع.
وقال الوزير إن »صميمية« العالقة بني العروبة واإلس����الم تشكل 
جوهر عملية تطوير مناهج املواد ذات الصلة بالهوية الوطنية والقومية 
والروحية. وأكد أن مرجعية وزارته في تطوير مناهجها تستند إلى 
النظريات واملرجعيات التي تؤكد أنه عند بناء منهاج جديد أو جتديده 
أو تعديل����ه يجب أن يؤخذ في االعتبار قيم املجتمع وأخالقه وروحه 

واقتصاده وسياسته وبالتالي املجتمع كله.
واعتبر س����عد أن مادة التربية الدينية اآلن هي لكل ابناء املجتمع 
وأن التعديل والتطوير في مناهج وزارة التربية يشمل املناهج كلها 
بدءا من الرياضيات والفلسفة وصوال إلى التربية الدينية، مؤكدا أن 
من وضع هذه املناهج اجلديدة هم خبراء متخصصون وطنيون وذلك 

على أساس قيم املجتمع.
وق����ال »حتى هذه اللحظة كتبنا متثل ما هو موجود في مجتمعنا 
والتربية الدينية هي انعكاس دقيق وأصيل لقيم املجتمع الس����وري 

والسيما العالقة الوثيقة بني العروبة واإلسالم«.
وأضاف مع بداية العام الدراسي احلالي سيتم اعتماد جميع املناهج 
اجلدي����دة املطورة بدءا من الص����ف األول إلى الرابع ومن ثم تطبيقها 
على الصفوف من السابع إلى العاشر وسنجرب الحقا الصف اخلامس 
والثامن واحلادي عشر بحيث تكتمل سلسلة التطوير التربوي مؤكدا 
أن الوزارة مستعدة لألخذ بعني االعتبار أي مالحظة في تطوير املناهج 

تنسجم مع اإلطار املرجعي والتربوي وعلم بناء املناهج.

سوري يخترع تقنية لحماية الطائرات من اإلرهابيين 
والمساعدة على إيجاد المفقودين 

جنح مواطن سوري في 
احلصول على حماية املنظمة 
العاملي���ة للملكي���ة الفكرية 
»wipo« على اختراعه لتقنية 
توافر حماية كاملة للطائرات 
العملي���ات  وركابه���ا م���ن 
اإلرهابية، وتساعد في الوقت 
العثور بسرعات  ذاته، على 
قياس���ية على املفقودين في 
حاالت سقوط الطائرات حتى 

في البحار.
وق���ال ج���الل تكت���وك 
لصحيفة الوطن الس���ورية: 
إن منظمة ال� »ويبو« نشرت 
قرارها حماية اختراعه نهاية 
أبريل املاضي متضمنة تاريخ 
التسجيل في 20 أكتوبر عام 
2008، موضحا أن التقنية التي 
عمل عليها أكثر من 4 سنوات 
ونصف السنة »توفر حماية 
كاملة للطائرات وركابها من 
العمليات اإلرهابية مبا فيها 
عملي���ات التفجير من داخل 

الطائرات«. 
وأوضح أن تقنيته »تسهل 

إمكانية متابعة شبكات اإلرهاب 
املسؤولة عن خطف الطائرات 
أو محاول���ة تفجيرها، ألنها 
تسمح للس���لطات املختصة 
بإلقاء القبض على اإلرهابي 
أو املجموعة املنفذة للعملية 
الطائرة دون احلاجة  داخل 
إلى قتله�����م«، وأضاف: إن 
أماكن هؤالء  »التقنية حتدد 
داخ���ل الطائ���رة ومتكن من 
إلى  اللجوء  تقييده���م دون 
إحداث فوضى أو التس���بب 
بأدنى أذى ألي ش���خص من 
الركاب األبرياء أو أي من أفراد 

طاقم الطائرة«. 
واعتبر تكتوك أن اختراعه 
»يتميز بكونه يؤمن حماية 
الركاب من التفجيرات وأعمال 
العن���ف واإلره���اب داخ���ل 
الطائ���رة، وبالتالي فإنه إلى 
جان��ب قدرته على احلفاظ 
على حي��اة األبرياء، يتمتع 
بج���دوى اقتصادي���ة عالية 
ألنه يوفر الكثير من األموال 
التي تدفعها شركات الطيران 

تعويض���ات ع���ن الضحايا 
أو  الركاب  وللمصابني م���ن 
طاق���م الطائ���رة، كما يؤمن 
احلماية للطائرة املستهدفة 
ما يعني توفير قيمتها على 
ش���ركة الطيران املالكة لها، 
التي بدورها ستتمتع بسمعة 
طيبة تزيد من إقبال املسافرين 

عليها«.
وأكد تكت���وك أن مجاالت 
عم���ل التقنية التي اخترعها 

»تتعدى األوضاع الس���ابقة 
التي  الطارئة  إلى احل���االت 
الطائرات  إلى سقوط  تؤدي 
ألس���باب فنية، على اعتبار 
أن تقنيته تس���تطيع تتبع 
ورصد ما يجري من أحداث في 
الطائرة ونقلها إلى الصندوق 
األسود ما يخدم مصلحة سير 

التحقيقات الحقا«.
وأض���اف: »حت���ى عن���د 
الطائرات في  حاالت سقوط 
البحار أو في املناطق اجلبلية 
الوعرة فإن التقنية قادرة على 
مساعدة فرق اإلنقاذ بتحديد 
مكان ومس���ار املفقودين في 
زمن قياس���ي لإلس���راع في 
إنقاذهم قبل فوات األوان، كما 
أن التقني���ة تتمتع بخاصية 
معرفة هوية املفقودين سواء 
أكانوا أحياء أو أمواتا ال سمح 

اهلل«.
وحتفظ تكتوك من اخلوض 
في التفاصيل الفنية الختراعه 
أو آليات عمله، معلال السبب 
بأن التقنية تقوم على فكرة 

بسيطة وهي وإن باتت محمية 
على املستوى العاملي إال أنها 
ميكن أن تقرصن ما سيضطره 
للدف���اع ع���ن اختراعه عبر 
مالحقات قانونية دولية مكلفة 

وهو في غنى عنها«.
ولم يتلق تكتوك أي دعم 
من أي جهة لتأمني التمويل 
الالزم ألبحاثه واختراعاته، 
الذاتي  واعتمد على متويله 
افتتح مركزا لصيانة  حيث 
أجه���زة الهات���ف اخلل���وي 

بدمشق.
وتكتوك عضو في جمعية 
املخترعني السوريني، وخالل 
الس���نوات املاضية استطاع 
احلصول على أكثر من براءة 
اختراع، وقال: »اخترعت ساعة 
رقمية تساعد فاقدي البصر 
وتقوم في الوقت ذاته بتخدمي 
ش���ركات اإلعالن، وحصلت 
مبوجبها على براءة اختراع 
وطنية، كما اخترعت عام 1997 
نظاما حلماية اخلط الهاتفي 

من السرقة«.

مشروع »موسيقى على الطريق« 
يزاوج بين شغف الكرة وحب الموسيقى

يالحظ املار في شوارع دمشق 
في هذه الفترة شغف الناس الكبير 
بأحداث مباريات كأس العالم املقامة 
في جنوب أفريقي���ا حاليا وذلك 
من خالل األعالم املتنوعة للدول 
املشاركة واملنتشرة في كل مكان 
فمنها ما وضع على شرفات املنازل 
ومنها ما علق على السيارات عدا 
ما يعرض���ه الباعة الذين وجدوا 
فرصة لترويج منتجاتهم في هذا 

االحتفال العاملي.
ورصدت »سانا« انتشار شاشات 
التلفزة في كثير من احملالت. وقد 
وضعت في أحد احملال التجارية 
بشكل موجه نحو املارة لتعرض 
إحدى مباريات املونديال ما يجعل 
الناس يتجمهرون أمام واجهة احملل 

ملتابعة هذه املباراة.
وفي خطوة ذكية من القائمني 
على مش���روع »موس���يقى على 
الطريق« الذي أطلقته جمعية صدى 
الثقافية عام 2008 استطاع املشروع 
حش���د أعداد كبيرة من اجلمهور 
الرياضي في حفالته التي تزامنت 

مع أحداث املونديال.
وجهز القائمون على املشروع 
املوسيقي ساحة كبيرة في أرض 
معرض دمش���ق الدول���ي القدمي 
بالتع���اون م���ع إحدى ش���ركتي 
االتصاالت اخلليوية في سورية 
من خ���الل إعداد مس���رح ضخم 
ووضع أعداد كبيرة من الكراسي 
وصلت خلمسة آالف كرسي إضافة 
الى شاشة عمالقة لعرض إحدى 
مباريات املونديال بعد االنتهاء من 
احلفلة املوسيقية وذلك مساء كل 

يوم جمعة. 
وميكن مل���ن حضر إحدى تلك 

احلف���الت وم���ن بعده���ا املباراة 
الرياضية أن يالحظ مدى جناح 
ه���ذه الفكرة غير املس���بوقة في 
الشوارع الدمشقية مبا حققته من 
حضور ثقافي ورياضي جماعي راق 
ومنظم لم يكن موجودا سابقا في 
مكان كبير ومفتوح دون احلاجة 
لش���راء البطاقات وضمن أجواء 

أهلية وعائلية جميلة. 
ورغ���م تعدد الس���احات التي 
خصصتها جمعية صدى ملشروعها 
الثقافي ضمن دمشق مثل حديقة 
القشلة وحديقة اجلاحظ وحديقة 
املنشية إلى جانب تعدد الساحات 
املخصص���ة ملش���اهدة مباريات 

املونديال من قبل شركة االتصاالت 
اخلليوية إال أن اإلقبال اجلماهيري 
على أرض مدينة املعرض القدمي كان 
األكبر واألجمل نظرا لتمازج حب 
املوسيقى مع احلماس الرياضي. 
وعن ه���ذه الفكرة ق���ال مدير 
مشروع »موسيقى على الطريق« 
العازف شربل أصفهان ل�»سانا«: إن 
فكرة التعاون مع شركة االتصاالت 
اخلليوية في تقدمي احلفالت قبل 
املباريات بش���كل مجاني  عرض 
للجمهور السوري في أرض معرض 
القدمي حولت هذا  الدولي  دمشق 
املكان إلى كرنڤال رياضي ثقافي 
موسيقي أيام اجلمعة وإلى حالة 

احتفال تداخلت فيها املوس���يقى 
بشغف وعشق كرة القدم. 

وكانت لهذه احلفالت ميزة عن 
غيرها من احلف���الت قالت عنها 
املغنية الس���ورية لينا شماميان 
التي أحيت إحداها: إن االستفادة 
الرياضة لطرح  من جماهيري���ة 
املناطق  املوسيقى األكادميية في 
الشعبية مثل احلدائق والساحات 
العامة هو نقطة إيجابية ملشروع 

موسيقى على الطريق. 
ورأت املغنية ش���ماميان التي 
كانت تشجع املنتخب الكوري قبل 
خروجه من املونديال أن الفرصة 
احلقيقي���ة التي قدمها مش���روع 

»موسيقى على الطريق« هي عدم 
بقاء املوس���يقى حكرا على رواد 
املسارح ودور األوبرا. وقالت: إن 
املوسيقى والغناء وسط األماكن 
والساحات الواسعة بحضور حشد 
كبير من اجلمهور له نكهة خاصة 
بالنسبة لي إلى جانب أهمية تثقيف 
اجلمهور الس���وري فنيا بش���كل 

مباشر في أماكن وجوده. 
الش���اب��ة أح�����الم غان��م  أما 
الت��ي حض�����رت حف��ال لفرق��ة 
إط��ار شم��ع ضمن املشروع ذاته 
الشدي��د  فعبرت عن حماس���ه��ا 
لألجواء املمتع���ة واجلميلة فهي 
حتب املوسيقى وحتب كرة القدم 
وهذا املكان أتاح لها االس���تمتاع 
بهذين األمرين معا برفقة أصدقائها 

والناس جميعا. 
كما قال الشاب وسام إبراهيم 
الذي حضر كل حفالت »موسيقى 
على الطريق« في ساحة معرض 
دمش��ق الدول��ي القدي��م: ان أكثر ما 
أعجبن��ي ف��ي هذه احلفالت املميزة 
والنوعي�����ة األجواء احلماس���ية 
للف��رق  وتن�����وع املش���جعي��ن 
املتنوعة وبروح رياضية خالية 
الرياضي وضمن  التعص���ب  من 
أجواء أقرب ما تكون جلو العائلة 

الواحدة. 
ويهدف مشروع موسيقى على 
الطريق ال���ذي يقام بالتعاون مع 
محافظة دمشق وللعام الثالث على 
التوالي إلى نشر املوسيقى اجلادة 
بني أوساط اجلمهور السوري من 
خالل نقل املوس���يقى من قاعات 
املس���ارح ودور األوبرا إلى مكان 
وجود الناس اليومي في احلدائق 

واألماكن العامة.

حفالت مجانية تسبق مباريات كأس العالم وحضورها يصل إلى 5 آالف عالماشي


