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شؤونسوريــة

معارض جتارية في سورية

المعارض في سورية صناعة قائمة بحاجة للتطوير

»الشؤون«:  تخفيض الراتب التقاعدي مجرد دراسةتأمين األراضي والتمويل َهّم مشترك لقطاع التعاون السكني

»الصحة«: خفض أسعار األدوية 20% بداية أغسطس

قالت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل د.دياال
احلج عارف إن حقوق العمال املكتسبة مصونة 

وستقطع اليد التي متتد إليها. 
وأضافت وزيرة الش����ؤون خالل لقائها الكوادر 
القيادية العمالية للعاملني في جامعة دمشق أنه لم 
تتم املوافقة على االقتراحات التي خرجت بها الدراسة 
االختبارية التي أجراها البن����ك الدولي حول واقع 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتي نصت 

على تخفيض الراتب التقاعدي من 75% إلى %62.
وأك����دت أن األمر ال يزال دراس����ة ال أكثر وال أقل 
وال متس هذه الدراسات أصحاب احلقوق املكتسبة 

بغض النظر عن األرقام التي تدور حولها، موضحة 
أن اخلروج بق����رارات كهذه يحتاج إلى وقت طويل 
ومن املبكر احلديث والتكه����ن بالنتائج على أرض 

الواقع. 
وبينت وزيرة الش����ؤون أنه ستعقد في الفترة 
القادمة ورش����ة عمل لدراسة هذا املقترح مبشاركة 
جميع اجلهات املعنية، موضحة أن االقتراح تضمن 
تخفيض الراتب التقاعدي ملن ينضم مس����تقبال من 
عم����ال القطاع اخلاص إلى التأمين����ات االجتماعية 
مع بقاء الرواتب التقاعدية للمسجلني احلاليني في 

التأمينات على حالها أي بنسبة %75.

أصدر وزير الصحة رضا سعيد قرارا يقضي
الدوائية  بتخفيض أس���عار بعض األصناف 
اعتبارا من بداية الش���هر القادم بنسبة 20% من 
سعر املبيع للعموم حيث يشمل هذا التخفيض 
بعض أنواع االدوية مثل »السيغالوسبورينات« 
و»الستاتينات«. وبني وزير الصحة أن قرار خفض 
أسعار الدواء يصب في مصلحة املواطن وتخفيف 

العبء عنه قدر اإلمكان.
وأوضح الوزير أن تخفيض األسعار جاء نتيجة 
ملتابعة الوزارة ألسعار املواد األولية الداخلة في 
تركيب املس���تحضرات الدوائية حيث انخفضت 
أسعار املواد األولية لهذه األدوية عامليا وفي إطار 
عمل الوزارة لتقييم أسعار األدوية الذي تقوم به 

كل ثالثة أشهر بحسب تطور السوق والشفافية 
التي تعمل بها مع مصانع األدوية.إال أن مصادر 
في وزارة الصحة ردت سبب تخفيض األسعار إلى 
الفارق الكبير بني س���عر املبيع للعموم، وأسعار 
تقدم���ت بها معامل األدوي���ة ملناقصات طرحتها 
وزارة الصحة لشراء أدوية للمشافي. وبني وزير 
الصحة أن االدوية التي مت تخفيض أسعارها هي 
مضادات حيوي���ة وأن القرار يصب في مصلحة 
املواطن وفي سبيل تخفيف األعباء املادية عنه قدر 
اإلمكان. واشار الوزير سعيد إلى أن الوزارة ومن 
خالل اللجان املتخصصة تتابع التزام الصيدليات 
بالتقيد باألسعار احملددة ونوعيات الدواء والدوام 

لتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني.

أكد رئي����س االحتاد الع����ام للتعاون
السكني زياد سكري أن معظم معاناة 
القطاع ومعوقات عمله ميكن اختصارها 
في عدم توفير األراضي الالزمة جلمعياته 
منذ سنوات عديدة وبالتالي بقاء اجلمعيات 
الس����كنية أكثر من 10 سنوات دون عمل 
ودون تنفيذ مساكن ألعضائها الذين تزايد 
عددهم بشكل كبير في السنوات األخيرة 
األمر الذي يس����تدعي ضرورة اإلس����راع 
بتأمني األراضي للجمعيات السكنية بهدف 
تنفيذ مشاريع السكن التعاوني ومتكني 
القطاع التعاوني السكني من تنفيذ املهام 
املنوطة به بإجناز 60 ألف مسكن خالل 
سنوات اخلطة اخلمسية العاشرة أي ما 
يعادل 12.8% من خطة احلكومة في مجال 
تشييد املساكن في حني مت تكليف اجلهات 
احلكومية ممثلة باملؤسسة العامة لإلسكان 
بإجناز 45 ألف مسكن أي حوالي 11%على 
أن ينفذ القطاع اخلاص ما نسبته 76%من 

إجمالي اخلطة اإلسكانية. 
وأمام هذا الواقع وجتاوز عدد اجلمعيات 
السكنية في دمش����ق وريفها نحو 1000 
جمعية تبرز بوضوح ضرورة اإلسراع 
بأخذ املوافقات الالزمة لضاحية الفيحاء 
السكنية البالغة مساحتها نحو 1500 هكتار 
تكفي ل� 400 مقسم ستوزع على اجلمعيات 
السكنية في محافظتي دمشق وريف دمشق 
السيما بعد أن تأخرت إجراءات تسليمها 
إلى هذه اجلمعيات حتى ان بعض املصادر 

حتدثت ع����ن إلغاء فكرة الضاحية إال أن 
وزير اإلسكان والتعمير عمر غالوجني 
أكد خالل مجلس االحتاد العام التعاوني 
السكني أن هذه الضاحية ملحوظة ضمن 
املخط����ط التوجيه����ي كضاحية خاصة 
للتعاون الس����كني موضحا أنها ستبقى 
حتمل هذه الصفة إلى حني حصول كامل 
املوافقات من اجلهات املعنية ملتابعة العمل 

فيها.
وتش���ير إحصائيات وزارة اإلسكان 
والتعمير إلى أنه مت تأمني 400 هكتار من 
أصل 1500 هكتار وهي املساحة الالزمة 
لبناء احلصة املقررة للقطاع التعاوني 
في اخلطة اخلمس���ية العاشرة مؤكدة 
أن هناك 5 آالف مس���كن جاهز و7 آالف 
مسكن قيد اإلجناز مشيرة إلى صعوبة 
تأمني أراض تكفي لبناء وحدات سكنية 

للمكتتبني.   
ودعا وزير اإلسكان عمر غالوجني إلى 
ضرورة تطوير وحتديث قطاع التعاون 
السكني عبر االستفادة من مزايا قانون 
التعاون الس����كني رقم 17 لع����ام 2007 
الذي جاء لينسجم مع اخلطوات املتخذة 
للتحول من االقتصاد املخطط الى اقتصاد 
العمل  السوق االجماعي مؤكدا ضرورة 
على إعادة تصويب عمل قطاع التعاون 
السكني وتفعيله ليأخذ كل جهاز من أجهزة 
هذا القطاع دوره وصالحياته والتوجه 
بعمل هذا القطاع إلى ذوي الدخل احملدود 

وإعطاء األولوية إلجناز املساكن الدائمة 
على حساب مساكن االصطياف. 

وفي ظل صعوبة تأمني األراضي املعدة 
لتنفيذ املشاريع اإلس����كانية بشكل عام 
والقطاع التعاوني بشكل خاص تبرز أهمية 
التعاوني  حتديد مواقع خاصة بالسكن 
عند إعداد أي مخططات تنظيمية أو إجراء 
تعديل عليها إضافة إلى متثيل االحتاد العام 
للتعاون السكني في جميع اللجان املعنية 
بالسكن واملش����اركة في جلسات اللجان 
اإلقليمية واستصدار التعديل الالزم الذي 
يسمح بوجود مجلس مدينة وجلنة إقليمية 
خاصة بكل ضاحية أو مدينة جديدة أو 
جتمع سكاني جديد ملتابعة شؤون املدينة 
من بدايتها ومشاركة االحتاد في إصدار 
دليل سعري لكلفة البناء التعاوني بحسب 
املناطق واحملافظات وإلزام قطاع التعاون 

السكني به. 
إقام���ة مجمعات  كما تب���رز أهمية 
عمرانية جديدة وتأهيل القائم منها داخل 
وخارج املخططات التنظيمية وتخصيص 
األراضي الالزمة لذلك سواء من أمالك 
الدولة أم الوحدات اإلدارية والبلديات 
حسب األسس الواردة في قراري رئاسة 
مجلس الوزراء رقم 16 و62 لعام2007 
التعاونية السكنية  ومتكني االحتادات 
في احملافظات واجلمعيات املش���تركة 
من املشاركة في معاجلة وإعادة إعمار 
النظام  مناطق السكن العشوائي وفق 

التعاوني لكونه األصلح لذوي الدخل 
احملدود وشاغلي هذه املناطق. 

ويوضح اخلبراء أهمية تفعيل صندوق 
اإلقراض التعاون����ي الذي يديره االحتاد 
العام للتعاون السكني والعمل على إحداث 
مصرف تعاوني إضافة إلى تخفيض نفقات 
التعاون السكني وإلغاء عمولة  قروض 
االرتباط وأجور الكشف والتزام املصرف 
العقاري بأحكام قوانني الضرائب والرسوم 
وخاصة ما يتعلق برسم الطابع ورسم 

التأمني. 
ومن املنتظر أن تسهم اللجنة املشكلة 
من رئاس���ة مجلس الوزراء وممثلني عن 
اجلهات املعنية لوض���ع خارطة ألعمال 
العق���اري في تهيئ���ة املناطق  التطوير 
للس���كن وتخصيص األراض���ي للقطاع 
العام والتعاوني واخلاص والعمل على 
تهيئة منطق���ة في كل محافظة كضاحية 
سكنية بالتعاون مع مجالس املدن دون 
إغف���ال الدور املرتقب لقان���ون التطوير 
انتهت وزارة  الذي  العقاري  واالستثمار 
إعداد تعليماته  اإلس���كان والتعمير من 
التنفيذي���ة مؤخرا والت���ي أخذت بعني 
االعتب���ار خصوصية احملافظات وضيق 
املس���احات املخصصة للبناء في بعض 
احملافظات والسيما طرطوس والالذقية 
وإدلب واحملافظات الشرقية التي سيكون 
لها خصوصية في تقدير املساحات املطلوبة 

إلقامة الضواحي السكنية.

إنفلونزا الخنازير.. والعقارات
الشك أن العنوان يثير شيئا من التقزز، ولكن هذه
االنفلونزا التي تصيب الطيور واخلنازير والبشر 
مازالت مصرة على أال تصيب أسعار العقارات في سورية 

وكأننا نعيش في كوكب آخر غير قابل للعدوى.
فجميع دول العالم ش���هدت انخفاضا ملحوظا في 
أسعار العقارات حتى وصلت إلى حالة من الكساد، إال 
أننا في سورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى 
غربها مازلنا نعاني من أسعار مرتفعة تضاهي أسعار 
العقارات ف���ي أهم عواصم العالم، بل إن العقارات في 

باريس عاصمة النور أرخص من عقارات دمشق!
واملصيبة أن التاجر والسمسار يصران على أنه ال 
حركة في سوق العقارات وأن البيع والشراء »واقف«.. 
باهلل عليكم كيف سيتحرك سوق العقارات إذا لم تخفض 
األسعار في ظل أزمة عاملية خانقة ال أحد سينجو من 
تبعاتها.. بل األنكى من ذلك أن مصاصي دماء الشعوب 
يروجون ألن األس���عار سترتفع على املواطن »املعتر 
صاحب الدخل املرعب« يغامر بتحويشة العمر ويشتري 
بالسعر الذي يناسب التاجر وسماسرته، علما أن معاش 
املوظف احلامل للشهادة اجلامعية ال يتجاوز ال� 200 

دوالر، أي 9000 ليرة سورية.
كل هذا واحلكومة العتيدة تشبعنا أرقاما خيالية ال 
توجد إال في أرصدتهم التي يحول فتاتها إلى عوائلهم 
لقضاء إجازاته���م الصيفية في منتجعات أوروبا وال� 
»SHOPING«، فيوم���ا تتحدث عن قدوم مس���تثمرين 
سيحولون املناطق العشوائية التي تزداد يوما بعد يوم 
إلى مناطق سكنية صاحلة للعيش اآلدمي وعلى وقع 
هذا الكالم يحلم سكان العشوائيات بالعيش مبستوى 

قريب من مستوى املواطن احملترم.
ويوما تتحدث احلكومة العتيدة عن توزيع األراضي 
على اجلمعيات التعاونية التي تشكل بارقة أمل »في 
االحالم« للمواطن علما أنه في احلالة العادية قد يحصل 
على ش���قة في بناء للجمعية بعد 20 عاما فما بالك إذا 
حصلت املماطلة ولم توزع األراضي فرمبا يحصل على 

شقته احللم في جنات عدن!
ليسامحنا كل مس���ؤول عن احلالة العقارية.. وإال 

سندعو عليه بأن يبتلى بإنفلونزا اخلنازير!

متبعة، والتي كانت حتد منها، فبعد 
اعتماد اقتصاد السوق االجتماعي 
نظاما اقتصاديا للبالد، أصبحت هناك 
منافسة، وبالتالي دخل الصناعيون 
على خط املعارض لالستفادة مما 

تقدمه لهم من فرص«.
إال أن الشماع يرى أنه: »ما زلنا 
إلى رعاية واهتمام، فاآلن  بحاجة 
مع وجود هيئة تنمية الصادرات 
سيتم حتديد اخلطط اخلاصة بتنمية 
الصادرات في موضوع املشاركة في 
املعارض، من خالل الدعم للمصنع 

أو التاجر أو املعرض«. 
بدوره يلفت اخلبير االقتصادي 
سعد بساطة إلى أن »وضع بعض 
املعارض التي ال يرجى منها قيمة 
مضافة، إلغراقها في احمللية، فمن 
الزبون  أهدافها في األساس جذب 
األجنبي وتشجيع سوق التصدير، 
ولك���ن غالبيتها أضحت »ش���امي 
يتفرج على بضاعة ش���امي آخر«، 
وهكذا ويض���اف إلى ذلك الضعف 
في تنظيم بعضها، ما ينعكس على 
كل النشاط وما يليه من صفقات، 
ويضحي الوضع كل���ه تعثرا في 

تعثر.
ويضيف بساطة »أحيانا، بسبب 
التخلي  النفقات، يتم  الضغط في 
عن استقدام زوار )زبائن محتملون( 
أجانب، وه���ذا يجرد املعارض من 
أهم حوافزها، كما أن هناك ضعفا 
في التعامل الدولي، ونقص مريع 

في اللغات األجنبية«.
بدوره يشير هالل إلى أنه وعلى 
الرغم من وج���ود مدينة معارض 
متكاملة ال يتع���دى عمرها خمس 
سنوات، إال أنه ليس هناك تنظيم 
مناسب لها، على الرغم من أنها تعد 
سالحا من أسلحة احلكومة، حيث 
تفتح أسواقا ملنتجاتها وصناعاتها، 
املث���ال املواصالت  فعلى س���بيل 
إلى مدين���ة املعارض غير مؤمنة، 
واخلدمات فيها ليست على املستوى 

املطلوب«.

أن املس���تفيد األكبر من  يبدو 
عملية صناعة املعارض في سورية 
هي املؤسسة العامة للمعارض إذ 
يؤكد مديرها العام محمد حمود قائال: 
»انها ترفد االقتصاد الوطني بنسبة 
كبيرة جدا، فأرباح املؤسس���ة في 
العام املاضي كانت 950 مليون ليرة 

سورية، وهي نسبة جيدة«.
يشار إلى أن عدد املعارض ازداد 
منذ العام 2000 وحتى اآلن بنسبة 
تتراوح بني 70% و80%، حيث كان 
عدد املعارض في السابق ال يتجاوز 
7 معارض، أما في العام 2009 فهناك 

68 معرضا. 
والس���بب ف���ي زيادة نس���بة 
املعارض كم���ا يوضح حمود هو: 
»وجود احلاضنة الرئيسية املتمثلة 
في مدينة املعارض، مبا يتوافر فيها 
من خدمات.. هذه العوامل مبجملها 
س���اعدت على تط���ور املعارض«. 
إضاف���ة إلى أن املعرض أصبح في 
بقعة واحدة، وتلتقي فيه مجموعة 
كبيرة من الشركات العربية واحمللية 

جتارية للعارضني، هي فتح األسواق 
أمامهم، فاملعارض املنظمة بش���كل 
جيد، كمعرض »بيلدكس«، قادرة 
على تقدمي زوار جدد وفرص عمل 
جديدة وأسواق جديدة، ومن دول 
متنوعة ومختلفة في العالم العربي، 
فيمكنه���م بالتالي طرح منتجاتهم 
بشكل أكثر فعالية وبتواصل أكبر 
مع الزبون ومع صاحب القرار الفني 

أو التقني«.

التاجر مستفيد.. ماذا عن الزائر

التاجر يس���تطيع من  إذا كان 
خالل املعرض أن يروج لبضاعته 
ويفتح أمامها أسواقا واسعة فماذا 
عن الزائر؟ وما الفائدة التي يحصل 
عليها؟ يرى هالل في هذا السياق أن 
»املعرض فرصة مهمة جدا للزائر 
حي���ث يلتقي في م���كان واحد كل 
األشخاص الذين يقدمون له اخلدمات 
واملتطلبات، وكل حسب اختصاصه، 
كما أنه فرصة للمقارنة بني املنتجات 
الختي���ار أفضل العروض املقدمة، 

واألجنبية، فوجود الصناعي يسهل 
عليه عملية الربط ورؤية اخلبرات 

األخرى. 
أما مدير شركة دلتا للمعارض 
غي���اث ش���ماع فيق���ول: »في ظل 
االنفتاح االقتصادي الذي قامت به 
اتفاقيات  سورية، وتوقيعها على 
التجارة العربية احلرة، ومتهيدها 
للشراكة األوروبية، منت صناعة 
املعارض بسرعة كبيرة، استنادا 
إلى املرسوم التشريعي الذي نظم 
عملية صناعة املعارض في سورية، 
واهتمام احلكوم���ة بهذا اجلانب، 
كما أن الوع���ي الثقافي أو الوعي 
االقتصادي املوجود لدى الصناعي 
ورجل األعمال السوري هو الذي زاد 
في منو وتطوير الصناعات بشكل 
سريع ومتدرج، ففي السابق لم تكن 
سورية مؤهلة لصناعة املعارض، 
نظرا إلى عدم وجود مدينة مؤهلة 
لذلك، كما هو احلال اليوم مع مدينة 
املعارض اجلدي���دة، باإلضافة إلى 
السياس���ة االقتصادية التي كانت 

واالط���الع على احلل���ول اجلديدة 
والشفافة ملش���كالت احلياة على 
صعيد االقتص���اد، فعندما يعرف 
املهندس أكثر يزداد إنتاجه، وبالتالي 
يعمل على إيجاد حل أفضل وأكثر 
جدوى، وتتحسن البنية التحتية 
ملجتمعن���ا، واجلان���ب اآلخر، هو 
احلركة الكبيرة التي حتدث جراء 
تلك املعارض، حيث تعد أيضا بوابة 

سياحية للبلد«.

البيع ممنوع

عادة ما تقدم الشركات عروضا 
للزوار وهذا يحصل في معظم دول 
العالم إال أن هذا السلوك لم يتبع بعد 
في بلدنا ففي املعرض البيع ممنوع 
أصال واملسموح هو التعاقد فقط، 
كما يقول هالل: »في املعرض تثبت 
عقود البيع بني املستهلك والتاجر، 
ويعود املستهلك للشراء بعد نهاية 
املعرض، حي���ث ال وجود جلهات 
رقابية بالنس���بة إلى األسعار قبل 

املعرض وبعده«. 

تعيش دمش������ق ه�ذه األي��ام
السادس���ة  ال���دورة  انش���طة 
واخلمسني ملعرض دمشق الدولي، 
وكان سبقه مجموعة من املعارض 
التي ش���هدتها أرض  املتخصصة 
مدينة املعارض بدمشق، ويكاد ال 
يخلو شهر من الشهور إال ويتضمن 
معرضا أو اثنني، ولكن هل تقدم هذه 
املعارض فائدة حقيقية للمواطن 
الس���وري س���واء أكان منتجا أم 

مستهلكا؟
يق���ول املدير العام ملؤسس���ة 
املعارض محمد حمود: »الغاية من 
املعارض هي التسويق والترويج 
للمنتج، إلى جانب التعريف باملنتج، 
حيث يعد املعرض الطريق األجنع 
خللق جس���ر تواصل ب���ني املنتج 
واملستهلك، واالطالع على التقنيات 
املوجودة، وفي املعارض املتخصصة 
تكون هناك فرصة الحتكاك املنتج 
احمللي بغيره من املنتجات األجنبية 
الذي يؤدي بدوره إلى تطوير املنتج 

الوطني«. 
أما املدير العام للشركة العربية 
للمعارض عالء هالل فيقول: »لهذه 
املعارض فوائد عديدة تتلخص في 
الفوائد التي تعود على العارضني 
العارضة  الش���ركات  وأصح���اب 
للمنتجات والتج���ار، فهي منصة 
لاللتقاء بالزبائن احملتملني، وفي 
حال كان املعرض منظما ومسوقا 
له بش���كل جيد، فإن���ه يفتح لهم 
أسواقا جديدة، ويضعهم في موقع 
يقدرون فيه على رؤية مكانهم في 
السوق ورؤية منافسيهم احملليني 
واإلقليميني، فاملعرض يعد في هذه 
احلال من أفض���ل األماكن لقراءة 
السوق، كما أنه منصة للعارضني 
لتقوية صورة عالماتهم التجارية 
وماركاتهم، ليمارسوا ذروة العالقات 
العامة لشركتهم في املعرض، كونه 
مكان���ا مفعما باحلرك���ة اإلعالمية 

والنشاط«.
ويضيف ه���الل: »إن أهم فائدة 

معناكونوا

قلعة سمعان في محافظة حلب

املدرج األثري في مدينة تدمر

الكنوز المخفية تعيد سورية إلى واجهة السياحة العالمية
دمشق � رويترز: يؤدي ايرانيون الصالة الى جوار مصلني 
عرب في املس����جد األموي الذي يرجع تاريخ إنشائه الى القرن 
الثامن وهو أحد اآلثار اإلس����المية املهمة وفي آخر زقاق قريب 
يتابع سياح اوروبيون أعمال الترميم في قصر يرجع الى احلقبة 

العثمانية يجري حتويله الى فندق.
وتقول السائحة األملانية انا كوبوال وهي تشاهد أعماال فنية 
سورية معروضة مبعرض في العاصمة دمشق: لم يسبق لي قط 
أن شاهدت مثل هذا التناقض بني الصورة والواقع، سورية جتسد 

في الغرب على أنها مركز لإلرهاب لكنها هادئة وعصرية.
وفي حني يسافر السياح منذ زمن بعيد ملشاهدة األهرامات 
في مصر جعلت العالقات املتوترة مع الغرب من سورية مكانا 

ال ميكن الذهاب اليه لعقود.
ولم يسمع كثيرون باألطالل الرائعة في »دورا اوروبوس« 
وهي مدينة ترجع الى العصر الروماني � اليوناني أطلق عليها 
اس����م بومباي الصحراء او قلعة احلصن )كراك دي شيفالييه( 

وهي من بني أعظم القالع الصليبية في العالم.
لكن التقارب مع الغرب والتحرير التدريجي لالقتصاد الذي 
جتنب االس����تثمارات األجنبية لفترة طويلة يساعدان سورية 

على التخلص من صورتها.
ووجهت س����ورية هذا الشهر دعوة للرئيس األميركي باراك 

أوباما لزيارة دمشق إلجراء محادثات.

ويقول انطوان مامارباتشي الذي يعمل في تنظيم الرحالت 
السياحية عن الرئيس الفرنسي: زيارة نيكوال ساركوزي العام 

املاضي أعطت دفعة.. لم تعد سورية غير مرحب بها.
وارتفعت أعداد السائحني بنسبة 15% العام املاضي ويتوقع 
س����عد اهلل اغا القلعة وزير السياحة السوري أن يصبح هناك 
40 الف سرير جديد بالفنادق في االعوام الثالثة القادمة. ويبلغ 

عدد األسرة املتاحة حاليا 48 الفا.
وقال إن الطلب زاد بس����رعة وإن السياحة في سورية قد ال 
تتأثر باألزمة املالي����ة العاملية التي أحلقت أضرارا بهذا القطاع 

على مستوى العالم.
ومتثل السياحة بالفعل 13% من اجمالي الناجت احمللي لسورية 
وس����تصبح اكثر أهمية مع انخفاض إنتاج البالد املتناقص من 
النفط. وحتى اآلن اس����تقطبت سورية زوارا من مناطق أخرى 
من الش����رق األوسط النهم أقل قلقا من صورتها واكثر اهتماما 
مبنتجعاتها الساحلية. ومثل السياح العرب ثلثي زوار سورية 
العام املاضي لكن احلم����الت الترويجية التي قامت بها الدولة 
وشركات السياحة على مدار العام املاضي استهدفت االوروبيني 
األثرياء. وألنها ملتقى الطرق بني الش����رق والغرب في العالم 
القدمي أصبحت سورية مركزا جتاريا لعقود واستقطبت مغامرين 

اوروبيني من لورانس العرب الى فريا ستارك.
وفي دورا اوروبوس مدينة االطالل احملاطة بسور الواقعة على 

ضفاف نهر الفرات أمثلة مبكرة للفن اليهودي واملسيحي.
وجعلت األسرة االموية احلاكمة من دمشق عاصمة المبراطورية 

اسالمية امتدت حتى اسبانيا.
ويتردد أن هناك رأسني مدفونني أسفل املسجد األموي هما 

رأسا يوحنا املعمدان واإلمام احلسني حفيد النبي محمد.
واملس����تثمرون من اخلليج يقيمون أعماال جتذب السائحني 
في س����ورية، مثل ديار القطرية وهي شركة للعقارات مملوكة 
لهيئة االس����تثمار في قطر تبني منتجع����ا بتكلفة 350 مليون 
دوالر على ساحل البحر املتوس����ط، وتقيم مجموعة اخلرافي 
الكويتية فندقا من 361 غرفة في دمشق، ويعتزم عدد من سالسل 
الفنادق العاملية، منها موڤنبيك وكمبينس����كي وهوليداي إن، 

اقامة مشروعات هناك.
ويقول رجل االعمال الكويتي عبداحلميد دشتي إن سورية 

صفقة رابحة غير أنها حتتاج الى تطوير بنيتها التحتية.
وفي أسواق دمشق القدمية املغطاة يتسوق السياح الغربيون 
اآلن لشراء االبس����طة الشعبية الس����ورية )الكليم( وميشون 
متمهلني من قبر احلاكم اململوك����ي بيبرس الى منازل حتولت 

الى فنادق صغيرة أنيقة.
وولت األيام التي كان فيها الزائر يستطيع التجول بني اطالل 
بامليرا.. وهي مدينة كالس����يكية ترتفع كالسراب من الصحراء 

الشرقية.. دون ان يلتقي بشخص آخر.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزارة الصناعة
القاضي باس���تمرار وزارة املالية مبنحها سلفا من 
أموال اخلزينة العامة لتسديد رواتب وأجور العاملني 
في الشركات الصناعية املتوقفة واملتعثرة حتى نهاية 
العام احلالي. وطلبت الرئاسة من وزارة الصناعة إعداد 
مذكرة قبل نهاية العام احلالي تتضمن شرحا تفصيليا 
لإلجراءات املتخذة من قبل الصناعة خالل هذه الفترة 

لتالفي الصعوبات التي تعاني منها بعض املؤسس���ات 
الصناعية التابعة للوزارة.  وكلفت رئاسة مجلس الوزراء 
وزارة املالية باستمرار منح وزارة الصناعة سلفا من أموال 
اخلزينة اجلاهزة لعام 2009 لتسديد الرواتب واألجور 
للعاملني في الشركات الصناعية املتوقفة واملتعثرة وحتى 
نهاي���ة العام احلالي وتفويض املالية بإصدار القرارات 

الالزمة مبنح هذه السلف ولهذه احلالة فقط. 

الحكومة توافق على صرف رواتب العاملين في الشركات المتعثرة


