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افتتحت املدرسة السورية يوم األحد الفائت رسميا حتت 
رعاية السفارة السورية في قطر لتكون أول مدرسة سورية 
في الوطن العربي، تعتمد املناهج السورية التي مت اعتمادها 

للتدريس في سورية من قبل وزارة التربية السورية.
وكانت املدرس���ة قد أنهت إج���راءات التعاقد مع الكادر 

التدريسي واإلداري متهيدا لبدء العام الدراسي فيها.
ونقل���ت صحيفة »زمان الوصل« االلكترونية عن نائب 

رئيس مجلس إدارة املدرسة بالدوحة شكره لوزارة التربية 
والتعليم القطرية، والس���فارة الس���ورية في قطر ووزارة 
التربية الس���ورية على الدعم املستمر واملتميز لنجاح هذا 

املشروع.
وأوضح أن أبواب التس���جيل في املدرسة مفتوحة أمام 
أبناء اجلالية العربية السورية واملواطنني القطريني باإلضافة 

إلى أبناء اجلاليات العربية.

افتتاح أول مدرسة تعتمد المناهج السورية في قطر

معناكونوا 

إلى متى س����تبقى مجتمعاتنا العربية تتوارى خلف 
الس����تار، خجلة من ان يكون اي من أفراد أسرتها يعاني 
أي نوع من اإلعاقة والس����بب انه عار او يخجلون منه؟! 
هذه احلقيقة ال نس����تطيع أن ننكرها او ندير ظهورنا لها 
والسبب ان اهلل سبحانه وتعالى هكذا أراد وعلى اإلنسان 

ان يتقبل امتحانه.
هذا يتساوى فيه اجلميع أيا كانوا على سلم الطبقات 
االجتماعية، ومبا أنك كامل الصورة اجلس����دية والعقلية 
أدعوك للتفكر: أنك وأني مبفردنا قليل، إذن أنا وأنت وهو 
وهي معاقون، بكونن����ا نحتاج إلى بعضنا، ودون ذلك ال 
نس����تطيع العيش واالستمرار والبقاء، ولن يكون لنا في 
احلياة أي جناح، أحتاجك وأحتاجها وحتتاجني ويحتاج 
بعضن����ا بعضا. من هنا أبدأ القول: ليس ذاك الذي أصيب 
بحالة مرضية، أدت إلى ظهور التباين الواضح بينه وبني 
اآلخر الكامل في الشكل املرئي لإلنسان، هو الذي ارتكب 
خط����أ أدى به حلصول التمايز، كم����ا أنه ليس بذاك الذي 
أصيب أثناء مراحل العم����ل نتيجة أي نوع من احلوادث 
الطبيعية، أو االصطناعية، أو القاهرة التي نطلق عليها 
»إصابة العمل«، وليس أيضا من ظهر عليه املرض العضال 
مبكرا أو متوس����طا أو متأخرا ضمن مراحله العمرية، أو 
رافقه حتى النهاية، وليست هي أو هو الوليد الذي حمل 
نقصا مناعيا ما، أو خلال جينيا أدى إلى ظهوره في حالة 
منعته قسرا من القيام مبساعدة نفسه أو اآلخر واحتاج 
ملعونته ومرافقته من أجل تسهيل أدائه لوظائفه احلياتية 
الطبيعية، كما انه ليس هذا الذي فقد عضوا من أعضائه 
الظاهرة: قدما، يدا، عينا، أذنا، أو حاسة من حواسه السبع: 
اللمس، الشم، التذوق، النظر، السمع، العاقلة، والناطقة، 
قدريا في املنهج العام، أو ظرفيا مكانيا زمانيا في اخلاص، 
ومجموع كل ذل����ك اعتاد العامة أن ينس����بوه إلى القدر، 
وعدم القدرة على فهم أسبابه، فاإلصابة القدرية الوالدية 
عالقتها باملوّرث����ات، واحتاد الصبغيات وظروفها الثابتة 
واملتحولة XX األنثى وXY الذكر. ونعود للمعاق اجلنيني، 
ال ذاك ال����ذي فقد عينا أو قدما أو ي����دا، أو قطع طريقا أو 
عرقل بحثا علميا على كل محاوره، وأبحث في أولئك غير 
املتشابهني معنا، الذين لم يستطع العلم بكامل قوته وما 
وصل إليه أن يوصلهم إلى مرتبة األصحاء، ويعمل البحث 
العلمي جاهدا لفهم مرض املنغولي مثال، أو املتوحد، أو ذي 
الشلل الرباعي، أو أصحاب نقص النمو في الغدد، وأسأل: 
هل تتساوى حاجاتهم بحكم إعاقتهم مع حاجاتنا، بحكم 
كمالنا بالصورة التي ننظر إليهم من خاللها؟  وعلينا أال 
ننس����ى املعاق الفطري، أي: الق����ادم من ظروف والدية ال 
يتحكم بها اإلنسان الكامل الصورة، وبذلك حالة روحية 
نادرة تستدعي التقرب إليها واالهتمام بها، ال النفور منها 
والهرب واالبتعاد عنها، ففي هذه الشخصيات قوى روحية 
هائل����ة وكامنة، أطلق عليها � إن أحس����ن التعامل معها � 
)أرواح البركة والكرامة(، والشك أن رعايتها واحلفاظ على 
أدبيات التعامل معها يؤديان إلى اخلير العميم واملديد، وأن 
معاملتها بسوء تعني انقطاع اخلير، والتفاعل اإليجابي 

معها »ِسْفر« من أعراف التاريخ اإلنساني.
أعزائي: األبواب مغلقة والهموم موزعة فيما بيننا، فهل 
هناك من س����وي كامل أمام معاق نراه في النظر ناقصا؟ 
وفي حقيقة األمر ضمن آلية التبصر والبصيرة هو الكامل، 
ونحن من ميتلك النقص، لذلك نسعى جاهدين للكمال ما 
عشنا، والذي لن نصل إليه، أدعوكم لفهم ومساعدة املعاق، 

ومعرفة املعاق، وما يعوق استمرارنا وتطورنا.
وهنا اقدم الشكر لسيدة سورية األولى عقيلة الرئيس 
بشار األس����د، بأن اهتمت باألسرة السورية عامة واملرأة 
الريفية خاصة، ذهبت إليها ووقفت عند همومها وقدمت 
لها صن����دوق اإلعانة واجلمعيات والرعاية الصحية، كما 
اهتمت باملعاق وقدمته للمجتمع السوري والعربي والعاملي 
بأنه إنسان كامل علينا رعايته واالهتمام به واالستفادة 
منه »وصدقت عندما أطلقت ش����عار »مع بعض كل ش����ي 
بيصير«، وكذلك اش����كر د.نبيل طعمة على إلقاء الضوء 
للمجتمع بش����كل كامل وخص الطبق����ة املثقفة وصاحبة 
القرار، فمن يقرأ زاويته »املعاق« وما جاء بني س����طورها 
يدرك فعال إلقاء نظرة حقيقية مؤملة في قلوبنا على واقع 
أناس ال ذنب لهم س����وى ان اهلل خلقهم كذلك او تعرضوا 

حلوادث جعلت منهم حاملي  »اسم املعاق«.
هدى العبود

هل نحن معاقون كوننا نحتاج إلى بعضنا؟! 6 آالف منشأة صناعية تدخل اإلنتاج تباعًا 

قال رئيس مجلس الوزراء 
الس���وري محمد ناجي عطري 
املنش���آت  أمس االول ان عدد 
الصناعية في سورية حوالي 6 
آالف منشأة بعضها دخل اإلنتاج 
وبعضها سيباشر خالل فترة 
قريبة وهذه املشاريع حتتاج 
إلى الطاقة التي يوفرها الغاز 
باعتباره من أكفأ مصادر الطاقة 

وأنظفها.
وأكد عط���ري للصحافيني 
الوطني  افتت���اح املركز  خالل 
الفرقلس  للتدريب في ناحية 
مبحافظة حمص وسط سورية 
والذي أنشئ بالتعاون بني وزارة 
النفط والثروة املعدنية وشركة 
بتروف���اك العاملية على أهمية 

مشروعات الغاز في سورية.
وق���ال ان الطاقة اإلنتاجية 
ملشروعات الغاز بلغت حوالي 
32 مليون مت���ر مكعب يوميا 
وانها مهمة لدعم عملية التنمية 
الش���املة خاص���ة املش���اريع 
الصناعية م���ن خالل االعتماد 
على الغاز »في تشغيل محطات 
توليد الطاقة الكهربائية واملعامل 
واملصانع ما يؤدي إلى االستغناء 
عن بعض املش���تقات النفطية 
التي كانت ترهق خزينة الدولة 
جراء استيرادها بالقطع األجنبي 

وباألسعار العاملية«.
واضاف »نس���ير في اجتاه 
الذاتي لتأمني  حتقيق االكتفاء 
احتياجاتنا من هذه املادة )الغاز( 
خاصة في محطات توليد الطاقة 
الكهربائي���ة واملدن الصناعية 
اضافة إلى امكانية التوسع في 
استخداماته مستقبال في تزويد 

نتيجة اإليفاد في العمل وحتقيق 
الغاية املرجوة منه«.

ويأتي تعميم رئاسة الوزراء 
ضمن ما أعلنته احلكومة عن 
الفساد  توجهاتها في محاربة 
في املؤسسات والوزارات واحلد 
من هدر امل���ال العام ومكافحة 

اإلنفاق الوهمي.
التعمي���م أيضا  وتضم���ن 
ضرورة عقد جلسات عمل عاجلة 
مع مديري التخطيط واملعنيني 
في ال���وزارة واجلهات التابعة 
لها ملتابعة تنفيذ املشروعات 
االس���تثمارية للع���ام احلالي 
اخلاص���ة بال���وزارة وجهاتها 
التابعة ورفع وتيرة تنفيذها 
واجنازها في الوقت احملدد لها 
وتدقيق م���ا مت تنفيذه فعليا 
منها واملتوقع عدم تنفيذه حتى 
العام احلالي واالبتعاد  نهاية 

عن اإلنفاق الوهمي.
الوزراء  واشترطت رئاسة 
أن يتم اإلنفاق بإشراف الوزير 
بال���ذات وموافاة وزارة املالية 
بفوائض املوازنة االستثمارية 
للعام 2010 املتوقع عدم صرفها 
حتى نهايته ليصار إلى إجراء 
املناقالت الالزمة بشأنها ونقل 
االعتمادات املخصصة لها وفقا ملا 
تقرر في جلسة مجلس الوزراء 
املنعقدة في 21 أيلول املاضي. 
وينطبق قرار رئيس مجلس 
ال���وزراء على جميع الوزارات 
اإلنتاجية واخلدمية واجلهات 
العامة التابعة لها بقصد ضغط 
النفق���ات واإلقالل م���ن الهدر 
الوهمي  واالبتعاد عن اإلنفاق 

فيها.  

الس���يارات بالغاز وغيرها من 
االستخدامات األخرى«.

ويبلغ االحتياطي اجليولوجي 
للغاز في حقول الفرقلس حوالي 
28 مليار مت���ر مكعب والقابل 
لإلنتاج منها 21 مليار متر مكعب 
النفط  وهناك احتياطيات من 
واملكثفات الغازية تقدر بحوالي 

34 مليون برميل.
وتبلغ االستطاعة التصميمية 
ملعمل غاز حيان 4 ماليني متر 

وضوابط محددة ملنح املكافآت 
للعاملني في الوزارات واجلهات 

التابعة.
وطال���ب عطري، بحس���ب 
تعميم رئاسة مجلس الوزراء، 
الوزارات بضرورة أن »تتناسب 
املكاف���آت مع اجله���د املبذول 
واقتصارها على املستحقني منهم 
مع توضيح األسباب املوجبة 
والداعية ملنحها ومبا ينعكس 
إيجابا على العمل والعاملني«.

مكعب من الغاز اخلام سينتج 
عنها يوميا حوالي 7.3 ماليني 
النظيف  الغاز  متر مكعب من 
املعالج و12 ألف برميل من النفط 
واملكثفات وحوالي 180 طنا من 

الغاز املنزلي.
ف���ي س���ياق آخ���ر، أصدر 
الوزراء محمد  رئيس مجلس 
ناج���ي عط���ري تعميما طلب 
مبوجبه م���ن جميع الوزارات 
ضرورة العمل على وضع أسس 

ودعا التعميم إلى »ترشيد 
قرارات اإليفاد املتعلقة بإيفاد 
العاملني في الوزارات واجلهات 
التابعة له���ا واقتصارها على 
الضروري وامله���م منها وفقا 
ملتطلبات العمل واملصلحة العامة 
وأال يزيد عدد املوفدين حلضور 
املؤمترات والندوات وغير ذلك 
عن 3 أشخاص ومراعاة إفساح 
املجال أمام العناصر الش���ابة 
لإلفادة من خبراتهم املكتسبة 

سورية على طريق االكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي 

منحت منظمة الصحة العاملية سورية جائزتها للعمل 
الوطني لدعم اإلطار القانوني ملكافحة التدخني.

وتسلم اجلائزة د.رضا سعيد وزير الصحة ورئيس 
وفد سورية الذي شارك في الدورة ال� 57 ملؤمتر وزراء 
الصحة في إقليم ش���رق املتوسط الذي عقد في القاهرة 
أخيرا. وأكد س���عيد في تصريح له أن هذا التكرمي جاء 
تقديرا من منظمة الصحة العاملية لس���ورية بعد قيامها 
باعتماد تشريع وطني شامل ملكافحة التدخني والذي متثل 
بإصدار املرسوم التش���ريعي رقم 62 اخلاص مبكافحة 
التدخني حيث القى هذا املرس���وم اهتماما محليا ودوليا 
واس���عا ملا له من أثر إيجابي ف���ي احملافظة على صحة 

املواطنني، مضيفا ن هذا التكرمي يحتم علينا جميعا بذل 
أقصى اجلهود للتطبيق األمثل ألحكام هذا املرسوم.

على صعيد آخر ق���ال ان: »ضرورة العمل بالتعاون 
مع منظمة الصحة العاملية على إيالء املزيد من االهتمام 
باألوضاع الصحية الصعبة للمواطنني الس���وريني في 

اجلوالن السوري احملتل«.
وقدم وزير الصحة ش���رحا حول اخلطوات املتخذة 
في سورية لالرتقاء بواقع اخلدمات الصحية للمواطنني 
وحتسني جودتها من خالل دعم البرامج الصحية الوطنية 
والسعي العتماد مبدأ الالمركزية في إدارة الشأن الصحي 

وحتقيق التكامل بني املشافي واملراكز الصحية.

وأشار سعيد إلى اجلهود املبذولة لدعم مشاركة املجتمع 
في قضايا تعزيز وحف���ظ الصحة منوها بالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية في إطالق االستراتيجية الوطنية 
متع���ددة القطاعات لتعزيز الصحة في دمش���ق مؤخرا 
مبشاركة 17 وزارة معنية إضافة إلى املنظمات الشعبية 

واجلمعيات األهلية املعنية بالصحة.
وعرض سعيد لإلجراءات املتخذة في سورية لالرتقاء 
بواقع الصحة النفسية وكذلك في مجال األمراض السارية 
واملنقولة جنسيا والسيما اإليدز موضحا أن وزارة الصحة 
اتخذت العديد من اإلجراءات للوقاية من هذه األمراض 

ونشر الوعي الصحي حولها.

»الصحة العالمية« تمنح سورية جائزة
العمل الوطني لـ »مكافحة التدخين«

الريم والمها يعودان إلى بادية الرقة
أطلق فرع هيئة تنمي���ة البادية في محافظة 
الرقة قبل أيام 66 غزاال من نوع الرمي و5 غزالن 
من نوع املها في محمية طوال العبا البيئية وذلك 

في إطار تأهيل احملمية وحتويلها إلى 
محمية بيئية.

وأوضح م.محمود الكراش 
مدير فرع الهيئة � بحسب 

»س���انا« � ان���ه مت جلب 
الغزالن م���ن محميتي 
التليل���ة ف���ي تدمر 
والعظامة في حلب، 
ف���رع  أن  مبين���ا 
ق���ام قبل  الهيئة 
الغ���زالن  جل���ب 
وإطالقها بتأهيل 
احملمية وتسوير 
املوقع املخصص 
الغزالن  لتربية 
البال���غ طول���ه 
كيلومت���رات   3
ومس���احته 540 

دومنا.
الكراش  ولفت 

إلى أن الهيئة زرعت 
نحو ألف غرسة نخيل 

بذري في محيط املوقع 
املس���ور كنواة لواحات 

نخيل ثم���ري في احملمية 
كما زرع���ت 1200 كف صبار 

وخصصت مساحة 10 دومنات 
للنبات���ات العطرية وأقامت حديقة 

نباتية تضم جمي���ع األصناف املوجودة 
في احملمية واملواقع املجاورة لها وأمنت مصادر 

املياه الالزمة لسقاية هذه األشجار .
وأشار إلى أن العمل جار لتوفير البنى األساسية 

واملرافق اخلدمية الالزمة كشرط أساسي لنجاح 
املش���روع حيث مت ش���ق طريق ضم���ن احملمية 
بطول 3 كيلومترات لتسهيل عملية التنقل داخل 
احملمية وبناء خ���زان للبئر املوجود 
ضمن احملمية لالستفادة منه في 

سقاية األشجار.
وبني الكراش أن الهيئة 
وضمن خطته���ا إلعادة 
تأهيل احملمية استفادت 
من اإلشادات والبنى 
املوجودة  التحتية 
بإع���ادة  س���ابقا 
ترميمها وصيانتها 
ظيفه���ا  تو و
كوحدات سكنية 
للعامل���ني ف���ي 
احملمية وإنشاء 
مرك���ز توعي���ة 
ومحطات  بيئي 
للطيور  رص���د 
طنة  ملس���تو ا
واملهاج���رة  كم���ا 
الهيئة  وضع���ت 
خططه���ا  ضم���ن 
املس���تقبلية إيصال 
خدمات املياه والكهرباء 
للموقع وزراعة غراس 
رعوية على كامل مساحة 
احملمي���ة لتأم���ني مص���ادر 
علفية متجددة وإقامة س���دات 
عل���ى مس���ارات األودي���ة وحفائر 

تخزينية .
يذكر أن محمية طوال العبا البيئية متتد على 
مس���احة 18 ألف هكتار وتبعد نحو 60 كيلومترا 

شمال مدينة الرقة. 

»النقل« تدرس إنشاء مطار جديد
في دمشق بسعة 5 ماليين راكب سنويًا

دمش���ق: بعد فضيحة انهيار جزء من سقف إحدى صاالت 
الركاب في مطار دمش���ق الدولي وبغض النظر عن املسؤول، 
بات ضروري���ا البحث في املوضوع جدي���ا، خاصة ان املطار 
احلالي لم يعد يكفي لتلبية حاجات األعداد املتزايدة من الزوار 
الى س���ورية. ناهيك عن ان مقارنة بسيطة بني املطار احلالي 
ومطارات ال���دول املجاورة تظهر الف���ارق الواضح من حيث 
املساحة أو اخلدمات او اإلمكانيات املتواضعة جدا ألكبر وأهم 

واجهة دخول لسورية اي مطار العاصمة.
وفي هذا السياق نقلت »سيرياستيبس« عن مصادر خاصة 
أن حديث وزير النق���ل د.يعرب بدر مؤخرا عن التوجه لبناء 
مطار جديد لم يكن من باب احلديث عن املشاريع املستقبلية 
للوزارة التي تفكر بتنفيذها، بل إن الوزارة قطعت شوطا مهما 
في وضع تصورات طريقة تنفي���ذ املطار واجلهة التي ميكن 

التعاون معها في هذا السياق.
وكش���فت املصادر عن أن الوزارة ورغبة في االستفادة من 

التجربة الناجح���ة التي متت بالتعاون ب���ني وزارة الكهرباء 
ووكالة التمويل الدولية في ط���رح أول محطة توليد كهرباء 
خاصة، تدرس التع���اون مع وكالة التموي���ل الدولية لطرح 
مش���روع بناء مطار جديد بس���عة 5 ماليني ركاب، السيما ان 
الوكالة كانت لها جتارب ناجحة في بناء مطارات في املنطقة، 
بحيث لن يترتب على اخلزينة العامة س���وى دفع مبلغ أولي 
بسيط جدا لن تتجاوز قيمته 500 ألف دوالر، لتتولى الوكالة 
الحقا وضع الدراسات واملخططات وطرح املشروع للتنفيذ من 
خالل اجتذاب كبريات الشركات العاملية، والفائز سيكون ملزما 
بتسديد نسبة أو مبلغ محدد للوكالة، وهكذا فلن يترتب على 

الدولة تسديد أي مبالغ كبيرة.
نأمل أن تتعامل وزارة النق���ل هذه املرة بحزم وجدية مع 
املشروع اجلديد وتشرف بنفسها على اإلجراءات من أولها إلى 
آخرها بإشراف ومتابعة من احلكومة، فنحن ال نريد أن تتكرر 

جتربة العقد املاليزي وإضاعة مزيد من الوقت.

بالتعاون مع وكالة التمويل الدولية


