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بروين إبراهيم 
أقام���ت وزارة األوقاف الدورة املكثفة األولى للمحادثة باللغة 
العربية ألساتذة كليات اإللهيات في اجلامعات التركية في مركز 

تأهيل الدعاة والتنمية البشرية بالوزارة. 
 وقال د. تيسير أبو خشريف معاون وزير األوقاف في افتتاح 
الدورة إن هذه الدورة ثمرة للتعاون بني الوزارة ورئاسة الشؤون 
الدينية التركية وهي تؤكد اهتمام سورية وتركيا باللغة العربية 

لغة القرآن الكرمي مش���يرا إلى أن دورات أخرى ستتبعها كما أن 
عددا من مدرسي اللغة العربية السوريني سيزورون تركيا إلقامة 
دورات مماثل���ة.   بدوره أكد إيدن اتش���يكال القائم باألعمال في 
السفارة التركية بدمشق أن التعاون بني رئاسة الشؤون الدينية 
في تركيا ووزارة األوقاف الس���ورية ب���دأ خطواته العملية على 
األرض بهذه الدورة التي تضم 42 أس���تاذا من اجلامعات التركية 

لتمكني اللغة العربية لديهم. 

دورة لتمكين اللغة العربية لـ 42 أستاذًا جامعيًا تركيًا

معنا كونوا 

أخطبوط العرب
سابقا كان الوطن العربي هو من يشار إليه بالبنان، 
على أننا أصحاب سحر وشعوذة يكتبون ويتقولون بل 
ويستهزؤن منا ومن معتقدات في نظرهم أضحت بالية..

نعم إننا نتحمل كل ما يصدر عن دول العالم املتحضر. 
ونحن العالم الثالث املتخلف بفضلهم وبفضل تطلعاتهم 
إلى ما منتلكه نحن وغيرنا سواء أكان افريقيا أم آسيويا. 
التاريخ يدون وال يهمل شيئا. مالنا وما علينا، اليوم 
نحن أمام ظاهرة ال يس���تطيع الغرب أن ينكرها أبدا، 
دول الثماني الكبار - س���عوا إلى حتويل أنظار باقي 
الشعوب املنتشرة على وجه الكرة األرضية، وإشغال 
عقولهم به، فكي���ف حتول إلى جاذب خرافي، ودومنا 
تفكير نحو هذا )األخطبوط(، ومواهبه اخلارقة، والتي 
لم تخطئ في حتديد الفائز بنهائيات كأس العالم وال 
مرة، من خالل حاسة الشم التي يتمتع بها. فبدا أنفه 
وحاسته كأنف أبي كلبشة الفنان السوري الذي يعرفه 
املغتربون الس���وريون عن ظهر قلب فأنفه حقيقة )ال 
يخطئ أبدا(. لذلك جند أن العالم بأسره مبن فيهم شعوب 
الثماني الكبار يعتمدونه ويراهنون عليه، منتظرين 
تنبؤاته بفارغ الصبر وعندما نفكر في معاني وجود 
اخلطط واملعطيات وحتليلها، ومفاهيم الساعي للوصول 
إلى األهداف، هل س���يلغي وجوده العقل، واستيعابه 
بالوقائع الظاهرة واخلفية، وما معنى حركة التاريخ 
ومسيرة البناء واجلهد الواجب من أجل احلياة، وأين 
هي قوى التضاد، وما معنى القدرات الهائلة التي يتمتع 
بها البصر اإلنساني وبصيرته العاقلة. هل الغاية - 
باالعتماد عليه بهذا الشكل- حتويل العقل البشري الذي 
يشبه كرة البيسبول األميركية إلى كرة قدم تتالعب 
به األقدام، فتنتهي مهمته األساسية التي أوجدته في 
الرأس البشري، وحينما نعلم أن احلصار والعلم والقوة 
واملادة بيد فئة قليلة، تسيطر بها على املجموع، يتم 
إلهاء الشعوب باخلرافات والشعوذة، ونشر السحر، 
وكما س���ادت علوم التحنيط زمن الفراعنة وإبداعات 
البناء، فنحن ن���رى اليوم عصر الفضاء. وللعلم فإن 
األخطبوط جتذبه رائحة طعام خاصة، ومن البديهي 
أن يضعوا له طعاما برائحة وآخر دون رائحة، فكيف 
تخدع ش���عوب العالم بهذا؟! وأؤكد أن عصر اخلرافة 
والشعوذة، واشتغال الناس ببعضهم هي سمة زمننا 
املعاش، فلقد جتاوز س���كان الكرة األرضية مليارات، 
وغدا من الضروري إلهاؤهم ببعضهم، ونشكرهم أنهم 
فعلوا ذلك بدال من احلروب وتق���دمي القنابل الذكية. 
ذكية فتكت باألطفال والنس���اء والش���يوخ فكيف إذا 
كانت قنابلهم القادمة غبية. ترى هل سنعتمد بدورنا 
نحن العرب على األخطبوط في التبصير في استرجاع 
عقول أبنائنا املهاجرة في عواصمهم؟ أم هل سنستنجد 
باألخطبوط لنعلم هل قادتنا سيبذلون جهودهم من 
اجل استرجاع جميع حقوقنا كمواطنني أم هل سيخبرنا 
اخطبوطنا العربي متى سنسترجع أراضينا احملتلة 
وهل س���ترحل إسرائيل ذات يوم من أوطاننا وتتقبل 
دعوة هيلن توماس بالعودة إلى أوطانهم التي جاءوا 
منه���ا والعبث مبقدراتنا؟ أم أننا س���نجد األخطبوط 
يخبرنا أننا نحن من سيرحل إذن علينا أن نبحث عن 
االخطبوط العربي. ترى هل عرفتموه؟ ونحن العرب 

كم اخطبوطا لدينا؟ وفهمكم كاف. 
هدى العبود

تخطط إلنشاء قسم للشحن السريع.. ورحالتها تمتد بين الدمام وبروكسل 

»أجنحة الشام« تحلق في الفضاءات العربية واألجنبية 

هدى العبود
على امت����داد عقود أربعة مضت م����ن الزمن، كان تصدي 
القطاع اخلاص السوري لالستثمار الصناعي والتجاري، في 
س����ورية، يعد مغامرة محسوبة النتائج.. على الرغم من أنه 
كان، ورمبا اليزال األكثر عراقة وقدما في سوق اإلنتاج عربيا 

وأحيانا دوليا.
وحتى وقت قريب جدا كانت خدمة النقل اجلوي من سورية 
وإليها واالس����تثمار في هذا املجال حك����را على الدولة ممثلة 
باملؤسس����ة العربية الس����ورية للطيران التي كانت من أولى 
مؤسسات النقل اجلوي احلكومي في البلدان العربية، لكن هذه 
املؤسسة التي قدمت خدمات جليلة على مدى عقود طويلة، 
سواء للمسافرين من س����ورية أو عبرها إلى جميع خطوط 
النق����ل اجلوي في العالم تقريب����ا، عانت خالل العقد املاضي 
من مش����كالت تقلص دورها وتراجعه لعوامل مختلفة منها 
عدم متكنها من حتديث أسطولها اجلوي، أو من إعادة تعمير 

طائراتها بسبب احلصار واحلظر املفروضني عليها.
من هنا ولكون االستثمار في تقدمي النقل اجلوي يعد فتحا 
جديدا للقطاع اخلاص الس����وري، ب����دأت أفكار بعض رجال 
األعمال الس����وريني باالجتاه نحو التأسيس لشراكة حقيقية 
ما بني رأس املال الوطني والدولة لالستثمار في هذا القطاع.. 
فكان تأسيس شركة »أجنحة الشام للنقل اجلوي«، وهذا ما 
يتحدث عنه م.عصام شموط املدير العام للشركة ل�»األنباء« 

في احلوار التالي: 
 ملاذا »أجنحة الشام«؟

 مع إطالق الدولة للتشريعات اجلديدة التي تواكب التطور 
العاملي، ووضعها لألرضية املستقرة من خالل هذه التشريعات 
إلتاحة املجال للرأس����مال الوطني في االس����تثمار الصناعي 
والتجاري وكذلك اخلدمي، برزت لدينا فكرة االس����تثمار في 

النقل اجلوي.

محطة عبور

 وملاذا النقل اجلوي حتديدا؟
 سورية عموما، ودمشق وحلب على وجه التحديد محطتان 
أساسيتان في النقل اجلوي ليس في املنطقة العربية وحدها 
وإمنا في العالم بأس����ره وأغلب خطوط النقل اجلوي تتجه 

إليهما، والسيما إلى دمشق كمحطة عبور أو نهاية خط. 
وهي صلة الوصل بني أوروبا وآسيا، وكانت املؤسسة العربية 
السورية للطيران تقوم بدور فاعل في تغطية احتياجات النقل 
اجلوي من س����ورية وإليها، على امتداد عقود طويلة، وذلك 

بالتعاون من شركات نقل جوي عربية أو أجنبية.. 
وخالل السنوات األخيرة، ولظروف خارجة عن إرادة هذه 

املؤسسة العريقة حصل عجز في هذه التغطية. 
وقد تعارض هذا العجز مع تزايد احتياجات النقل اجلوي 
سواء للركاب واملسافرين أو للشحن من سورية وإليها خالل 
هذه السنوات.. ما دفعنا للتفكير في تأسيس شركة »أجنحة 
الشام« كأول ش����ركة خاصة سورية للنقل اجلوي العتقادنا 
الراس����خ بأن »أجنحة الش����ام« ينبغي أن تظل خفاقة في كل 

الفضاءات وحملبتنا للشام. 

 نحن نطمح إلى ش����راكات جديدة مع األشقاء في اإلمارات 
العربية املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي جميعها. وهناك 
توجه، وبالتنسيق مع مؤسس����ة الطيران العربية السورية 
والش����ركات الشقيقة في دول اخلليج العربي لتشغيل املزيد 
من اخلطوط في هذا االجتاه، مع مراعاة أولويات التش����غيل 

واجلدوى االقتصادية. 
 على ذكر اجلدوى االقتصادية ماذا عن األس��عار لدى شركة 

»أجنحة الشام«؟ 
 إن أسعار النقل على شركة أجنحة الشام تعد من األسعار 
التشجيعية واملنافسة قياسا إلى أسعار شركات أخرى والتجربة 
أكبر برهان. في سوق النقل اجلوي، كما في األسواق األخرى 
هناك أوقات ذروة، يعني في فصل الصيف مثال تزداد احلاجة 
إلى النقل اجلوي فتعمد الكثير من الشركات إلى رفع أسعارها. 
وفي فصل الش����تاء يكون العكس صحيحا. نحن في شركة 
أجنحة الشام نراعي كثيرا مصلحة الراغب في السفر عن طريق 
شركتنا سعيا لكس����ب ثقته أوال، ولتحقيق األمان في النقل 

والوصول والعودة بالسالمة إلى ومن اجلهة املقصودة.

أسطول ودعم جديد

 م��ا الطائرات الت��ي تنقل »أجنحة الش��ام« املس��افرين على 
متنها؟

 أس����طول »أجنحة الش����ام« احلالي مكون من 3 طائرات 
إيرب����اص M.D حديثة وبوينغ 757، ومكدونالدبوينغ إن دي 
83، ولدينا أيضا طائرات صغيرة خاصة بالوفود الرسمية، 
وخلدمة رجال األعمال وبعض هذه الطائرات يتس����ع لتسعة 

مسافرين فقط، وهذه تتواجد ألول مرة في سورية. 
كما أننا بصدد تدعيم أس����طولنا اجلوي الناقل باملزيد من 
الطائرات احلديثة نظرا لإلقبال املتزايد على السفر على منت 
خطوط »أجنحة الش����ام« من جهة ولتطوير أداء الشركة من 
جهة ثاني����ة، ولتلبية احتياجات النقل اجلوي في س����ورية 

منها وإليها. 
 في حديثك عن احملطات التي تنقل إليها شركتكم ركابها وعن 
طموحات املس��تقبل لم تأت على ذك��ر الكويت كمحطة حالية، أو 

محطة مأمولة ضمن اخلطة املستقبلية، ملاذا؟ 
 على العكس مما ظننت، الكويت العزيزة من أهم احملطات 
التي أردنا ورغبنا في الوصول إليها ولم ولن منل الس����عي 
لتكون إحدى احملطات الرئيسية خلطوط شركتنا، لكن لألسف 

الشديد هناك مانع يحول دون حتقيق هذا األمل الكبير..
  ما هو هذا املانع؟ 

 باختصار شديد أقول: لألس����ف الناقل الوطني السوري 
يعارض ومينع شركتنا من الدخول إلى سوق النقل اجلوي 
في الكويت الشقيقة.. لكن كما قلت سنظل نسعى حتى نحقق 

هذا الهدف الهام والعزيز. 
 وهل من جديد في خطة »أجنحة الشام«؟ 

 جديدنا القريب جدا خالل هذا العام هو تأس����يس قس����م 
الشحن اجلوي السريع، إضافة إلى أن قسم التطوير يدرس 
اآلن عدة مقترحات لتطوير آلية العمل وزيادة اخلدمة للمسافر 

وفتح خطوط جديدة إن شاء اهلل.

 متى كانت البدايات وفي أي اجتاه؟ 
 البداي����ات كانت في الع����ام 2007، والوجهة األولى كانت 

باجتاه العراق الشقيق. 
 ملاذا إلى العراق أوال؟ 

 في س����ورية بوجه عام، وفي دمشق بوجه خاص توجد 
جالية عراقية ش����قيقة كبيرة، وبسبب عدم االستقرار القائم 
هناك بسبب ظروف االحتالل، أحجمت شركات النقل اجلوي 
عن التوجه إلى هذا البلد الشقيق وجميعنا يعلم ان في العراق 
مواقع سياحية دينية هامة وأساسية يرغب الكثير في زيارتها. 
وم����ن هنا فكرنا في التوجه إلى النق����ل اجلوي باجتاهه في 
محاولة منا الستمرارية ارتباط األشقاء العراقيني بوطنهم األم 
وفي التعريف باملواقع السياحية الدينية الهامة، في هذا البلد 
الشقيق. لذلك بدأت رحالت شركة »أجنحة الشام« بالتوجه 

إلى النجف األشرف وإلى بغداد ومن ثم إلى البصرة. 

البداية

  هل تقتصر خطوط رحالت »أجنحة الشام« على العراق؟ 
 ال، على العكس.. هنا أقول كانت البداية.. لكن خالل هذه 
الس����نوات الثالث بعد عجز هذه الش����ركة الوليدة، وصلت 
أجنحة الشام إلى الدمام وجدة واملدينة املنورة وجند، وتبوك 
في الس����عودية، وإلى عدد من الدول االسكندنافية )ماملو في 

الدامنارك( وبروكسل في بلجيكا.
  هل ستعملون على فتح خطوط ومحطات جديدة مستقبال؟ 

شموط: الناقل الوطني السوري يمنع شركتنا  من دخول سوق النقل الجوي في الكويت الشقيقة

مشروع عمالق لتوليد الكهرباء
 بكلفة 40 مليار ليرةسورية

الكهرباء قصي أعلن وزي���ر 
كيال���ي عزم ال���وزارة إقامة 
أكبر مشروع لها لتوليد الطاقة 
الكهربائية بالتعاون مع شركتني 
ايطالية ويونانية تصل قيمته 
الى 40 مليار ليرة سورية تصل 

طاقته الى 800 ميغاواط.
وق���ال وزي���ر الكهرب���اء في 
تصريحات صحافية إن »الوزارة 
س���توقع مش���روعا كبيرا لدعم 
الطاق���ة الكهربائي���ة مع جتمع 
ش���ركتني ايطالية ويونانية«، 
مشيرا إلى ان »املشروع املكون 
من مجموعات توليد ضخمة تصل 
اس���تطاعتها إلى 800 ميغاواط، 
تبل���غ كلفته ما يقارب 40 مليار 
ليرة سورية«. واضاف كيالي أن 
»الشركة االيطالية ستتولى تقدمي 

املولدات والعنفات أما اليونانية 
فستقوم بأعمال التركيبات في هذا 
املشروع«، مشيرا الى ان املشروع 
»أكبر مشروع لتوليد الطاقة في 

سورية«.
ومن املقرر م���ع نهاية العام 
احلالي دخول مشروعات تصل 
اس���تطاعتها إلى 650 ميغاواط، 
اخلدم���ة، منه���ا مجموعتان في 
محط���ة تش���رين طاقتهما 300 
ميغا ودير علي 250 ميغا و100 
 ميغا إضافية في محطة بانياس.
انقطاع  وتعاني س���ورية م���ن 
الكهربائي  التي���ار  ف���ي  متكرر 
املناطق جراء انخفاض  مبعظم 
هائل ف���ي انتاج الكهرباء، حيث 
يؤكد مس���ؤولون سوريون أن 
البالد بحاجة الى استثمار سريع 

في قط���اع الكهرباء بنحو مليار 
يورو ملواجهة هذه املشكلة. وكان 
كيالي قال العام املاضي إن وزارته 
إقامة »مشاريع جديدة«  تعتزم 
س���يبدأ تنفيذها في 2010 بكلفة 
تزيد عن ملي���ار يورو ملواجهة 
زيادة الطل���ب على الطاقة التي 
 تق���در مبا بني 7 و10% س���نويا.
وتنتج س���ورية، وفقا لتقارير 
رسمية، بني 5500 و6200 ميغاواط 
يوميا، وترجع احلكومة س���بب 
العجز البالغ حوالي 1000 ميغاواط 
الى النمو السكاني الكبير والى 
االستجرار غير املشروع للتيار، 
ووج���ود محطات قدمية حتتاج 
لعمليات صيان���ة ضخمة لكي 
تتمك���ن من ان تعط���ي طاقتها 

بشكل كامل.

عصام شموط

»الشؤون« تحدد المهن الممكن 
زيادة أو تخفيض ساعات عملها 

 جهاد تركي 
حددت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل فئات العمال والصناعات 
واألعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى 
تسع ساعات يوميا كحد أعلى، كقيادة سيارات العمومي ومساعدي 
األطباء في العيادات اخلاصة واحلالقة واحلراسة إضافة إلى عمال 

املطاعم واحملالت التجارية وعمال مكتب الطيران والنواطير. 
وأوضحت الوزارة في قرار لها أنه يجوز لصاحب العمل تخفيض 
س���اعات العمل إلى سبع س���اعات في اليوم الواحد في صناعات 
الزيوت والنجارة اآللية وصناعة الثلج والسكر والورق والصابون 

والغراء والزجاج. 
كما حدد القرار أنواع األعمال اخلطرة التي تضر بالصحة التي 
يجب تخفيض ساعات العمل فيها إلى سبع ساعات يوميا كاملناجم 
واحملاجر وصناعات االسفلت وحقول النفط ومعامل التبريد والسماد 
واألفران واملخابز وصنع الصمغ وكبس القطن وتبييض وصباغة 
وطبع املنسوجات وسبك املعادن وصناعة الطوب والقرميد وطرق 
النحاس.  ومبوجب القرار ميكن لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام 
املواد اخلاصة بشأن س���اعات العمل والراحة األسبوعية في أيام 
األعي���اد كاليوم األول من عيد الفطر واألضحى ويوم امليالد وذلك 

بالنسبة إلى جميع احملال التجارية واحلالقة والتجميل. 

بعد تك���رار املناظر املش���وهة جلمال مدننا 
السورية ودعما جلهود وزارتي البيئة واإلدارة 
احمللية في احلفاظ على النظافة، عممت وزارة 
الداخلية على قادة شرطة احملافظات أمرا بالتشدد 
في اعتبار رمي األوساخ واألشياء من املركبة وهي 
في حالة الس���ير أو التوقف نوعا من املخالفات 
التي تستوجب العقوبة مببلغ 2000 ليرة وحسم 

نقطتني في املخالفات احلضورية.
ويأتي التعميم بحسب »سانا« ردا على طلب 
وزارة اإلدارة احمللية املوجه الى وزارة الداخلية 
املتضمن التشدد في تنفيذ نص قانون السير الذي 
يعتبر رمي األوساخ واألشياء من املركبة وهي 
في حالة الس���ير أو التوقف نوعا من املخالفات 

التي يجب املعاقبة عليها.

2000 ليرة 
غرامة رمي
 األوساخ
 من السيارة

تالقي زراعة البندورة »احلورانية« التي تشتهر بزراعتها محافظة
درعا اهتماما ملحوظا من قبل املستهلكني واملزارعني من خالل اختيار 
أصناف متعددة ومرغوبة في االسواق وخاصة اخلارجية منها نظرا 
لطعمها املتميز وقس����اوتها الضرورية لعمليات التصدير إضافة إلى 

اتباع العمليات الزراعية وفق برامج ومعايير علمية مدروسة.
ونقلت »س����انا« عن مدير الزراعة واإلصالح الزراعي املهندس طه 
قاسم قوله: أن مساحة األراضي املزروعة مبحصول البندورة الصيفية 
خالل املوس����م الزراعي احلالي تبلغ نحو 21610 دومنات مقابل 21170 
دومنا للموسم املاضي، مشيرا إلى أن اإلنتاج املتوقع للموسم اجلاري 
يبل����غ 237 ألف طن من مختلف األصناف مقابل 211 ألف طن املوس����م 
املاضي. وبني قاسم أن متوس����ط اإلنتاج املتوقع للدومن الواحد يبلغ 
نحو 11 طنا مقابل 10 أطنان سابقا. وأن هذه الزراعة تنتشر في مختلف 
مناطق احملافظة خاصة في طفس وانخل وجاسم ونوى وداعل وازرع 

والشيخ مسكني واالشعري ومنر واحلارة وغيرها.
بدوره أشار رئيس الشؤون االقتصادية في املديرية املهندس صالح 
املقداد إلى أن درعا حتتل املرتبة االولى في س����ورية بإنتاج البندورة 

املكشوفة وذلك حس����ب إحصاءات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 
لعام 2008 حيث بلغ إنتاجها 280580 طنا من إجمالي اإلنتاج الوطني 
البالغ 639531 طنا، مش����يرا إلى أن احملافظة تس����تحوذ على 44% من 
هذا اإلنتاج. م����ن جهته، أوضح مدير الصناعة م.عبدالوحيد العوض 
أن عدد منش����آت تصنيع معجون البندورة بلغ 32 منشأة إضافة ل� 4 
منشآت س����تدخل العمل خالل املوسم اجلاري، مشيرا إلى أن إجمالي 
رؤوس أموالها يتجاوز 758 مليون ليرة سورية بطاقة إنتاجية 46615 
طنا و498 عامال. وبني وليد أبوشنب أحد أصحاب احملال التجارية في 
سوق هال طفس أن معظم إنتاج احملافظة يشحن الى أسواق الهال في 
دمش����ق واحملافظات األخرى، كما يتم التصدير إلى األسواق املجاورة 
إضافة الستجرار البندورة من قبل معامل التصنيع في درعا ودمشق 

التي تستهلك كميات كبيرة من اإلنتاج.
وأضاف ان عمل محال أس����واق الهال يرتبط بشكل كبير باألسعار 
فعندما تكون األسعار جيدة فإن العمولة )الكمسيون( ترتفع اما في 
حال انخفاض األسعار فإن اغلب الفالحني يعزفون عن قطف محاصيلهم 

كونها ال تغطي تكاليف القطاف فتنخفض هذه العمولة.

درعا تستحوذ على 44% من زراعة البندورة الصيفية.. 
األعراس الصيفية الحلبيةوتوقعات بإنتاج 2.4 ألف طن

.. والموسيقى الصاخبة
تلقت »األنباء« الشكوى التالية من 
مجموعة من أبناء حلب الش���هباء 

املقيمني في الكويت:
مع بداية كل صي���ف ي���قيم نادي 
ف�����ي  الش���مالية  املنطق���ة  ضب���اط 
سورية )حلب( الصي���في مجم����وعة 
كب���يرة من االع�����راس، تبدأ من 6/1 
وتست����مر الى 10/15 من ك����ل عام في 
احدى ساحاته املكشوفة، وهي ال متثل 
منظرا س���ياحيا، وال دعائيا، بل على 
العكس تؤذي سمعة البلد الن النادي 
يقع ف���ي مدخل املدينة، حيث البد من 
مرور الزائرين بالق���رب منه، فيرون 
هذه االع���راس الرجالية التي تبدأ من 
العاشرة مساء ومتتد حتى اخلامسة او 

السادسة صباحا! وترتفع فيها اصوات 
اآلالت املوس���يقية، والسيما الطبول، 
واصوات املغنني واملنشدين، بأقصى 
ما ميك���ن، لتزعج كل من مير، ومئات 
الش���قق والعمارات السكنية احمليطة 
بالنادي، وامل���ردود املادي للنادي من 

هذه احلفالت محدود جدا.
لذا نرجو ايصال هذه الشكوى باسم 
كل من يزور حلب، وباسمنا شخصيا، 
الى املسؤولني اللغاء احلفالت، واحملافظة 
على س���معة املدينة، وسمعة النادي 

وجماله.
عن مجموعة من احللبيني املقيمني 
في الكويت: عمر عمار صابوني، محمد 

ألتاواجني وبكري قصبجي.

المراسيل مرسال


