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اجتمــع وزيــر الداخليــة األســتاذ
“أحمــد لطــوف” مــع مســؤول
إدارة املنطقــة الوســطى األســتاذ
“محمــد عبــد الرحمــن” بحضــور
أعضــاء املجلــس االستشــاري
يف وزارة الداخليــة وعــدد مــن
العامليــن يف إدارة املنطقــة
الوســطى لبحــث أهــم مشــكالت
املنطقــة ومتطلباتها ومناقشــة
اقتراحــات مــن شــأنها الرقــي

بالعمــل األمنــي والشــرطي.
واســتمع األســتاذ “أحمــد لطــوف”
إلــى مداخــات مــن أعضــاء إدارة
املنطقــة الوســطى ،إذ طلبــوا
إحــداث مخفر يف بلــدة حربنوش
بســبب زيــادة الكثافــة الســكانية
فيهــا ،وبســبب قيــام عــدد كبيــر
مــن املخيمــات حولهــا ،مــا يزيــد
الحاجــة لتعزيــز وجــود الشــرطة
يف املنطقــة.
كمــا ســأل أحــد الحاضريــن عــن

موضــوع إحــداث شــرطة طــرق
عامــة ىلع طريــق إدلــب ســرمدا
بســبب كثــرة الحــوادث ،حيــث
توافــق الجميــع ىلع ضــرورة
تحقيــق ذلــك ،خاصــة مــع
ازديــاد عــدد الحــوادث املروريــة
ىلع هــذا الطريــق يف األيــام
املاضيــة.
وناقــش وزيــر الداخليــة األســتاذ
وأعضــاء
لطــوف”
“أحمــد
املجلــس االستشــاري يف وزارة

الداخليــة هــذه املواضيــع مــع
وفــد إدارة املنطقــة ،متعهــدا
بدراســتها والبــدء بتنفيــذ عــدد
مــن األعمــال املهمــة بأقصــى
ســرعة ممكنــة.
ويف النهايــة أكد األســتاذ “أحمد
لطــوف” أن الهــدف األساســي
للــوزارة يتمثــل يف خدمــة أمــن
األهالــي وســامتهم ،مشــيرا إلــى
أنهــا لــن تدخــر جهــدا لتحقيــق
ذلــك.

تســتمر املؤسســة العامــة لتجــارة وتصنيــع الحبــوب التابعــة
لــوزارة االقتصــاد واملــوارد بشــراء محصــول القمح مــن املزارعين
يف الشــمال املحــرر بســعر يعــد األىلع يف املنطقــة.
وقــال مديــر الخــزن والتســويق يف املؤسســة األســتاذ “حســن
عثمــان”“ :نشــتري القمــح مــن الفالحيــن بالســعر الــذي حددته
وزارة االقتصــاد واملــوارد ،وسنســتمر باســتالمه حتــى انتهــاء
موســم الحصــاد”.
وأضــاف“ :نفــرز القمــح بعــد فحصــه إلــى  4أصنــاف ،إذ حــددت
الــوزارة ســعر الصنــف األول بـــ 330دوالًرا للطــن الواحــد ،والثانــي
 ،326والثالــث  ،321والرابــع  ،321ويحســم نصــف دوالر مــن ثمــن
كل طــن لــكل درجــة شــوائب فــوق  10باملئــة”.
ً
مســبقا ،حيــث
وتابــع“ :نضــع القمــح يف الصوامــع املجهــزة
يحفــظ بدرجــة حــرارة مناســبة ،مــع توفيــر التهويــة الالزمــة
لــه ،ثــم يرســل إلــى املطاحــن”.
جديــر بالذكــر أن املؤسســة العامــة لتجــارة وتصنيــع الحبــوب
تشــتري القمــح مــن املزارعيــن كل عــام بســعر هــو األىلع يف
ً
وحفاظــا ىلع األمــن الغذائــي يف
دعمــا لهــم،
املنطقــة،
ً
املناطــق املحــررة.

عمــا بشــعار “يــدا بيــد نبنــي ونحــرر” ،وزيــر اإلدارة املحليــة
والخدمــات يلتقــي مــع نقيــب املهندســن وأعضــاء مــن النقابــة
األربعاء 13 :ذي القعدة 1442هـ |  23حزيران  2021م

اجتمــع وزيــر اإلدارة املحليــة والخدمــات
املهنــدس “قتيبــة الخلــف” مــع نقيــب
املهندســين املهنــدس “غيــاث خضــر”،
ملناقشــة ســبل التعــاون بيــن النقابــات
الهندســية والــوزارة ،بحضــور رئيــس فــرع
إدلــب لنقابــة املهندســين املهنــدس
“محمــد جمــال ديبــان” ورئيــس فــرع حلــب
لنقابــة املهندســين املهنــدس “عمــاد
خليفــة” وعــدد مــن أعضــاء املجلــس
النقابــي.
ورحــب املهنــدس “قتيبــة الخلــف”
بالحضــور ،مؤكــدا لهــم حــرص وزارة اإلدارة
املحليــة ىلع تفعيــل التعــاون والتنســيق
الخميس 14 :ذي القعدة 1442هـ |  24حزيران  2021م

اجتمــع رئيــس مجلــس الشــورى العــام الدكتــور
“مصطفــى موســى” ونائبــه األســتاذ “عبــد
الســام القاســم” برؤســاء اللجــان املختصــة يف
مجلــس الشــورى العــام ،ملناقشــة عــدد مــن
املواضيــع واالطــاع ىلع أهــم أعمالهــم خــال
املــدة املاضيــة.
وتحــدث الدكتــور “مصطفــى موســى” يف البداية
عــن أهميــة العمــل الذي تؤديــه اللجــان املختصة،
ســواء مــع األهالــي أو مــع الجهــات التنفيذيــة،
مؤكــدا أن نجــاح جهودهــم يصــب يف مصلحــة
املناطــق املحــررة كافــة.
وعــرض رؤســاء اللجــان تقاريــر عمــل لجانهــم
ىلع التوالــي ،والخطــط والنشــاطات واللقــاءات
املوضوعــة املفتــرض تنفيذهــا خــال األشــهر

املقبلــة.
وتحــدث رئيــس لجنــة األوقــاف األســتاذ “مأمــون
نعمــة” عــن النشــاطات التــي أجرتهــا لجنتــه
خــال املرحلــة املاضيــة ،ومــن أهمهــا اللقــاء مــع
وزيــر األوقــاف يف حكومــة اإلنقــاذ.
بــدوره أبــدى الدكتــور “مصطفــى املوســى” عــددا
مــن املالحظــات عــن أداء اللجــان وكيفيــة تطويــر
عملهــم التشــريعي والرقابــي وصــوال إلــى أفضــل
النتائــج ،فيمــا أكــد نائبــه األســتاذ “عبــد الســام
القاســم” ىلع ضــرورة أن تكــون اجتماعــات اللجان
دوريــة لتفعيــل دورهــا بشــكل أفضــل.
كمــا وجــه رئيــس مجلــس الشــورى العــام شــكره
إلــى الحاضريــن ىلع جهودهــم الحثيثــة وعملهم
املتواصــل الــذي يبذلونــه إلنجــاح املهــام املوكلة
إليهــم ملــا فيــه الصالــح العــام.

بينهــا وبيــن املهندســين يف كل املناطق
ملــا فيــه مصلحــة الشــمال املحــرر ،مؤكــدا
ىلع أهميــة الــدور الــذي يلعبــه املهنــدس
يف بنــاء وتنظيــم العمــل الهندســي ىلع
مســتوى الشــمال املحــرر.
وقــال نقيــب املهندســين املهنــدس
“غيــاث خضــر” إن النقابــات تعمــل ىلع
محوريــن األول تنفيــذ القــرارات الصــادرة
والثانــي تنظيــم العمــل الهندســي ىلع
مســتوى الشــمال املحــرر ،مؤكــدا رغبتــه
يف رفــد الجهــات الحكوميــة وســائر
الجهــات العامــة باملهندســين األكفــاء
ذوي الخبــرات الجيــدة للعمــل جنــب إلــى
جنــب.

ومــن جهتــه أكــد وزيــر اإلدارة املحليــة
والخدمــات أن الــوزارة ىلع أهبة االســتعداد
الســتقبال اإلخــوة املهندســين للعمــل
معــا يــدا بيــد إلعــادة إعمــار كل مــا خربتــه
املليشــيات الروســية وميليشــيات النظــام
املجــرم.
ويذكــر أن وزارة اإلدارة املحليــة والخدمــات
تعاقــدت ســابقا مــع عــدد من املهندســين
مــن اختصاصــات مختلفــة ،وتســعى
لتوســيع هــذه التجربــة بعــد أن أثبتــت
نجاحهــا يف االســتفادة مــن كافــة املــوارد
البشــرية املتاحــة لتقديــم الخدمــات
لألهالــي واملســاهمة يف بنــاء املناطــق
املحــررة وإعمارهــا.
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أخبار

العدد ()78

وزيــر اإلدارة المحليــة والخدمــات المهنــدس "قتيبــة
الخلــف" يــزور المديريــة العامــة للنقــل ويلتقــي بمديرهــا

الخميس 14 :ذي القعدة 1442هـ |  24حزيران  2021م

زار وزيـــر اإلدارة املحليـــة والخدمـــات
املهنــدس “قتيبــة الخلــف” املديريــة
العام ــة للنق ــل ومديري ــة نق ــل إدل ــب
والتق ــى بمديره ــا املهن ــدس “محم ــد

أســـعد بيلســـاني” لالطـــاع ىلع
األعمـــال التـــي أنجزتهـــا وخطـــط
عملهـــا املســـتقبلية.
ونـــوه املهنـــدس “قتيبـــة الخلـــف”
بأهميـــة الخدمـــات التـــي تقدمهـــا

املديري ــة العام ــة للنق ــل ،طالب ــا م ــن
العامليـــن فيهـــا تحـــري اإلتقـــان يف
العم ــل وتقدي ــم أفض ــل م ــا يمكنه ــم
لخدمـــة مـــاك الســـيارات وأهالـــي
املحـــرر بشـــكل عـــام.

وتحـــدث املديـــر العـــام للنقـــل عـــن
العم ــل ال ــذي تضطل ــع ب ــه املديري ــة
العامـــة للنقـــل والدوائـــر األربعـــة
التابعــة لهــا يف كل مــن حلــب وحــارم
وجســـر الشـــغور وإدلـــب ،مؤكـــدا
أن العمـــل مســـتمر يف تســـجيل
املركبـــات وتقديـــم كافـــة الخدمـــات
والتســـهيالت للمراجعيـــن.
وقـــال املديـــر العـــام للنقـــل“ :تجـــاوز
عـــدد املركبـــات املســـجلة يف
املديريـــة إلـــى اآلن  110آالف ســـيارة
والعـــدد قابـــل للزيـــادة.
ويف نهاي ــة الزي ــارة وج ــه وزي ــر اإلدارة
املحليـــة والخدمـــات شـــكره إلـــى
اإلخـــوة القائميـــن ىلع املديريـــة
العامـــة للنقـــل ،مقـــدرا لهـــم
جهودهـــم املبذولـــة يف تنظيـــم
كافـــة األمـــور املتعلقـــة بالنقـــل
وحفـــظ حقـــوق أصحـــاب الســـيارات.

بطول  1700متر ،الشــؤون اإلنســانية في سرمدا تشرف على فرش عدة طرقات في المخيمات
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تب ــذل مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية
جهـــودا مكثفـــة
يف ســـرمدا
ً
لتحســـين الواقـــع الخدمـــي يف
املخيمـــات التابعـــة لهـــا ،حيـــث
اشـــرفت أخيـــ ًرا ىلع فـــرش
املنظمـــات طرقـــات مخيمـــي
املضيـــق والفـــاروق ســـرجبلة
شـــمال إدلـــب.
مديـــر املكتـــب
و قـــا ل
يف املديريـــة
الخدمـــي

“فـــادي الناعـــس”“ :نبـــذل كل
مـــا بوســـعنا لتحســـين الخدمـــات
يف املخيمـــات التـــي تتبـــع لنـــا،
ونوجـــه املنظمـــات لتنفيـــذ
العديـــد مـــن املشـــاريع الخدميـــة
فيهـــا ،حيـــث أشـــرفنا ىلع فـــرش
طرقـــات مخيـــم املضيـــق الواقـــع
يف منطقـــة كفرلوســـين البالـــغ
 500متـــر،
طو لهـــا
و عر ضهـــا
4
بيـــن
يتـــراوح
إ لـــى

 5أمتـــار”.
وبيـــن “الناعـــس” أن املشـــروع كان
تلبيـــة لطلبـــات االهالـــي بضـــرورة
إصـــاح الطرقـــات ،والتـــي تخـــدم
أكثـــر مـــن  500عائلـــة نازحـــة”.
وأردف“ :كمـــا أشـــرفنا ىلع فـــرش
طرقـــات مخيـــم الفـــاروق ســـرجبلة
بكفر لو ســـين
البال ــغ طوله ــا
 1200متـــر،
و عر ضهـــا

قســم شــرطة الدانــا يقبــض علــى
ســارق أكبال نحاســية ،ودراجــات نارية
األحد 10 :ذي القعدة 1442هـ |  20حزيران  2021م

تمكـــن قســـم شـــرطة الدانـــا مـــن إلقـــاء القبـــض ىلع شـــخص بحوزتـــه
أكب ــال نحاس ــية مس ــروقة م ــن س ــوق املدين ــة ،وبالتحقي ــق مع ــه اعت ــرف
بســـرقة دراجـــات ناريـــة ،ومعـــدات بنـــاء.
وقـــال املحقـــق يف القســـم الرقيـــب “محمـــد خيـــر عتيـــق”“ :تمكنـــت
إحـــدى دورياتنـــا مـــن إلقـــاء القبـــض ىلع املدعـــو (م.ر) وبحوزتـــه مقـــص
حديـــد ،وأكبـــال نحاســـية يف وقـــت متأخـــر مـــن الليـــل”.
وتاب ــع“ :بالتحقي ــق مع ــه اعت ــرف بس ــرقة األكب ــال النحاس ــية الت ــي كان ــت
بحوزت ــه ،وأق ــر بأن ــه يعم ــل م ــع عصاب ــة مؤلف ــة م ــن  7أش ــخاص تمته ــن
الس ــرقة ،كم ــا اعت ــرف بس ــرقة  4دراج ــات ناري ــة م ــن منطق ــة الدان ــا ،و1.5
طـــن مـــن اإلســـمنت ،وأكبـــال نحاســـية ،ومعـــدات مـــن ورشـــة صناعيـــة،
وبطاري ــة”.
وأردف“ :تمكنــا مــن القبــض ىلع أحــد شــركائه املدعــو (أ.ك) ،وبالتحقيــق
َ
الســـارقين تعرفنـــا ىلع
معـــه اعتـــرف بالســـرقات املذكـــورة ،وبداللـــة
أصحـــاب املســـروقات ،وســـنواصل البحـــث للقبـــض ىلع البقيـــة ،وبعـــد
انتهـــاء التحقيقـــات ســـنقدمهما إلـــى القضـــاء لينـــاال جزاءهمـــا العـــادل”.
يذكــر أن قســم شــرطة الدانــا ألقــى القبــض سـ ً
ـابقا ىلع ســارق  9دراجــات
ناريــة مــن مناطــق مختلفــة بريــف إدلــب.

يتـــراوح مـــن  3إلـــى  6أمتـــار،
وتخ ــدم أكث ــر م ــن  170أس ــرة نازح ــة
عان ــت كثيــ ًرا م ــن وع ــورة الطرق ــات
الجبليـــة”.
وســـبق أن أشـــرفت مديريـــة
الشـــؤون اإلنســـانية ىلع إنشـــاء
ً
كتـــا فنيـــة يف عـــدة
املنظمـــات
مخيمـــات ،منهـــا التضامـــن ،وقيـــم
بديـــر حســـان شـــمال إدلـــب.

بإشــراف الشــؤون اإلنســانية فــي أطمــة ،توزيــع
مســاعدات إغاثيــة علــى الحــاالت الخاصــة
اإلثنين 11 :ذي القعدة 1442هـ |  21حزيران  2021م

األربعاء 13 :ذي القعدة 1442هـ |  23حزيران  2021م

أشـــرفت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية يف
أطمـــة ىلع توزيـــع املنظمـــات اإلغاثيـــة
مســـاعدات إنســـانية تضمنـــت مبالـــغ
ماليـــة ،وســـال مطبـــخ ىلع عـــدد مـــن
الحـــاالت الخاصـــة يف املخيمـــات التـــي
تتبـــع لهـــا.
وقـــال مديـــر مكتـــب الرعايـــة االجتماعيـــة
يف املديري ــة “ياس ــين جيج ــاوي”“ :أش ــرفنا
ىلع تقديـــم املنظمـــات مســـاعدات
مالي ــة ،وس ــال مطب ــخ ل ــذوي االحتياج ــات
الخاصـــة ،واأليتـــام ،إضافـــة لتوفيـــر فـــرص
عم ــل للبع ــض منه ــم ،حي ــث تابعن ــا توزي ــع
ً
يتيمـــا يف
طفـــا
كفـــاالت ماليـــة ىلع 76
ً
مخيمـــات مخيـــم هبـــة اهلل ،والرضـــوان،
وأبن ــاء حم ــص يف ق ــاح ،و 57كفال ــة أليت ــام

يف مخيمـــات النواعيـــر ،وأطفـــال شـــهداء
الحريـــة ،ومخيـــم عطـــاء 1يف أطمـــة”.
وأضـــاف“ :أشـــرفنا ً
أيضـــا ىلع توزيـــع
املنظمـــات ســـال مطبـــخ وألبســـة ىلع
 48عائل ــة ش ــهيد وذوي احتياج ــات خاص ــة
يف مخيمـــات ريـــف حمـــاة املنكـــوب،
وأبنـــاء حمـــص ،والقـــرى املنكوبـــة”.
أمنـــا فرصتـــي عمـــل حـــارس
وأردف“ :كمـــا ّ
ومســـتخدم لحالتـــي إعاقـــة يف إحـــدى
مـــدارس قـــاح ،بهـــدف توفيـــر دخـــل لهمـــا
إلعالـــة عائلتيهمـــا”.
جديـــر بالذكـــر أن مديريـــة الشـــؤون
ً
ســـابقا ىلع توزيـــع
اإلنســـانية أشـــرفت
املنظم ــات  47حص ــة لح ــم ىلع املعاقي ــن
يف عـــدة مخيمـــات ،منهـــا النـــور ،وريـــف
حمـــاة املنكـــوب يف قـــاح شـــمال إدلـــب.

اجتمـــع املديـــر العـــام للمجالـــس املحليـــة
األســـتاذ “أحمـــد اليوســـف” ومديـــر
الخدمـــات الفنيـــة املهنـــدس “مصطفـــى
حـــاج لطـــوف” مـــع رؤســـاء املجالـــس
املحليـــة وأعضـــاء املكاتـــب الفنيـــة ،يف
مبن ــى مديري ــة اإلدارة املحلي ــة والخدم ــات
باملنطقـــة الشـــمالية بحضـــور مديرهـــا
األســـتاذ “أحمـــد داود”.
يف البدايـــة قـــدم األســـتاذ “أحمـــد
اليوســـف” شـــرحا وافيـــا لآلليـــات التـــي
يجـــب ىلع املجالـــس املحليـــة أن تعمـــل
وفق ــا له ــا يف املرحل ــة القادم ــة ،وامله ــام

الخدمي ــة والهندس ــية املنوط ــة به ــا ،بم ــا
يتماشـــى مـــع الزيـــادة الســـكانية التـــي
شـــهدتها املنطقـــة.
بــدوره أســهب املهنــدس “مصطفــى حــاج
لطـــوف” يف شـــرح األعمـــال الهندســـية
املتعلقـــة بعمـــل املكاتـــب الفنيـــة بمـــا
يتوافـــق مـــع القوانيـــن الناظمـــة ،مشـــيرا
إلـــى مراحـــل منـــح الرخـــص يف بعـــض
الح ــاالت الخاص ــة بم ــا ينس ــجم م ــع ضابط ــة
البنـــاء ومـــع اإلجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا
ملعالجـــة املخالفـــات.
واســـتمع رئيـــس املجالـــس املحليـــة
الـــى استفســـارات الحضـــور وخاصـــة تلـــك

املتعلق ــة بإع ــادة تأهي ــل البن ــى التحتي ــة
وتحديـــث املخططـــات التنظيميـــة
وتوســـيعها ،إذ طرحـــوا عـــددا مـــن
املقترحـــات يف ســـبيل ذلـــك ،وقـــد
أكـــد مديـــر الخدمـــات الفنيـــة أن جميـــع
املقترحـــات ســـترفع إلـــى لجـــان فنيـــة
مختصـــة لدراســـتها وإجـــراء مـــا يلـــزم
بشـــأنها.
ويف نهايـــة االجتمـــاع شـــكر األســـتاذ
“أحمـــد داود” الحضـــور مؤكـــدا اســـتمرار
العم ــل واس ــتغالل كل اإلمكاني ــات املتاح ــة
لخدمـــة أهالـــي املحـــرر وتنفيـــذ املهـــام
بجـــد وإتقـــان وتفـــان.

الجمعة 15 :ذي الحجة 1442ـه  25 /حزيران  2021م

العدد ()78

أخبار

3

مجلــس مدينــة إدلــب يجهــز أسـ ً
ـواقا لتكــون بديلــة بإشــراف الشــؤون اإلنســانية فــي جســر الشــغور،
ـة
ـ
المدين
ـي
ـ
ف
ـرة
ـ
المنتش
ـوائية
ـ
العش
ـات
ـ
البراكي
ـن
ـ
ع
توزيــع ســال غذائيــة ،وســات نظافــة علــى النازحيــن
الخميس 14 :ذي القعدة 1442هـ |  24حزيران  2021م

املـــكان األول بالقـــرب مـــن جامـــع الحســـين يف
ً
محـــا،
واصـــل مجلـــس مدينـــة إدلـــب تجهيـــز األســـواق حـــي الناعـــورة والـــذي يضـــم نحـــو 350
التـــي بـــدأ العمـــل بهـــا أخيـــ ًرا لتكـــون بديلـــة والثانـــي بجانـــب ســـوق الخضـــار ويضـــم 50
ً
عـــن املحـــال والبراكيـــات العشـــوائية املنتشـــرة
محـــا ،والثالـــث بالقـــرب مـــن دوار الكســـتنا يف
ً
محـــا ،وجميعهـــا
ىلع أرصفـــة املدينـــة ،ســـع ًيا منـــه إلكســـابها حـــي الثـــورة ويتألـــف مـــن 34
ً
وجميـــا.
مظهـــ ًرا حضار ًيـــا
منظمـــة ولهـــا مداخـــل ومخـــارج رئيســـية”.
وق ــال مدي ــر العالق ــات العام ــة يف املجل ــس وتاب ــع“ :س ــتكون األس ــواق جاه ــزة بش ــكل كام ــل
الدكتـــور “فـــراس علـــوش”“ :نواصـــل العمـــل خـــال الشـــهر القـــادم ،وسنســـلم املحـــال ىلع
ىلع إنشـــاء أســـواق تجاريـــة لتكـــون بديلـــة الفـــور ألصحابهـــا ،وســـنزيل جميـــع املخالفـــات
عـــن البراكيـــات العشـــوائية املنتشـــرة يف املنتشـــرة يف املدينـــة”.
مدينـــة إدلـــب ،والتـــي تســـبب ضـــرًرا كبيـــ ًرا يذك ــر أن مجل ــس مدين ــة إدل ــب يواص ــل جه ــوده
لألهالـــي”.
الراميــة لتحســين الواقــع الخدمــي يف املدينــة،
وأضـــاف“ :تتـــوزع املحـــال التجاريـــة املقامـــة حي ــث أع ــاد أخي ـ ًرا تأهي ــل العدي ــد م ــن ال ــدوارات
حدي ًثـــا يف املدينـــة يف  3أماكـــن مبدئ ًيـــا ،والحدائ ــق العام ــة فيه ــا.
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أشـــرفت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية
يف جســـر الشـــغور ىلع توزيـــع
املنظمـــات اإلغاثيـــة ســـات غذائيـــة،
وســـال نظافـــة ىلع النازحيـــن يف
املخيمـــات التـــي تتبـــع لهـــا ،وعـــدد
مـــن البلـــدات والقـــرى بريـــف املدينـــة.
وق ــال مدي ــر مكت ــب املراق ــب والتقيي ــم
يف املديريـــة “مضـــر الخطيـــب”:
“أشـــرفنا ىلع توزيـــع املنظمـــات
اإلنســـانية  3455ســـلة نظافـــة يف 28
مخيمـــا بريـــف دركـــوش ىلع النحـــو
ً
اآلتــي 233 :ســلة يف مخيــم األمــل ،و92
يف الحيــاة ،و 116يف الســنابل ،و 296يف
تجمـــع حلـــب ،و 135يف الفـــاروف ،و33

يف األمهـــات ،و 95يف أبـــو بكـــر ،و90
يف عثمـــان ،و 24يف ريـــف حلـــب ،و117
يف الوفـــاء ،و 47يف الجميليـــة ،و245
يف األمـــل ،و 92يف الحيـــاة ،و  144يف
أهـــل العـــز”.
وبيـــن “الخطيـــب” أن التوزيـــع شـــمل
ً
أيضـــا  44ســـلة يف مخيـــم الـــكاروت،
و 215يف عيـــون عـــارة ،و 677يف
البالعـــة ،و 40يف املقســـم ،و 43يف
الرعايـــة ،و 112يف الســـنابل ،و 142يف
بســـمة أمـــل ،و 40يف هتيـــا ،و 35يف
طيبـــة ،و 73يف املنصـــورة ،و 85يف
س ــيريا ،و 117يف الضه ــر ،و 43يف أيت ــام
الشـــام ،و 30يف الخـــزان.
وأردف“ :كم ــا تابعن ــا توزي ــع املنظم ــات

دائرة الحلقات في وزارة األوقاف تتابع عملها في تحفيظ القرآن بمساجد مدينة إدلب
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تواص ــل دائ ــرة الحلق ــات التابع ــة ل ــوزارة
األوقــاف والدعــوة واإلرشــاد يف حكومــة
اإلنقـــاذ الســـورية عملهـــا بتحفيـــظ
القــرآن يف املســاجد ،حيــث تســتقطب
جميـــع الفئـــات العمريـــة لتحفيظهـــم

القـــرآن الكريـــم.
وقـــال مســـؤول الدعـــوة يف مدينـــة
إدل ــب الش ــيخ “مصطف ــى املصطف ــى”:
برنامجـــا
“وضعنـــا يف وقـــت ســـابق
ً
للحلقـــات بمدينـــة إدلـــب ،ونكثـــف
الـــدروس ودورات تحفيـــظ كتـــاب اهلل

تعالـــى خـــال فصـــل الصيـــف ،إذ إن
أغلبهـــا يبـــدأ بعـــد صـــاة العصـــر
مباشـــر ًة”.
وأضـــاف“ :بلـــغ عـــدد الحلقـــات يف
مدينـــة إدلـــب  367بيـــن ذكـــور وإنـــاث،
وتنقس ــم لع ــدة فئ ــات ،األول ــى الطلب ــة

املبتدئي ــن إذ نب ــدأ بتحفيظه ــم قص ــار
الســـور ،وتعليمهـــم مخـــارج الحـــروف،
وكيفيـــة اللفـــظ الصحيـــح ،والثانيـــة
الطلبـــة الذيـــن اجتـــازوا مرحلـــة
حفـــظ جزئيـــن مـــن القـــرآن ،وتعلمـــوا
األساســـيات ،فنتابـــع تحفيظهـــم،
إضافـــة إلـــى برنامـــج لتعليـــم جميـــع
أحـــكام التجويـــد”.
وأردف“ :الفئــة الثالثــة هــم الذيــن أنهــوا
حف ــظ الق ــرآن الكري ــم ،حي ــث نضعه ــم
يف حلق ــات خاص ــة لتثبي ــت حفظه ــم،
ثـــم يبـــدأ كل طالـــب بالقـــراءة ىلع
أحـــد املعلميـــن املجازيـــن بالقـــراءات،
ل ُيجـــازوا بقـــراءة حفـــص عـــن عاصـــم
مبدئ ًيـــا”.
يذكــر أن دائــرة الحلقــات خ ّرجــت سـ ً
ـابقا
ـددا م ــن حفظ ــة كت ــاب اهلل تعال ــى،
عـ ً
وأقامـــت دورات خاصـــة للمدرســـين
العامليـــن يف مجـــال الحلقـــات.

بإشــراف الشــؤون اإلنســانية فــي ســرمدا ،عــزل أرضيــات الخيــام فــي مخيــم هاجــر
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واصلـــت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية
يف ســـرمدا اإلشـــراف ىلع املشـــاريع
الخدميـــة التـــي تنفذهـــا املنظمـــات
يف املخيمـــات التـــي تتبـــع لهـــا،
آخره ــا مش ــروع ف ــرش أرضي ــات الخي ــام
بمخيـــم هاجـــر يف بلـــدة البردقلـــي.
وقــال مديــر املكتــب الخدمــي يف
املديريـــة “فـــادي الناعـــس”:
“بعـــد ضـــم مخيـــم هاجـــر
يف منطقـــة البردقلـــي
مخيمـــات
إ لـــى
املديريـــة،

بذلنــا كل مــا بوســعنا لتوفيــر الخدمــات
األساس ــية لقاطني ــه ألنه ــم ل ــم يتلق ــوا
أي دعـــم يف الســـابق”.
ولفــت “الناعــس” إلــى
أن املديريـــة

أش ــرفت ىلع ع ــزل املنظم ــات أرضي ــات
 125خيمـــة يف املخيـــم ،ألن طبيعـــة
أرض ــه جبلي ــة يصع ــب ىلع األهال ــي
الس ــكن فيه ــا.
وأضـــاف“ :ســـيتبع

مش ــروع الع ــزل ف ــرش لطرق ــات املخي ــم
الوعـــرة ،والـــذي مـــن شـــأنه التخفيـــف
مـــن معانـــاة األهالـــي املتمثلـــة
بصعوبـــة التنقـــل عبـــر الطرقـــات”.
وتواصـــل مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية
الكشـــف ىلع الواقـــع الخدمـــي يف
املخيم ــات الت ــي تتب ــع له ــا ،والوق ــوف
ىلع حاجـــة قاطنيهـــا،
وتعمـــل جاهـــد ًة لتأميـــن
الضروريـــة
جميـــع الخدمـــات
لها.

 2364ســـلة غذائيـــة ىلع النازحيـــن
واألهال ــي يف ع ــدد م ــن بل ــدات وق ــرى
ري ــف جس ــر الش ــغور ىلع النح ــو اآلت ــي:
 430س ــلة يف قري ــة امللن ــد ،و 300يف
بش ــامون ،و 160يف بي ــدر شمس ــو ،و80
يف قرصايـــا ،و 180يف إنـــب ،و 112يف
جدرايـــا ،و 315يف اللـــج الشـــمالي ،و95
يف البدريـــة ،و 80يف شـــاغوريت ،و163
يف حميمـــات ،و 40يف مزرعـــة اللـــج،
و 84يف زيـــزون ،و 325يف قســـطون”.
يذكـــر أن مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية
ً
ســـابقا توزيـــع املنظمـــات
تابعـــت
 4813قســـيمة شـــرائية ىلع األهالـــي
والنازحي ــن يف ع ــدد م ــن بل ــدات وق ــرى
ريـــف جســـر الشـــغور.

الشــؤون اإلنســانية فــي إدلــب تشــرف علــى
تقديــم المنظمــات مســاعدات إغاثيــة للنازحيــن
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أشــرفت مديريــة الشــؤون اإلنســانية يف إدلــب ىلع توزيــع
املنظمـــات اإلغاثيـــة قســـائم شـــرائية ،وســـات غذائيـــة،
وس ــال نظاف ــة ىلع األس ــر النازح ــة يف املدين ــة.
وقـــال مديـــر دائـــرة املراقبـــة والتقييـــم يف املديريـــة
“محمـــد البشـــير”“ :أشـــرفنا ىلع توزيـــع املنظمـــات 1406
ســـال غذائيـــة ىلع النازحيـــن يف مدينـــة إدلـــب خـــال
 4أي ــام ،الي ــوم األول  773س ــلة ،والثان ــي  ،200والثال ــث ،183
والرابـــع .”250
وأضـــاف“ :تابعنـــا ً
أيضـــا توزيـــع املنظمـــات مســـاعدات
مالي ــة ىلع  85عائل ــة يف املدين ــة خ ــال  4أي ــام ،الي ــوم
األول  32عائلـــة ،والثانـــي  ،35والثالـــث  ،8والرابـــع .”10
وأوض ــخ “البش ــير” أن املديري ــة أش ــرفت ً
أيض ــا ىلع تقدي ــم
 1077س ــلة نظاف ــة لالس ــر النازح ــة ىلع النح ــو اآلت ــي141 :
يف مخيـــم الفـــداء ،1والفـــداء  ،2و 204يف وداي خالـــد،
و 732يف امللعـــب البلـــدي.
جديـــر بالذكـــر أن مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية أشـــرفت
ً
ســـابقا ىلع تقديـــم املنظمـــات  3920ســـلة نظافـــة
لألســـر النازحـــة يف مدينـــة إدلـــب.
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تقارير

العدد ()78

اجتمـــاع مديـــر المجالـــس المحليـــة ومديـــر خدمـــات المنطقـــة الشـــؤون اإلنســـانية فـــي جســـر الشـــغور تشـــرف
مـــع رؤســـاء المجالـــس المحليـــة فـــي المنطقـــة الوســـطى علـــى توزيـــع المنظمـــات  4813قســـيمة شـــرائية
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اجتمـــع املديـــر العـــام للمجالـــس املحليـــة
األس ــتاذ “أحم ــد اليوس ــف” ومدي ــر الخدم ــات
الفنيـــة املهنـــدس “مصطفـــى حـــاج
لطـــوف” ومديـــر اإلدارة املحليـــة والخدمـــات
يف املنطق ــة الوس ــطى األس ــتاذ “عب ــد اهلل
عبـــد اهلل” يف مبنـــى مديريـــة املنطقـــة
مـــع رؤســـاء املجالـــس املحليـــة فيهـــا
ومديـــري املكاتـــب الفنيـــة يف املجالـــس.

وتحـــدث االســـتاذ “أحمـــد اليوســـف” عـــن
خطـــة طموحـــة لتطويـــر عمـــل املجالـــس
املحليـــة مـــن خـــال رفدهـــم بالخبـــرات
والكـــوادر الجديـــدة وبـــكل مـــا يلزمهـــم مـــن
إمكانيـــات إلنجـــاز مهامهـــم بـــكل دقـــة
ومهنيـــة.
كمـــا تحـــدث مديـــر الخدمـــات الفنيـــة عـــن
قـــرب إجـــراء دورة تدريبيـــة فنيـــة تشـــمل
كافـــة الفنييـــن العامليـــن لـــدى املجالـــس

المديـــر العـــام للمجالـــس المحليـــة
ومدي ــرون م ــن ال ــوزارة يجتمع ــون برؤس ــاء
المجالـــس المحليـــة فـــي منطقـــة حـــارم
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اجتم ــع املدي ــر الع ــام للمجال ــس
املحليـــة األســـتاذ “أحمـــد
اليوســـف” ومديـــر الخدمـــات
الفنيـــة املهنـــدس “مصطفـــى
حـــاج لطـــوف” ومديـــر اإلدارة
املحليـــة والخدمـــات يف
منطقـــة حـــارم األســـتاذ “أحمـــد
الحســـن” مـــع رؤســـاء املجالـــس
املحليـــة بمنطقـــة حـــارم
وأعضـــاء املكاتـــب الفنيـــة يف
املجالـــس.
وشــرح األســتاذ “أحمــد اليوســف”
آلي ــات عم ــل املجال ــس املحلي ــة
واإلجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا
لتفعيـــل دورهـــا يف خدمـــة
أهال ــي املنطق ــة ،مس ــتمعا إل ــى
مداخـــات الحاضريـــن املتعلقـــة
بالعقبـــات التـــي تواجـــه عمـــل
املجالـــس يف الوقـــت الحالـــي،
حيـــث قـــدم توضيحـــا كامـــا
للخطـــة التـــي تعمـــل عليهـــا
وزارة االدارة املحليـــة والخدمـــات
العامـــة
املديريـــة
عبـــر
للمجالـــس املحليـــة لتطويـــر
عم ــل املجال ــس لتق ــوم بدوره ــا
الفاعـــل يف خدمـــة املجتمـــع.
وشـــرح املهنـــدس “مصطفـــى
حـــاج لطـــوف” بالتفصيـــل
األعمــال الهندســية يف املكاتب
الفنيـــة ،والخطـــوات الواجـــب
اتباعهـــا يف أي مشـــروع يرتبـــط
بالعمـــران والبنيـــة التحتيـــة،

وضـــرورة دراســـة الجـــدوى
االقتصاديـــة والتخديميـــة منـــه
قبـــل الشـــروع بتنفيـــذه ،وأن
يتواف ــق م ــع القواني ــن الناظم ــة
للعمـــل الهندســـي.
كم ــا تق ــدم ع ــدد م ــن الحاضري ــن
بطروحـــات متعلقـــة بمخالفـــات
البنـــاء ،فقدمـــوا شـــرحا مفصـــا
ع ــن اإلج ــراءات الواج ــب اتباعه ــا
ملعالجته ــا بم ــا يضم ــن الحق ــوق
العيني ــة للوح ــدة اإلداري ــة عن ــد
تســـوية املخالفـــات القابلـــة
للتس ــوية فني ــا ،وتأمي ــن الط ــرق
والبنيـــة التحتيـــة لهـــا بمـــا
يتوافـــق مـــع األنظمـــة النافـــذة،
حيـــث دونـــت عـــدة طروحـــات
متعلقـــة بالتوســـع العمرانـــي
األفقـــي والشـــاقولي لقـــرى
وبلـــدات معينـــة ،إلحالتهـــا
إلـــى لجـــان مختصـــة واتخـــاذ
القـــرار املناســـب بشـــأنها،
مؤكـــدا أن مديريـــة الخدمـــات
الفنيـــة ســـتقدم كل مـــا لديهـــا
مـــن خبـــرات لتطويـــر العمـــل
الهندســـي وضبطـــه فنيـــا.
ويف نهايـــة االجتمـــاع شـــكر
مدي ــر االدارة املحلي ــة والخدم ــات
يف منطقـــة حـــارم جميـــع
الســـادة الحضـــور ،داعيـــا إلـــى
املثابـــرة يف العمـــل ،كل يف
مجالـــه ،للوصـــول إلـــى األهـــداف
املرجـــوة.

املحليـــة ،بهـــدف رفـــع كفاءتهـــم ،بحيـــث
تق ــدم ال ــدورة كاف ــة املعلوم ــات وامله ــارات
الضروريـــة لحســـن أداء مهامهـــم ،وتشـــمل
كافـــة األعمـــال الهندســـية ،كمـــا اســـ ُتمع
إلـــى طروحـــات الحضـــور ود ّونـــت لدراســـتها
الحقـــا.
وشــكر األســتاذ “عبــد اهلل عبــد اهلل” الحضــور
ىلع إنجـــاح االجتمـــاع وتحقيـــق الفائـــدة
املرج ــوة من ــه ،مؤك ــدا ع ــزم العاملي ــن ىلع
تطويـــر آليـــات العمـــل بمـــا ينســـجم مـــع
الواقـــع والقوانيـــن النافـــذة.
ويأتـــي هـــذا االجتمـــاع يف إطـــار اللقـــاءات
التـــي يجريهـــا كل مـــن املديـــر العـــام
للمجالـــس املحليـــة االســـتاذ “أحمـــد
اليوســـف” ومديـــر الخدمـــات الفنيـــة
املهنـــدس “مصطفـــى حـــاج لطـــوف”
مـــع رؤســـاء املجالـــس املحليـــة وأعضـــاء
املكاتـــب الفنيـــة يف املديريـــات الفرعيـــة،
بهـــدف تنظيـــم عمـــل املجالـــس وتطويـــره
م ــن الناحي ــة اإلداري ــة والهندس ــية ،ولتذلي ــل
الصعوبـــات التـــي تواجههـــا وفـــق آليـــات
عم ــل جدي ــدة ،م ــن ش ــأنها أن تس ــرع عملي ــة
البنـــاء ،وتؤمـــن البنيـــة التحتيـــة الضروريـــة
لتخديـــم أهالـــي الشـــمال الســـوري املحـــرر.
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أشـــرفت مديريـــة الشـــؤون اإلنســـانية يف
جســـر الشـــغور ىلع توزيـــع املنظمـــات
اإلغاثيـــة قســـائم شـــرائية ىلع األهالـــي
والنازحيـــن يف  29بلـــدة وقريـــة بريـــف
املدينـــة.
وقـــال عضـــو مكتـــب املراقبـــة والتقييـــم
يف املديري ــة “عل ــي س ــويد”“ :أش ــرفنا ىلع
توزيـــع املنظمـــات  4813قســـيمة شـــراىية
وزعـــت ىلع النحـــو اآلتـــي 162 :يف قريـــة
املعزولـــة ،و 113يف بفطامـــون ،و 65يف
خراب ــات ش ــمالي ،و 300يف الغف ــر الش ــمالي،
و 130يف املعلقــة ،و 219يف الغفــر الجنوبــي،
و 412يف البالعـــة ،و 190يف الســـكرية ،و129
يف العصمليـــة”.
وأضـــاف“ :كمـــا شـــمل التوزيـــع  90قســـمية

يف القيســـية ،و 196يف أم الريـــش ،و 25يف
املطلــة ،و145يف بلميــس ،و 325يف كنيســة
بنـــي عـــز ،و 25يف وطبـــة ،و 39يف مشـــتى
العتي ــق ،و 238يف الضه ــر ،و 86يف عقرب ــات،
و 24يف العراقيـــة ،و 300يف البشـــيرية”.
وأوض ــح “البش ــير” أن املديري ــة أش ــرفت ً
أيض ــا
ىلع توزيـــع  60قســـمية يف قريـــة العريـــن،
و 52يف حلــول ،و 200يف مريميــن ،و 148يف
عيـــن الســـودة ،و 350يف الكســـتن ،و 120يف
املشـــيرفة الشـــمالي ،و 450يف مشمشـــان،
و 100يف الســـعدية ،و 120يف الســـوادية.
جدي ــر بالذك ــر أن مديري ــة الش ــؤون اإلنس ــانية
أشـــرفت يف وقـــت ســـابق ىلع توزيـــع
املنظمـــات  5320ســـلة غذائيـــة ىلع
العائـــات النازحـــة يف ريـــف جســـر الشـــغور،
وجنـــوب أوتوســـتراد .M4

رئيــس جامعــة إدلب المكلف بتســيير أعمــال وزارة التعليم العالي يتفقــد اختبار الكولكيوم لطلبــة الفروع الطبية
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أجــرى رئيــس جامعــة إدلــب املكلــف
بتســـيير أعمـــال وزارة التعليـــم
العالـــي والبحـــث العلمـــي الدكتـــور
“أحمـــد أبـــو حجـــر” وأميـــن مجلـــس
التعليـــم العالـــي الدكتـــور “أســـامة
رعـــدون” جولـــة ىلع قاعـــات
امتحـــان الكولكيـــوم يف املعهـــد
الطبــي بجامعــة إدلــب برفقــة مديــر
املعه ــد الدكت ــور “طاه ــر حمي ــدي”،
لالطـــاع ىلع تفاصيـــل االختبـــار
ال ــذي يع ــد اختب ــارا ش ــامال لخريج ــي
الفـــروع الطبيـــة بكافـــة املهـــارات
واملعلومـــات واملعـــارف التـــي
حصلـــوا عليهـــا خـــال دراســـتهم.
ودخـــل الدكتـــور “أحمـــد أبـــو حجـــر”
إلـــى عـــدد مـــن قاعـــات االمتحـــان
مشـــاهدا ومســـتمعا إلـــى املهـــارات
واملعلومـــات التـــي يعبـــر عنهـــا
الطلبـــة خـــال اختبارهـــم العملـــي
ملــادة الكولكيــوم ،مناقشــا مع أســاتذة
الجامعــات بعــض املواضيــع املتعلقــة

التقويــم والقيــاس بلــغ ( )300طالــب
وطالبـــة موزعيـــن ىلع ســـبعة
اختصاصـــات (التخدير_التمريـــض_
الفيزيائيـــة_
الطوارئ_املعالجـــة
القبالة_املخبري_الصيدلـــة).
ويف الختـــام شـــكر الدكتـــور “أحمـــد
أبــو حجــر” الدكاتــرة املشــرفين ىلع
االختب ــار وجمي ــع الط ــاب املثابري ــن
ىلع التعلـــم لالرتقـــاء إلـــى مراحـــل
أخـــرى ليكونـــوا قاعـــدة لالنطـــاق
نح ــو غ ــد أفض ــل.
ويش ــمل امتح ــان التقوي ــم والقي ــاس
(الكولكيـــوم) جميـــع املعاهـــد
الطبي ــة يف املناط ــق املح ــررة ،م ــن
خريجــي التمريــض والعلــوم الصحيــة،
فيم ــا يخض ــع طلب ــة ع ــدة جامع ــات
لهـــذا االختبـــار مثـــل جامعـــة إدلـــب
وجامع ــة الحي ــاة وأكاديمي ــة العل ــوم
الصحيـــة وجامعـــة الشـــمال ،إضافـــة
للطـــاب الحاصليـــن ىلع شـــهادات
باالختبــار وغيرهــا مــن األمــور ،ومؤكــدا املناطـــق املحـــررة.
تقدي ــره لجمي ــع الجه ــود الت ــي تب ــذل وذكـــر الدكتـــور “طاهـــر حميـــدي” معاهـــد وكليـــات تمريضيـــة مـــن
لالرتقـــاء بالتعليـــم العالـــي يف أن عـــدد املتقدميـــن إلـــى امتحـــان خـــارج املناطـــق املحـــررة.
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اجتمـــع املديـــر العـــام للزراعـــة
املهنـــدس “أحمـــد الحمـــود” ومديـــر
زراع ــة إدل ــب األس ــتاذ “تم ــام الحم ــود”
بعـــدد مـــن مزارعـــي منطقـــة ســـهل
الـــروج ملناقشـــة مقتـــرح زراعـــة دوار
الشـــمس الزيتـــي ،بحضـــور رئيـــس
االتحـــاد العـــام للفالحيـــن األســـتاذ
“ش ــحود غري ــب الدخ ــان” وع ــدد م ــن
رؤســـاء الدوائـــر يف الـــوزارة.
ويف بدايـــة الجلســـة تحـــدث
املديـــر العـــام للزراعـــة املهنـــدس
“أحمـــد الحمـــود” عـــن جهـــود
الـــوزارة إلدخـــال زراعـــات جديـــدة
إل ــى املناط ــق املح ــررة ،مش ــيرا إل ــى
النتائـــج اإليجابيـــة املتوقعـــة مـــن
هـــذه الزراعـــات ودورهـــا يف دعـــم
املزارعيـــن واالقتصـــاد املحلـــي ىلع
حـــد ســـواء.
فيم ــا ق ــدم مدي ــر زراع ــة إدل ــب نب ــذة
تعريفيـــة عـــن دوار الشـــمس الزيتـــي
وتاري ــخ زراعت ــه يف س ــورية وطريق ــة
زراعتـــه وفوائـــده واســـتخدامه ،وقـــد

أش ــار إل ــى أن ــه محص ــول ذو مقاوم ــة
جيـــدة لآلفـــات كافـــة ،وأن فائدتـــه
األساســـية تتمثـــل يف اســـتخالص
الزي ــت النبات ــي ،أم ــا بقاي ــاه فمناس ــبة
كمكـــون علفـــي عالـــي القيمـــة
وخاصـــة للمجتـــرات ،إضافـــة إلـــى
أنـــه يســـاعد التربـــة ىلع اســـتعادة
بعـــض مـــا فقدتـــه مـــن العناصـــر
املغذي ــة بس ــبب تك ــرار زراع ــة نف ــس
املحاصيـــل.
وقـــال املهنـــدس “تمـــام الحمـــود”
إن الـــوزارة عكفـــت ىلع دراســـة

تكاليـــف إنتـــاج الطـــن الواحـــد مـــن
دوار الش ــمس الزيت ــي فكان ــت النتائ ــج
جيـــدة ،وتعمـــل ىلع توفيـــر بـــذور
هجينـــة ذات مـــردود جيـــد ومـــدة
زراع ــة املحص ــول وحص ــاده ال تتج ــاوز
 ١٠٠يـــوم.
وطمـــأن معـــاون املديـــر العـــام
للمـــوارد املائيـــة املهنـــدس “عبـــد
الخالـــق الشـــيخ” أن املديريـــة
اس ــتطاعت إكف ــاء املنطق ــة الغربي ــة
مـــن الســـهل بميـــاه الـــري ،مؤكـــدا
أن الخطـــة القادمـــة تتمثـــل يف

تزويـــد اآلبـــار يف ســـائر مناطـــق
الســـهل بالطاقـــة الكهربائيـــة ،مـــا
يس ــهم بتخفي ــض تكلف ــة ال ــري ىلع
الفالحيـــن.
ويف النهايـــة رد املهنـــدس “أحمـــد
الحمــود” ىلع استفســارات املزارعيــن
عـــن محصـــول دوار الشـــمس
الزيتـــي ،حيـــث أخبرهـــم بـــأن الـــوزارة
س ــتتعاقد م ــع الراغبي ــن بزراع ــة ه ــذا
املحصـــول ،وأنهـــا ســـتتكفل بشـــرائه
منهـــم وإعطائهـــم هامشـــا ربحيـــا
جيـــدا.
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قــدم مخفــر شــرطة كفرلوســين
املقبــوض عليــه “ش.ا” إلــى
النيابــة العامــة يف أطمــة،
إلقدامــه ىلع إطــاق النــار مــن
مســدس حربــي ىلع املدعــو “ع.م”،
وحجــز املخفــر املســدس.

ألقــى مخفــر شــرطة إحســم القبــض
ىلع “ح.ا” و”ب.ا” وهمــا مــن بــاب
الطاقــة أصــا ومقيمــان يف مخيمات
قــاح ،إلقدامهمــا ىلع ســرقة املنــازل
مــن بلــدة ســفوهن القريبــة ىلع خطــوط
الربــاط ،وحجــز املخفــر دراجتهمــا الناريــة.

ألقــى مخفــر شــرطة دركــوش القبــض
ىلع املدعــوة “ح.ا” مــن عزماريــن،
وقدمهــا إلــى القضــاء مــع كميــة مــن
الحشــيش املخــدر ،والــذي كان مزروعــا
يف حديقــة منزلهــا ،إذ اعترفــت بزراعتــه
واالتجــار بــه.

ألقــى مخفــر شــرطة جبــل األربعين
القبــض ىلع املدعــو “م.ب” مــن
مدينــة أريحــا ،وبالجــرم املشــهود،
أثنــاء ســرقته محصــول املحلــب
مــن أرض املدعــو “ع.ب” وســيقدم للقضــاء
أصــوالً.
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بعــد ادعــاء مــن كلتــا املرأتيــن
“ن.ع” و”ن.س” ،ألقــى قســم شــرطة
إدلــب القبــض ىلع املدعــو “ع.غ”
إلقدامــه ىلع التحــرش بالنســاء
بشــارع الثالثيــن يف مدينــة إدلــب.
ألقــى قســم شــرطة أريحــا القبض ىلع
املدعــو “م.ا” مــن مدينــة أريحــا وبالجرم
املشــهود أثنــاء اشــتراكه بســرقة
شــبك حديــدي مــن حديقــة الشــهداء
بأريحــا ،مــع املتوارييــن “ر.ق” وشــقيقه “م.ق”،
وحجــز القســم ســيارتهم مــع الشــبك الحديــدي.
حكومة اإلنقاذ السورية
وزارة الصحة
قرار رقم /86/
وزير الصحة:
 بنـــاء ىلع أحـــكام القانـــون رقـــم  /18/لعـــام ۲۰۱۹م املتضمـــن آليـــةمزاولـــة املهـــن الطبيـــة.
 -و ىلع مقتضيات املصلحة العامة.

منطقــة الدانــا بعــد ثبــوت مخالفتهــا للعينــات املســحوبة

“العلــم نــور لأليتــام” لتوزيعهــا ىلع املدرســين فيهــا

يقرر ما يلي:
مـــادة  :1يطلـــب إلـــى أصحـــاب املستشـــفيات الخاصـــة مراجعـــة وزارة
الصح ــة للحص ــول ىلع التراخي ــص الالزم ــة وذل ــك ضم ــن م ــدة أقصاه ــا
ثالث ــة أش ــهر تب ــدأ م ــن تاري ــخ
۲۰۲۱/۷/۱م وتنتهي بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۳۰م.
مادة  :2يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
إدلب بتاريخ1442/۱۱/6 :هـ  -املوافق 2021/٦/16م
وزير الصحة

الرقابــة التموينيــة تجــول ىلع املحــال التجاريــة يف مدينــة أرمنــاز وبلدة

حكومة اإلنقاد السورية
وزارة الداخلية
“بيان تعزية”

برعايــة جامعــة إدلــب ،محاضــرة للدكتــور محمــد راتــب النابلســي بعنــوان
“العوملــة وتحديــات الشــباب املســلم” ،إذ ُب ّثــت املحاضــرة مباشــرة ىلع

ملــس للتأكــد مــن االلتــزام باألســعار وصالحيــة املــواد ،وتنظــم ضبوطــا بحــق
ا ملخا لفين

اإلنترنــت.

حكومة اإلنقاذ السورية
وزارة اإلدارة املحلية والخدمات
إعالن
تعلن وزارة اإلدارة املحلية والخدمات يف حكومة اإلنقاذ السورية عن رغبتها يف تصميم برنامج إلكتروني خاص باملديرية

العام ــة للنق ــل خدم ــة للصال ــح الع ــام ع ــن طري ــق اس ــتدراج ع ــروض أس ــعار وف ــق دفت ــر الش ــروط الفن ــي والحقوق ــي واملال ــي ا ُ
ـد
ملع ـ ّ
له ــذه الغاي ــة حس ــب م ــا يل ــي:

 -١التأمينات األولية :خمسمائة دوالر أمريكي ال غير ُتدفع إلى صندوق وزارة اإلدارة املحلية والخدمات.
 -٢ىلع م ــن يرغ ــب باالش ــتراك التق ــدم بعرض ــه إل ــى دي ــوان وزارة اإلدارة املحلي ــة والخدم ــات الكائ ــن يف مدين ــة إدل ــب ،طري ــق إدل ــب
 بن ــش مرفق ــا بص ــورة ع ــن البطاق ــة الش ــخصية ورق ــم للتواص ــل وذل ــك اعتب ــارا م ــن ي ــوم األح ــد املص ــادف يف 2021/٦/20م ولغاي ــةانته ــاء ال ــدوام الرس ــمي لي ــوم اإلثني ــن املص ــادف يف 2021/٦/28م.
 -٣موعد فض العروض :تفض العروض يف اليوم الذي يلي تاريخ إنتهاء اإلعالن من قبل لجنة فض العروض.
 -٤مدة ارتباط العاقد بعقده ٥٠ :يوما إعتبارا من تاريخ توقيع العقد.
 -٥ترفـــض العـــروض التـــي ال تقتـــرن بالتأمينـــات األوليـــة أو يف حـــال تقديمـــه بعـــد الوقـــت املحـــدد لتقديـــم العـــروض أو عنـــد
مخالفتـــه لدفتـــر الشـــروط واإلعـــان.
وملزيد من املعلومات يمكن االطالع ىلع دفتر الشروط بعد طلبه من الديوان.
التاريخ2021/٦/19 :م  -املوافق لـ1442/١١/9 :
وزير االدارة املحلية والخدمات

الصيدليات املناوبة لي ً
ال يف مدينة إدلب 2021/6/26 :م حتى 2021/7/2م
التاريخ

اليوم

الصيدلية

العنوان

رقم الهاتف

الصيدلية

العنوان

رقم الهاتف

2021/6/26

السبت

السالم

دوار الزراعة

241682

عالء الدين

جانب مشفى
املطلق

231813

2021/6/27

األحد

النبهان

دوار املحراب

--

جامع الحسين

جانب جامع
الحسين

320340

2021/6/28

اإلثنين

االعتماد

شارع املركز الثقايف

238355

الجالء

جانب حديقة
الجالء

261662

2021/6/29

الثالثاء

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق ــال اهلل تعال ــى“ :وبش ــر الصابري ــن الذي ــن إذا أصابته ــم مصيب ــة قال ــوا
إن ــا هلل وإن ــا إلي ــه راجع ــون”.
بمزي ــد م ــن التس ــليم والرض ــا بقض ــاء اهلل وق ــدره ،تنع ــي وزارة الداخلي ــة
رجـــا مـــن رجالهـــا املخلصيـــن الشـــرطي وليـــد األســـعد مـــن مرتـــب
قيـــادة شـــرطة أريحـــا مخفـــر شـــرطة احســـم.
والـــذي طالتـــه يـــد الغـــدر واإلجـــرام ،صبـــاح يـــوم اإلثنيـــن املوافـــق
۲۱/٦/٢٠٢١م ،إثـــر القصـــف الـــذي تعرضـــت لـــه قريـــة إحســـم ومخفرهـــا
م ــن قب ــل ميليش ــيات روس ــيا وإي ــران والعصاب ــة األس ــدية املجرم ــة ،م ــا
أدى الستشـــهاده ىلع الفـــور مـــع ثالثـــة مـــن املواقيـــف الذيـــن كانـــوا
يف نظ ــارة املخف ــر املذك ــور باإلضاف ــة إل ــى إصاب ــة ع ــدد م ــن العناص ــر
واملدنييـــن القريبيـــن مـــن املخفـــر.
وإننـــا يف وزارة الداخليـــة نتقـــدم بخالـــص العـــزاء واملواســـاة لـــذوي
الشـــهداء وكل أهاليهـــم ،ونســـأل اهلل عـــز وجـــل أن يســـكنهم يف
علييـــن ،مـــع الذيـــن أنعـــم اهلل عليهـــم مـــن النبييـــن والصديقيـــن
والشـــهداء والصالحيـــن وحســـن أولئـــك رفيقـــا.
وإننــا نؤكــد أن هــذا العمــل الجبــان التــي قامــت بــه هــذه امليليشــيات
اإلجراميـــة لـــن يثنـــي وزارة الداخليـــة وجميـــع العامليـــن فيهـــا عـــن
قيامهـــم بـــأداء عملهـــم وواجبهـــم بـــكل صـــدق وإخـــاص لتحقيـــق
األمـــن واألمـــان ،بـــل ســـيزيد مـــن إصرارنـــا ىلع متابعـــة عملنـــا وإننـــا
س ــنقدم الغال ــي والنفي ــس م ــن أج ــل أهلن ــا وأبن ــاء ثورتن ــا الت ــي ن ــادت
بالكرامـــة والحريـــة.
واهلل غالب ىلع أمره
وإنا هلل وإنا إليه راجعون
التاريخ١٤٤٢ /۱۱ /۱۱ :هـ  -املوافق2021/٦/21 :م

جدول ضخ املياه يف مدينة إدلب من2021/6/26 :م 2021/7/2م
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حي جبارة  +حي الشيخ تلت  +مساكن املعلمين

األحد

2021//6/27
2021

الناعورة قسم + ١حي الجامعة  +معمل التين

اإلثنين

2021//6/28
2021

البقعة  +الناعورة قسم  + ٢الحي الشرقي

املارتيني

شارع املشفى
الوطني

--

دوائي

غرب شارع
املطاعم

235994

الثالثاء

2021//6/29
2021

الحجاز

غرب دوار املحراب

320150

األمل

شرق جامع سعد

--

األربعاء

2021//6/30
2021

2021/7/1

الخميس

--

--

--

--

--

--

الخميس

2021//7/1
2021

2021/8/2

الجمعة

--

--

--

--

--

--

الجمعة

2021//7/2
2021

 2021/6/30األربعاء

جامع خالد بن الوليد +دكاكين نادر  +مساكن شمالية +بستان قطيع  +الساحة التحتانية
شارع الجالء  +بستان غنوم  +البازار الفوقاني  +الصليبة  +حارة املسبح  +كراج البوملان

شارع الثالثين  +مشروع الرنة
حي الضبيط  +مساكن الضباط  +شارع املتنبي  +املركز الثقايف
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مشاعل النور

أبو الوليد المصري

لقــد مـ ّ
ـن اهلل علينــا بــأن جمــع لنــا فضــل الهجــرة والجهــاد ثــم زاد اهلل هــذا
الفضــل واملنــة بــأن تكــون هــذه الهجــرة إلــى خيــرة اهلل مــن أرضــه إلــى
ـون
الشــام ،ثــم زادنــا فضــا ومنــة بــأن رزقنــا يف الشــام إخــوة كانــوا خيــر عـ ٍ
لنــا ىلع درب الجهــاد فهــم واهلل نعمــة وتأييــد مــن اهلل عــز وجــل.
ومــن هــؤالء اإلخــوة الذيــن ّ
مــن اهلل علينــا بصحبتهــم ،األخ أبــو الوليــد
املصــري تقبلــه اهلل ،فهــو صديــق صــدوق صــادق الوعــد صابــر منصــف،
صلــب شــديد ىلع أعدائــه ليــن رقيــق القلــب ىلع إخوانــه ،ال تفــارق
البســمة ثغــره ،هــادئ الصــوت ،والنفــس تغمرهــا الطمأنينــة.
تعرفــت ىلع أبــي الوليــد املصــري -تقبلــه اهلل -يف طريــق الهجــرة إلــى
الشــام ،فــكان األخ والصديــق الــذي يهــون علــي مشــقة الطريــق ،وأثنــاء
الدخــول عبــر الحــدود تعرضنــا للمالحقــة مــن قبــل حــرس الحــدود،
فافترقنــا وضللنــا الطريــق وبعــد مــدة تلقيــت اتصــاالً وإذ بــه أبــو الوليــد
ليخبرنــي بأنــه بقــي يوميــن يف الجبــال دون طعــام أو شــراب وكان ذلــك
يف نهايــة شــهر شــباط حيــث البــرد القــارس.
التحــق أبــو الوليــد بــدورة عســكرية وكان مــن املميزيــن ،ثــم عمــل مدربــا
وقــدم الكثيــر لإلخــوة ،ولــم يبعــده التدريــب عــن ســاحات املعــارك والرباط،
وفيمــا أعلــم أن هــذا كان شــرطًا ألن يكمــل مع اإلخــوة يف مفصــل التدريب،
فشــارك يف معــارك الكبينــة وكانــت ىلع أشــدها ،لــم يتأخــر عــن مــؤازرة
تطلــب منــه أبــدًا ،وكان قائــدًا ملجموعــة آنــذاك وقــد استشــهد وأصيــب
مــن أفرادهــا الكثيــر حتــى إن عناصــر املجموعــة تغيــروا عليــه بمعظمهم،
وهنــاك روى لــي قصــة نفيــره للجهــاد قائــا“ :جهزتنــي والدتــي للهجــرة
يف ســبيل اهلل والقتــال نصــرة لديــن اهلل عــز وجــل ونصــرة ألهلنــا بالشــام،
فأمنــت لــي مبلــغ  ٢٠٠٠دوالر مــن مالهــا الخــاص”.
وشــارك أيضــا يف معــارك حلــب والتجهيــز لفــك الحصــار عنهــا ،وقــدر اهلل
أن تقــع مجموعتــه يف الحصــار بمنطقــة الكليــات ،ثــم اشــتد عليهــم
القصــف حتــى أصيــب أبــو الوليــد يف تلــك املعركــة ،فــكان دخوله للقســم
املحاصــر منهــا أســهل مــن الرجــوع بطريــق االنســحاب ،فدخــل أبــو الوليــد
إلــى حلــب املحاصــرة وحوصــر مــع باقــي أهلــه وإخوانــه يف حلــب.
اشــتد الحصــار ىلع مدينــة حلــب فتوجــب ىلع املجاهديــن فتــح عمــل
عســكري باتجــاه مدينــة حلــب املحاصــرة ،تواصلــت مــع أخــي أبــو الوليــد
قبــل العمــل بيــوم وبشــرني عــن وضــع إخوانــه ولــم يذكــر لــي شــيئا عــن
تفاصيــل األمــور العســكرية وال عــن دوره يف العمــل ،ويف اليــوم الثاني بدأ
اإلخــوة العمــل وكان محــور دخــول مجموعتــي هــو محــور الـــ  ١٠٧٠شــقه،
فمــن اهلل ىلع اإلخــوة وأخــذوا الخــط األول ،ثــم طلــب النظــام التفــاوض
لخــروج املحاصريــن ،وبالفعــل خــرج املحاصــرون مــن حلــب ،ويف صبــاح
اليــوم الثانــي جــاء أحــد اإلخــوة املصابيــن الذيــن كانــوا بالثكنــة وقــال لــي:
“مــا شــاء اهلل ابــن بلــدك أبــو الوليــد هــو الــذي نفــذ بجســر الحــج”.
كان للخبــر شــدة ىلع نفســي ممزوجــة بحــزن الفــراق والحــزن ىلع
نفســي بأنــي لــم ألحــق بــه ،وضــرورة محاســبة النفــس وإحيــاء الدعــوة
يف قلبــي حتــى أبلــغ مــا بلــغ ،فقــد تــرك هــذا الرجــل أثــرًا يف نفــوس
كل مــن عاملــه.
رحمــك اهلل يــا أبــا الوليــد لقــد ألنــت لنــا قلوبــا قاســية ،ألحقنــا اهلل بــك يف
الصالحيــن مــع األنبيــاء والشــهداء والصديقيــن وحســن أولئــك رفيقا.
بقلم :أحد أصدقائه املصريين

العدد ()78

صدى

أم فـــي القــــيـــــود !؟
ّ
ُ
ـوادث يف مش ــيبي
أتط ُر ُقن ــي الح ـ

وق ــد أَ َف ـ َ
ـبابَ ,
والن ُع ــودي؟
ـل الش ـ ُ

ومـــا أدري! أ ُينجدنـــي قصيـــدي ؟

ُ
وبعـــض الهـــم ُي ْج َلـــى بالقصيـــد؟

لعمـ ُر َ
ك ,مــن يعــش  -يجــد الليالي
ُ
ُ
لهـــم
بم ْد
وكنـــت إذا ُرِم
ّ
يـــت ُ

ُّ
تحـــز مـــن الوريـــد إلـــى الوريـــد
مـــن األحـــداث أُ
هـــرع للســـجود
ُ

فأذكـــر أن لـــي ربـــا رحيمـــا

فمـــا أنـــا بالقنـــوط ,وال الجحـــود

فـــآ ٍه ,كـــم أب أمســـى شـــريدًا

ومــن يقــوى ىلع عيــش الشــريد؟!

وكـــم بنـــت مـــن األغـــال نـــاءت

أم تســـر َب ُل بالحديـــد!!
وكـــم ٍّ

القلـــب مـــن نـــوح الثكالـــى
ينـــو ُء
ُ

ومـــن عبـــرات أحـــزان الوليـــد

ويســـألني صغيـــرك أن تعـــودي

َّ
الوعـــود
مـــل الصغيـــ ُر مـــن
فقـــد
ِ

أقـــول لـــه :غـــدًا تأتيـــك (مامـــا)

بألعـــاب
ٍ

الجديـــد

فيرمقنـــي صغيـــرك ثـــم يمضـــي

بدمعـــات تســـيل ىلع الخـــدود

ويقســـم ال يكلمنـــي ثالثـــا

وك ــم ألق ــى فديت ــك م ــن ص ــدود!!

فأســـترضي البـــراءة بالعهـــود

وأســـتجدي البشاشـــة بالنقـــود

وأرجـــو أن أصـــدق َّ
وعـــد
كل
ٍ

ُ
بذلـــت لـــه فـــآ ٍه مـــن وعـــودي

ـــك الصغيـــرة بنـــت خمـــس
وطفل ُت ِ

ي ُلـــوح بصدرهـــا زرق العقـــود

ولـــم ُت َ
ظفـــر جدائ ُلهـــا بزهـــر

وال لعبـــت بأطـــواق الـــورود

وال لبســـت ليـــوم العيـــد ثوبـــا

شـــرود
حلـــم
كمـــا حلمـــت ،وكـــم
ِ
ٍ

صاحبـــات
ـــع َدت بلقيـــا
وال َ
ٍ
س ِ

َ
الســـعيد
فرحـــن بمقـــدم العيـــد
ِ

ول ــم ت ــدر الصغي ــرة ,وه ــي ُغف ـ ٌ
ـل

بأنـــك  -يـــا أخ ّي ُ
ـــة -يف القيـــود

فليـــت حياتنـــا كانـــت شـــقاء

ويـــا ليـــت الطفولـــة يف ســـعود

وأرجـــو لـــو بقيـــت العمـــر طفـــا

بقلـــب

ودود

أمـــا
ومـــن ُيقصـــي عـــن األطفـــال ّ

ســوى ذي اللــؤم والطبــع الحقــود؟!

تســـموا بـــل وحوشـــا
وآســـادا
ّ

ومابهـــم
ُ

األســـود

فتـــح
بنـــي بيـــوم
فأبشـــر يـــا
ّ
ٍ
األم ظلمـــا
فـــإن حرمـــوك عطـــف ِّ

بالبعيـــد
الفتـــح م ّنـــا
وليـــس
ُ
ِ

وبالثـــوب

غافـــل

غـــر
ٍّ

إبـــاءات

مديـــد
عمـــر
فمـــا للظلـــم مـــن
ِ
ٍ

َ
أمـــك بالهدايـــا
غـــدًا
تأتيـــك ُّ

األكيـــد
الفتـــح بالنصـــر
ويأتـــي
ُ
ِ

دم الشـــهدا ِء لـــم يذهـــب هبـــا ًء
ُ

ـهيد
ففجــ ُر النص ــر بع ــض دم الش ـ ِ

تعالـــت

ـود!
كنبــض القلــب مــن خفــق البنـ ِ

وللتوحيـــد

ٌ
ألويـــة

الشاعر :يحيى بشير حاج يحيى

جامعة إدلب _ تفقد سري االمتحانات النظرية

المحــرر
جد وجد
من ّ
خــرج أحمــد مــن مركــز االمتحــان
وضحكتــه تمــأ وجهــه املتعــب مــن
ســهر الليالــي ،وبريــق الفــرح والســرور
يشــع مــن عينيــه وإن امتــزج بشــيء
مــن الشــحوب ،لــم يكــن مهتمــا
بمظهــره الخارجــي ،ولــم ينــس خوفه
قبــل دخــول قاعــة االمتحــان حيــن
تعالــت ضحــكات الكثيــر مــن زمالئــه
وكأنهــم واثقــون مــن النجــاح أو ىلع
األغلــب غيــر مباليــن بــه ،يعلــم أحمــد
أنــه كتــب جيــدا باالمتحــان وهــو
يحتفــظ بفرحــه لنفســه ولكنــه
لــم يســتطع إخفاءهــا فبانــت ىلع
محيــاه.
أمــا يــزن وكأنــه ليــس هــو كمــا كان
قبــل دخــول االمتحــان ،فلــم تنفعــه
تســريحة شــعره الحديثــة وال مالبســه
آخــر موضــة حتــى رائحــة عطــره لــم
تعــد محببــة ،ال بــد أن األســئلة صعبة
ومــن وضعهــا ال يحمــل بقلبــه ذرة
رحمــة ،..وأخــذ يــزن يبحــث عــن مــن
يؤيــده برأيــه ليشــكل حلفــا واســعا
يبــرر لهــم الفشــل..
بالحقيقــة هــذان النموذجــان مــن
الطــاب ومــا بينهمــا مــن درجــات
تفــاوت يطغــى ىلع طالبنــا ،وهمــا
موجــودان يف كل دورة امتحانيــة،
ولكــن نتســاءل هنــا ملــاذا كثــرت
الشــكاوى أخيــرًا؟
لعــل الســبب يعــود كمــا ذكــرت
لتحالــف طالبــي والجديــد باألمــر
التواصــل
وســائل
اســتخدام
االجتماعــي كمنصــة لهــم ،ال بــل
التفنــن بإرســال رســائلهم وبأســلوب
ال يخلــو مــن الســخرية والفكاهــة،
فيظهــر هــذا بمقطــع فيديــو ليعلــن
انشــقاقه عــن دورة  ٢٠٢١والتحاقــه
بــدورة ٢٠٢٢م ،وآخــر يلقــي اللــوم
بفشــله املســبق ىلع املعلميــن و..
صحيــح أن طالبنــا مــروا بظــروف
صعبــة ولكنهــا ليســت كمثيلتهــا
العــام املاضــي حيــث النــزوح
واملعــارك ،ومــا أعلمــه جيــدًا أن
مــن يــدرس ويجــد ال بــد أن يقطــف
ثمــرة جهــوده ،وأن القائميــن ىلع
العمليــة التربويــة لــم يدخــروا جهــدًا
لتحقيــق النجــاح ،ومصلحــة الطالــب
وتحصيلــه العلمــي يأتــي يف مقدمة
اهتماماتهــم.
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