
لعرض مشاكلكم ومقترحاتكم اخلاصة  بصفحة 
شؤون سورية، يرجى مراسلتنا على عنوان اجلريدة 
البريدي: الشويخ - طريق املطار - شارع الصحافة 

ص.ب 23915 - الصفاة
 الرمز البريدي: 13100 الكويت

أو على بريدنا اإللكتروني:
syrianaffairs@alanba.com.kw 

السبت
11  سبتمبر 2010

26
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معناكونوا

على مدى 3 ساعات كنا ننتقل من 
الدهشة إلى مثلها، وغمر مشاعر كل 
منا فرح طفولي ممتزج باالندهاش 
واألمل، وذلك م���ن خالل مرافقتنا 
للزي���ارة الميدانية الت���ي قام بها 
الرئيس د. بش���ار األسد وعقيلته 
للمعس���كر التدريب���ي لمنتخبات 
األولمبياد الخاص لذوي االحتياجات 
الخاصة اس���تعدادا لدورة األلعاب 
السابعة ألولمبياد دول  اإلقليمية 
أفريقيا  الشرق االوسط وش���مال 
بمشاركة فرق من ذوي االحتياجات 
الخاصة من صغار السن والشباب 
من 23 دولة، والذي س���ينعقد في 
دمش���ق خالل الفترة ما بين 9/24 
و10/3 والذي يتضمن منافس���ات 
في 15 لعبة بمش���اركة 2500 طفل 
ويافع وشاب من ذوي االحتياجات 

الخاصة.
المدهش والمفرح في آن معا هو 
الروحي واإلنساني  التواصل  ذلك 
أثناء  الذي عشناه ولمس���ناه في 
لقاءات الرئيس بش���ار األس���د مع 
األطفال والمش���اركين، كان »رفع 
الكلف���ة« هو س���يد الموقف، فرح 
األطفال كان غامرا، جرأتهم، طريقة 
مخاطبتهم المهذبة والش���فافة في 
آن معا للرئيس وللسيدة عقيلته، 
واس���تجابة الس���يد الرئيس لهم 
وتجاوبه مع أسئلتهم، تشجيعهم 
على المزيد من األسئلة ليقدم لهم 
اإلجابة العفوية والمباشرة، وقبل 
أن اغفل أو أنس���ى سيادته عندما 
حمل طفلة لمدة طويلة وهو يقبلها 
وهي بدورها تلعب بشعره ووجهه 
ببراءة متناهية، وأخرى جلس السيد 
الرئي���س القرفصاء ليحدثها ترى 
أي رئي���س وأي رئيس عظيم كبر 

بشعبه وشعبه كبر به.
ساعات من السعادة، لم تشعرنا 
بأن الوقت قد مر سريعا هكذا ونحن 
نس���تمتع ونفرح ونأمل بالمقابلة 
الطفلة  التي أجرتها  »الصحافية« 
»نهى« مع الرئيس، والتي استأذنته 
لتحصل »على سبق صحافي« في 
األولمبياد عندما سألت سيادته عن 
أحواله، صحته، عالقته بأس���رته، 
أس���ماء أوالده، أعماره���م، وكانت 
السعادة تغمرها وكنا نستمع إلى 
الرئيس وهو يجيب عن أسئلة نهى 
بكل محبة وشفافية وجدية وفرح 

وسعادة أيضا. 
فكم هو رائع وعظيم أن يخص 
رئي���س دول���ة يحمل ه���م وطن 
وتطلعات أم���ة، ويعمل ليل نهار 
على تدعيم البناء الوطني والقومي، 
هؤالء األطفال من ذوي االحتياجات 
الخاص���ة بزيارة طويلة تس���تمر 
لساعات ويزور كل ورشة عمل، وكل 
المعسكر  مجموعة من مجموعات 
يتحدث معهم حديث القلب األبوي 
ويخاطبهم برقة وجدية ويسألهم 
عن أعمالهم ومشاغلهم وتطلعاتهم، 

ويجيبهم عن أسئلتهم.
الحق يقال: كان يوما رائعا عشنا 
فيه الدهشة والفرح واألمل وعالقات 
ال���ود والمحب���ة والتراحم ما بين 
رئيس وشعبه وأبناء شعبه حتى 

ذوي االحتياجات الخاصة منهم.
ف���أي عظمة هذه يأيها الس���يد 

الرئيس؟!
هدى العبود

أي عظمة هذه؟! المعوّقون السوريون في قلب األسد وأسماء
»األنباء« التقت عدداً من المتطوعين والمشاركين في أولمبياد الشرق األوسط وشمال أفريقيا لذوي االحتياجات الخاصة

التي تواجه���ه في التعامل مع ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة قال »أتعامل 
معهم منذ عام 2004 وهم يتجاوبون 
بشكل جيد وممتاز والتدريب اليوم 
مس���تمر صباح���ا ومس���اء وعلى 
هذا األس���اس نعد بتحقيق نتائج 

إيجابية«.
وأشادت مديرة أحد معاهد املعاجلة 
للحاجات الذهنية باجلهد الكبير الذي 
تقوم به عقيلة الرئيس األسد السيدة 
أسماء من أجل رعاية هؤالء األطفال 
وتأمني ظروف معيشية أفضل لهم 
في املجتمع، معبرة عن ش���كرها ملا 
تقدمه لدعمهم وقالت »هذا االهتمام 
جعل املجتمع يتعرف على هذه الفئة 
ويتقبلها وهو ما سيزيد من ثقتها 
بنفسها، بغية حتقيق تواصل فعال 
بينها وبني الشرائح األخرى، مبينة 
ان أحد أهم ش���روط ان تكون هذه 
الفئة جيدة وفاعلة هو السماح لها 

باملشاركة«.
والد أحد األطفال املعاقني ذهنيا 
مس���ؤول كبير أمسك بيد ابنه وهو 
في الرابعة عش���رة من العمر قال ل� 
»األنباء«: حقيقة هو ابني الرابع عندما 
ولد »ش���فت على وجهه اخلير فهو 
محبب إلخوته ولنا جميعا ولطيف 
في التعامل وادعو اهلل سبحانه ان 
يطيل في عمره واشكر اهلل سبحانه 
وتعالى على هذه الهدية واألمانة التي 
ائتمنن���ي عليها، وقال: حقيقة انهم 

»يفكرون بنا أكثر مما نفكر بهم«.

وقال أحد الالعبني املشاركني في 
رياضة ألعاب القوى ان االستعدادات 
في املعسكر جيدة و»إن شاء اهلل 

نرفع علم سورية عاليا«.
ومن الواضح ان االس���تعدادات 
للدورة األوملبي���ة قائمة على قدم 
وس���اق وبهذا الص���دد أكد مدرب 
ألع���اب القوى ان »االس���تعدادات 
جارية وسنحقق نتائج ممتازة وال 
ش���يء ينقصنا« وعن الصعوبات 

كامل متطلباتهم ومستلزماتهم.
التق���ت ع���ددا من  »األنب���اء« 
املتطوعني واملشاركني وذويهم حيث 
عبر اجلميع عن سعادتهم بزيارة 
الرئيس األسد والسيدة أسماء وعن 
شكرهم لالهتمام الكبير الذي تلقوه 
خالل هذا املعس���كر واملعسكرات 
املاضي���ة مؤكدين بذله���م أقصى 
اجلهود لتحقيق نتائج جيدة خالل 

األوملبياد.

بعد ذلك توجه الرئيس األس���د 
والسيدة عقيلته الى معرض رسم 
تقيمه جمعيات خيرية للمعوقني 
ذهنيا قدموا من مختلف احملافظات 
واستمعا من األطفال واملشرفني الى 
شرح عن طبيعة األعمال الفنية التي 
يرسمونها، وعن احتياجات املراكز 
املؤهلة لالس���تيعاب كما اطلعوا 
الرئيس وعقيلته على احتياجات 
أخرى فوعد الرئيس وعقيلته بتأمني 

التي يقوم بها أهالي ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملش���رفون واملدربون، 
واملؤسس���ات احلكومية والقطاع 
األهلي واخلاص والتي جعلت من 
األوملبي���اد حدثا للعم���ل املتكامل 
لدم���ج ذوي االحتياجات اخلاصة 
في املجتم���ع وتنمية قدراتهم لكي 
يتمكنوا من املش���اركة الفاعلة في 
املجتم���ع وأداء دورهم في عملية 

التنمية.

بدأ الرئيس الس���وري د. بشار 
األسد والسيدة عقيلته احتفالهما 
بليلة القدر بزيارة املعسكر التدريبي 
ملنتخبات األوملبياد اخلاص السوري 
املشاركة في دورة األلعاب اإلقليمية 
السابعة ألوملبياد الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا الذي تستضيفه 
دمشق ما بني 9/24 و10/3 مبشاركة 

23 دولة.
وقضى األسد وعقيلته 3 ساعات 
يستمعان الى شرح من املشاركني 
واملدربني واملتطوعني عن التحضيرات 
التي يقومون بها استعدادا لألوملبياد، 
كم���ا التقى والس���يدة عقيلته مع 
املعوقني ذهنيا الذين س���يكونون 
للمرة األولى من كوادر املنظمني لهذا 
احلدث وسيتولون مهمة استقبال 
الوفود القادمة للمشاركة، كما استمع 
الرئيس والس���يدة عقيلته للجمل 
الت���ي س���يرددها املنظمون خالل 
اس���تقبالهم الوفود، واعرب األسد 
وعقيلته عن إعجابهما بروح العزمية 
التي ملساها لدى املتطوعني وأكدا ان 
اندفاع املتطوعني الذين تزايد عددهم 
ليتجاوز ال� 800 متطوع من مختلف 
الشرائح االجتماعية فضال عن مئات 
املتطوعني الراغبني في املش���اركة 
إلجناح هذا األوملبي���اد والذي من 
ش���أنه ان يسهم في تكريس ثقافة 
التطوع ف���ي جميع مناحي احلياة 

في املجتمع السوري.
كما أثنيا على اجلهود املتكاملة 

انطلقت احلملة الترويجية واإلعالنية التي تنفذها وزارة 
السياحة في محطات املترو والطرق والساحات الرئيسية في 
العاصمة البولونية وارسو ومتتد حتى نهاية الشهر اجلاري 
في إطار اجلهود الترويجية إلبراز صورة سورية احلضارية 
في أهم العواصم العاملية وذلك وفقا ملا أعلنه د.أحمد اليوسف 

مدير الترويج السياحي في الوزارة. 
وأوضح اليوس����ف أن احلملة تأتي بالتزامن مع مشاركة 

س����ورية ممثلة بوزارة السياحة وللمرة الثالثة على التوالي 
في معرض وارس����و السياحي الدولي 2010 املزمع إقامته في 
الفترة بني 23 و25 اجلاري في العاصمة البولونية، وتتضمن 
مشاركة سورية 150 لوحة إعالنية مبقاس 5.04 )2.38 متر( 
تعرض صورا ألهم وأجمل األماكن واملواقع السياحية واألثرية 
بسورية تتوزع في مركز مدينة وارسو والشوارع الرئيسية 

والطريق املؤدي للمعرض وعلى األبنية الرئيسية. 

إطالق حملة ترويجية لسورية في وارسو 

طلبت إحدى الفتيات املش���اركات في األوملبياد من الرئيس د.بش���ار األس���د اجراء حوار صحافي معه، فما كان من األسد إال أن طلب من 
املصور أن يحضر كاميرته التلفزيونية، وانطلقت املقابلة بس���ؤاله عن اس���مه فأجابها »بش���ار األس���د« تلته بسؤال: ما هي مهنتك؟ فقال 
»رئيس جمهورية« لتتبعه بعدد من األسئلة حتى وصلت الى موضوع »الصراع العربي – االسرائيلي« مرورا بسؤالها له عن صحة أبنائه 
وهي األسئلة التي أجاب عنها بكل بساطة، األمر الذي لفت انتباه احلضور بشكل كبير حيث اعتبروه مساهما الى حد كبير في اظهار مدى 

تعاطفه ومشاركته لهم في كل املناسبات التي تهمهم.

إحدى المعوقات أجرت حوارا صحافيا مع األسد

الهيئة العامة لالستثمار أسهمت في إشادة 
150 ألف مسكن لـ »محدودي الدخل«

دمشق ـ بروين إبراهيم
ناقش مجل���س إدارة الهيئة 
العام���ة للتطوير واالس���تثمار 
العق���اري النس���خة األولى من 
الخارطة االس���تثمارية لمناطق 
التطوير العقاري في المحافظات 
والتي تتضمن أكثر من 16 منطقة 
تطوير لمجتمعات عمرانية جديدة 
إضافة إلى إعادة تأهيل وتنظيم 

عدد من مناطق المخالفات.
المجل���س ض���رورة  وأك���د 
تخصيص ذوي الدخل المحدود 
ومتوسطي الدخل بالحصة األكبر 
من المس���اكن المشادة في هذه 
المناطق وبنسبة ال تقل عن 60 
إلى 70% إضاف���ة إلى توفير كل 
الخدمات والبنى التحتية الالزمة 

لجعلها مناطق مستدامة.
التقريبية  المس���احة  وتبلغ 
لمناطق التطوي���ر العقاري في 
المحافظات حوالي 3 آالف هكتار 
ستسهم في إشادة حوالي 150 ألف 
مسكن جديد وباستثمارات ال تقل 
عن 300 - 350 مليار ليرة سورية 
على أن يتم تنفيذها خالل الخطة 
الخمسية القادمة بما يسهم في 
زيادة العرض في سوق اإلسكان 
وتأمين السكن الصحي والمالئم 

لمختلف شرائح المجتمع.
وأكد وزير اإلسكان والتعمير 
المهندس عمر غالونجي رئيس 

مجل���س إدارة الهيئة أن القطاع 
اإلس���كاني في س���ورية تحكمه 
اآلن مجموع���ة ضواب���ط دقيقة 
وبنى تشريعية متكاملة مشيرا 
إل���ى القوانين الت���ي تنظم هذا 
القط���اع كالتطوي���ر والتمويل 
العقاري وتنظيم مهنة الوساطة 

العقارية.
ولف���ت الوزير غالونجي إلى 
االنتهاء من دراس���ة تشريعات 
جديدة في هذا اإلطار كحس���اب 
الضم���ان والتأجي���ر التمويلي 
إضافة إلى مشروع القانون الجديد 
الخاص بالمؤسسة العامة لإلسكان 
أكثر من خمسين مادة  وتعديل 
في قانون التعاون السكني بغية 
تحسين واقع العمل في هذا القطاع 
والتخلص من السلبيات المتراكمة 

خالل الفترة الماضية.
وقال وزير اإلس�كان والتعمير 
القانون الخاص بمؤسس���ة  إن 
اإلسكان من ش���أنه تعزيز دور 
المؤسس���ة وقدرتها على تأمين 
المتزاي���دة م���ن  االحتياج���ات 
مش���اريع اإلس���كان االجتماعي 
الذاتية  المالية  ورفد موارده���ا 
لتنفيذ هذه المشاريع عبر تنظيم 
وتفعيل نشاطها االقتصادي بكل 
أشكاله المتاحة واستثمار أمالكها 
وأموالها ضمن األهداف المحددة 

لنشاطها.

دمشق ـ بروين إبراهيم
أكد وزير االتصاالت والتقانة د.عماد الصابوني أن الوزارة تعتمد 
أفضل اإلجراءات املتبعة عامليا ملنح ترخيص ملشغل االتصاالت اخللوية 
الثالث في س����ورية عبر مس����ابقة من 3 مراحل تكون فيها املنافس����ة 
مفتوحة وش����فافة وصوال إلى فائز يحقق متطلب����ات إدخاله ويقدم 
أفضل الفرص لتطوير قطاع االتصاالت وزيادة مساهمته في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وأوضح الوزير آلية إدخال املش����غل اخلل����وي الثالث أن الوزارة 
تعاقدت منذ نحو 7 أشهر مع ش����ركة أملانية كجهة استشارية عاملية 
أجرت دراسة لسوق الهاتف النقال في سورية وخرجت بعدة توصيات 
وخيارات لتحقيق أفضل صيغة لدخول هذا املشغل مبينا أن الدراسة 
رأت أن دخول املشغل اجلديد وفق عقود ال� »B.O.T « وظروف السوق 
احلالية لن يحقق اجلدوى االقتصادية املتوقعة وأنه البد من التحول 
إلى الشكل املوجود في دول العالم املتمثل في التراخيص التي تعطى 
لكل املشغلني وفق قانون واحد يحكم عمل اجلميع وبشروط موحدة 
تنطبق فيها االلتزامات واحلقوق على اجلميع مؤكدا أن الوضع اجلديد 
سيكون أفضل من السابق بكثير. وأشار الوزير الصابوني إلى أن قانون 
االتصاالت رقم 18 الصادر في 9 يونيو املاضي يعد اإلطار التشريعي 
الذي س����يجري مبوجبه إدخال املشغل الثالث بهدف حتسني مستوى 
اخلدم����ة وتخفيض األس����عار ورفع معدل االنتش����ار وزيادة إيرادات 
الدولة واس����تقطاب االستثمارات األجنبية وإعطاء حافز جديد للنمو 
ف����ي العديد من القطاعات املرتكزة على اس����تخدام تقانات املعلومات 
واالتصاالت الفتا إل����ى أن القانون يهدف كذل����ك إلى حتفيز وضمان 
املنافسة العادلة بني املشغلني ومقدمي اخلدمات في قطاع االتصاالت 
وحماية املستخدمني وتشجيع توفير البنى التحتية املتطورة عالية 

األداء لشبكات االتصاالت واملعلومات وتطبيقاتها.
وأضاف الوزير أنه نظرا لدخول املش����غل الثالث مبوجب ترخيص 
فانه سيجري العمل على التوازي في توفيق أوضاع املشغلني احلاليني 
»سيريا تيل« و»إم تي إن« وفق أحكام قانون االتصاالت وذلك توحيدا 

ملتطلبات وآليات العمل في السوق حيث تضمن قرار مجلس الوزراء 
املوافق����ة املبدئية على حتويل عقدي التنفيذ والتش����غيل والتس����ليم 
املوقعني مع هذين املش����غلني إلى تراخيص على نحو يحفظ احلقوق 
املالية للدولة كاملة مقارنة باس����تمرار الوضع الراهن. وفيما يتعلق 
بإجراءات ومراحل املسابقة الثالث أشار الوزير إلى أنها تتضمن تأهيال 
أوليا للشركات النتقاء املؤهلة منها للدخول في التنافس على احلصول 
على الترخيص وفق معايير تراكمية وش����روط يجب أن حتققها ليتم 
بعدها اخلروج بقائمة من الشركات املؤهلة لدخول املرحلة الثانية التي 
تتضمن دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية واالستثمارية لتلك 
الش����ركات ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها. املرحلة 
الثالث����ة التي تضمن مزايدة علنية بني هذه الش����ركات ميكن أن تكون 
على عدة جوالت جتري في يوم واحد يحضرها العارضون واملراقبون 
بحيث حتال الرخصة الى الشركة مقدمة أفضل عرض مالي ويتم بعدها 

تصديقها من مجلس الوزراء.
وبني الوزير أن اللجنة االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ستشرف 
على عملية إدخال املشغل الثالث وجميع إجراءاتها وتأخذ كل القرارات 
املتعلقة بها متوقعا أن تستغرق اإلجراءات حتى اإلحالة مدة تتراوح 

بني خمسة وسبعة أشهر من اإلعالن الذي سيجري بعد أيام.
واعتبر الوزير أن سوق االتصاالت في سورية من األسواق القليلة 
التي التزال بعيدة عن اإلش����باع ومج����ال النمو فيها مازال كبيرا وهذا 
ما يفس����ح املجال لدخول مشغل جديد وتقدمي خدمات جديدة بأسعار 
تنافسية خاصة أن نسبة انتشار اخللوي في سورية ال تتجاوز %47 
مقارنة مع الدول املشابهة التي تعدت فيها 60 و70% في بعضها وحتى 
90% في بعضها اآلخر متوقعا أن يحظى إعالن دخول املش����غل الثالث 

باهتمام العديد من شركات االتصاالت في املنطقة والعالم.
يش����ار إلى أن شركتي »س����يريا تيل« و»ام تي ان« هما الشركتان 
املشغلتان خلدمة االتصاالت اخللوية في سورية بالشراكة مع املؤسسة 
العامة لالتصاالت عبر عقود B.O.T منذ 2001 وملدة 15 سنة قابلة للتمديد 

3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 ماليني مشترك في سورية.

تعاقدت مع شركة ألمانية كجهة استشارية أجرت دراسة لسوق الهاتف النقال في سورية

»االتصاالت« تعتمد إجراءات عالمية إلدخال مشغل الخلوي الثالث


