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شؤونسوريــة

أكثر من 400 حادث في دمشق وريفها خالل أول أيام العيد

كونوا معنا

حمدا للهَّ 
على سالمة أبنائكم

ويؤكد أبو مجد أنه كثيرا ما 
يحصل على كتب نادرة وذات 
قيمة معرفية ال ميكن أن تكون 
موجودة إال عند القالئل من 
املكتبات وقال ومع هذا فإنني 
ال أقف عند سعر محدد للكتاب 
فما يعنيني أن أبيع أكبر عدد 
م���ن الكتب وهذا يناس���بني 

ويناسب الشاري.
ويبني جالل احملمد صاحب 
مجموعة من الكتب في ساحة 
يوسف العظمة أن العيد موسم 
جيد للشراء والبيع حيث يقول 
في العيد يأتيني نوعان من 
الزبائن نوع يبحث ويفتش 
عن الكتب ونوع آخر يريد بيع 
كتبه وفي احلالني أحقق لهما 
مرادهما مشيرا إلى أن عملية 
الشراء إما أن تتم على مبدأ 
الس���لة الواحدة أو كما قالها 
بالعامية مش���ايلة وإما على 

عدد الكتب.
أما عن أسعار الكتب التي 
يعرضها فق���ال احملمد إنني 
بحكم جتربتي وقراءاتي على 
امتداد أكث���ر من 17 عاما بت 
أستطيع التفريق بني الكتب 
القيمة التي تس���تحق مبلغا 
جيدا وغيرها مما ال تستحقه إذ 
انني ال أستطيع بيع مجلة مثال 

بسعر يوازي ثمن رواية.
لكنه يشير إلى أن الكتب 
التي تعرض في فترة األعياد 
أرخ���ص بكثير عندما تكون 
على الرصيف بدل أن تكون 
مرتبة على رفوف املكتبات.

ومهما يكن من أمر فال فرق 
بني كت���اب جديد وآخر قدمي 
إال ف���ي القيمة املعرفية التي 
يكنزه���ا بني أس���طره ولعل 
القارئ احلقيق���ي ال تعنيه 
الورق املس���تخدم  نوعي���ة 
الكت���اب وال بعض  لطباعة 
الصفحات املثنية كنقطة عالم 
إذ إن ضالت���ه تتحقق عندما 
يجد نس���خة من كتاب بقي 
رمبا لسنوات يبحث ويسأل 

عنه.

والطالب وعادة ما ينتظرونه 
من عيد إلى آخر.

وتتن���وع الكت���ب الت���ي 
يعرضها أبو مجد بني العلمية 
والثقافية والفنية والدوريات 
العربي���ة وم���ع أن جميعها 
مستعمل إال أنها بحالة جديدة 
وصاحلة للقراءة وإن لم تكن 
كذلك يعمل مبساعدة أوالده 
على تش���ذيبها وإعادتها كما 

كانت.

فأشار إلى أنه يجمع هذه الكتب 
من أصحابها الذين انتهوا من 
قراءتها ويريدون بيعها وقال 
إنن����ي في كل عيد ومنذ نحو 
عشر سنوات آتي إلى هذا املكان 

ألعرض ما لدي من كتب.
ويبدي أبو مجد رضاه عن 
مستوى القراء الذين يسألونه 
عن بعض الكتب النادرة فهم 
يتنوع����ون كما يق����ول بني 
األساتذة ودكاترة اجلامعات 

وظل أبو مازن محافظا على 
عادة شراء الكتب املستعملة 
في األعياد منذ سنوات كثيرة 
مضيفا حتى لو لم أش����تر إال 
أنني أس����تمتع ج����دا بقراءة 
عناوينه����ا والتع����رف على 
عناوين جديدة كنت أجهلها 

وال أعرف مؤلفيها.
أم����ا أب����و مج����د صاحب 
مجموعة من الكتب املفرودة 
في مدخ����ل بوابة الصاحلية 

الروايات املترجمة والدراسات 
األجنبية.

فيما يعتبر أبو مازن الذي 
يعمل مدرسا ملادة الفلسفة في 
إحدى املدارس اخلاصة أن سعر 
الكتب املعروضة على الرصيف 
هذا العي����د بدت أكثر ارتفاعا 
قياسا باألعياد السابقة وقال 
يبدو ان بائعيها صاروا أكثر 
خبرة مبعرفة قيمتها املعرفية 

احلقيقية.

منها ينشط بشكل كبير خالل 
أيام األعياد«.

إلى أن  وأشار احمليثاوي 
أصحاب هذه املكتبات يلتزمون 
باملواعيد فهم يفرشون كتبهم 
للقراء واملريدين مع ساعات 
الصباح األولى من كل عيد وما 
عليك أن����ت إال أن تبحث عن 
مرادك موضحا أنه اقتنى من 
هذه الكتب حتى اآلن أكثر من 
1500 كتاب يغلب عليها طابع 

جهاد تركي
تس����توقفك وأنت تتنقل 
خالل أيام األعياد بني شوارع 
الصاحلية وس����احة يوسف 
أيار«  العظمة وش����ارع »29 
الكتب التي افترشت أرصفتها 
وامتدت على مساحات واسعة 

منها.
والالفت في هذا املشهد أن 
هناك أناسا كثر تراهم ينتقلون 
من مجموعة كتب إلى أخرى 
وهم يتصفحون ويعاينون 
ه����ذه الكت����ب ويقلبونها في 
محاولة منهم إليجاد ما يروي 
عطشهم ملعلومة أو لفكرة ظلوا 

أشهرا يبحثون عنها.
وغالبا ما تبدو هذه الكتب 
مس����تعملة ومقروءة سابقا 
حتى ان الكثي����ر منها مازال 
يحتفظ بإه����داءات مقتنيها 
عل����ى صفحاتها األولى إال أن 
ما يؤك����ده الكثير من مريدي 
أنهم ال يجدونها  الكتب  هذه 

في الكثير من املكتبات.
ويقول فراس احمليثاوي 
الذي يعمل موظفا في جامعة 
دمشق كلية اآلداب ل� »سانا« 
آتي في كل عيد ومنذ أكثر من 
12 عاما إلى بوابة الصاحلية 
أنتقي من ه����ذه املجموعات 
الكثير من الكتب التي تهمني 
واس����تفيد منها في قراءاتي 
مضيف����ا انني أج����د هنا كما 
كبيرا من الكتب القيمة التي 
اختفت من على رفوف املكتبات 
وبأسعار معقولة إن لم نقل 

بخسة.
وبحكم خبرة احمليثاوي 
في التفتيش والبحث بني هذه 
الكتب وألعوام عديدة فقد وجد 
أن الكتب التي يتم عرضها على 
األرصفة خالل أيام األعياد لم 
تعد دور النشر طباعتها منذ 
عام 1960 معترضا على مقولة 
ان الناس انسحبت من ميدان 
القراءة وقال »إن هذه املقولة 
خاطئة والدليل أن حركة بيع 
وشراء الكتب السيما املستعمل 

هناك مقولة شهيرة تخصنا
 نحن العرب عموما وهي أننا 
نضع األطعمة في اخلارج ونضع 

األحذية خلف البلور.
هذه املقول����ة حتققت متاما 
خالل أيام عيد الفطر السعيد، 
إذ ورغم التحذيرات والتنبيهات 
والتوجيهات والتشديدات على 
ضرورة ع����دم بي����ع األطعمة 
املكش����وفة خالل العيد السيما 
احللويات وغيرها من األطعمة 
الت����ي يحبها األطف����ال، إال أنه 
ال حياة ملن تن����ادي فاألطعمة 
مكش����وفة وعلى مرأى اجلميع 

وملمس الذباب.
وإذا كان رمضان وعيد الفطر 
ف����ي العام 2008 ش����هدا بعض 
الدوري����ات للتأكد من س����المة 
وصحة احللوي����ات املعروضة 
في احملالت واألسواق الشعبية، 
فإن شهر رمضان وعيد الفطر 
في العام 2009 لم يش����هدا مثل 

تلك اجلوالت.
والنتيج����ة الطبيعي����ة هي 
إحلاق األذى الصحي باملستهلكني 
الس����يما األطف����ال فض����ال عن 
الضرر الذي قد يلحق بصناعة 
احللويات الس����ورية واإلساءة 

إلى سمعتها.
  وال يقتصر األمر على الرقابة 
الصحية فالرقابة التموينية على 
صناعة احللويات هي األخرى 
غائبة، فالتزال أسعارها مرتفعة 
واليزال الكثير من أنواعها حكرا 
عل����ى موائد الطبق����ة املخملية 
في حني أن محدودي الدخل ال 
يقوون سوى على شراء البرازق 
والغريبة واملعمول في أحسن 

األحوال يسرا.
العيد انتهى وقبل أن نبارك 
لكم به نقول: حمدا هلل على سالمة 
أوالدكم من احللويات املغشوشة 
واملكشوفة ومن األلعاب النارية 

وأسلحة )اخلردق(.
وكل عام وأنتم بخير.

 هدى العبود

تجارة تزدهر في األعياد وأيام العطل..ومنشورات لم تعد تطبع

نفائس الكتب بأسعار زهيدة على أرصفة شوارع دمشق

هيئة المواصفات والمقاييس تعتمد 29 مواصفة جديدة
إنشاء محطة حاويات وفق المعايير الدولية ترفع طاقته إلى مليون حاويةلالرتقاء بنوعية المنتج السوري

6.2 مليارات ليرة مبيعات مؤسسة الصناعات الكيميائية
باعت املؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خالل األشهر السبعة
االولى من هذا العام من منتجات شركاتها بقيمة 6.204 مليارات 
لي��رة، ومبعدل تنفيذ قابلها لنفس الفترة م��ن العام املاضي 5.862 
مليارات تقريبا وبنس��بة تطور 106% وبزيادة قدرها تصل إلى أكثر 

من 308 ماليني ليرة. 
وأوضحت املؤسسة في تقرير تتبع خطتها اإلنتاجية والتسويقية 
أنها انتجت في نفس الفترة ما قيمته ستة مليارات ونصف املليار ليرة 
قابلها خالل الفترة نفسها من العام املاضي 5.853 مليارات وبنسبة 
تطور بلغت 110% وبزيادة تقدر بنحو 645 مليونا و685 ألف ليرة. 

وقالت املؤسس��ة إن النشاط التس��ويقي شهد حتسنا في معظم 
الش��ركات حيث قام معظمها بتس��ويق كامل إنتاجها خالل الفترة 
املذكورة اضافة الى تصري��ف جزء من مخازينها املدورة منذ العام 

2008 حي��ث لم يتجاوز إجمالي الزيادة ف��ي قيمة املخزون ال� 242 
مليون ليرة سورية، مشيرة  إلى أن أسباب الزيادة تعود إلى حترير 
اس��عار األسمدة اعتبارا من بداية ابريل املاضي حيث يتم مبقتضى 
ذلك بيع األس��مدة املنتجة لصالح املصرف الزراعي بس��عر الكلفة 
مضاف��ا إليه هامش الربح في حني كانت قيم األس��مدة املنتجة تباع 

بحسب االسعار اإلدارية املفروضة في الفترة السابقة. 
وعزت املؤسسة أسباب الزيادة في قيم املخازين إلى قيام شركة 
بالس��تيك حلب بتصنيع املواد املتعاقد عليها مع شركة استصالح 
األراضي التي لم تس��تجر تلك الكمي��ات لغاية يوليو املاضي إضافة 
إلى عدم اهتمام اإلدارة بالنشاط التسويقي في شركة اإلطارات األمر 
الذي أدى إلى انخفاض قيمة املبيعات خالل شهر مايو 2009 وبالتالي 

ارتفاع قيم املخازين. 

بروين إبراهيم
اعتم����دت اللجنة الدائمة في 
هيئ����ة املواصف����ات واملقاييس 
العربية السورية خالل اجتماعها 
األخير 29 مواصفة في القطاعات 
الهندسية والغذائية والكيميائية 
والنقل من أصل 30 مواصفة مت 

بحثها خالل االجتماع.
وناقشت اللجنة خالل االجتماع 
املقاييس  11 مواصفة في مجال 
واملعاي����رة تناول����ت مواضيع 
املصوغات من متطلبات حتديد 
نسب الذهب وألوان خالئط الذهب 
البصرية والضوئية  واألجهزة 
كاملنظار الطبي وأجهزة التنظير 
ومعايرة اخلزانات الكروية في 
السفن وأنظمة قياس البترول.

كم����ا مت بح����ث 11 مواصفة 
الغ����ذاء والصناعات  في مجال 
الغذائية أهمها مشروبات الشعير 
وامللونات واجلنب األبيض واللوز 
املقشور وغير املقشور واخليار 
الطازج والعنب والكرز احلامض 
واحللو والفريز وتخزين امللفوف 
إضافة إلى 3 مواصفات هندسية 
تناولت مواضيع حاويات الشحن 
واألملنيوم وخالئطه والقضبان 
واألنابيب إضافة إلى 5 مواصفات 
كيميائية تناولت مواضيع زيوت 
ضواغ����ط التبري����د والدهانات 
والورنيش والبالس����تيك وأخذ 

عينات السجائر.
الدائمة بعد  اللجنة  وقررت 
مناقشة املواصفات بني الفنيني 
املختصني الذي����ن قاموا بإعداد 
اللجنة  املواصف����ات وأعض����اء 
املختصني بكل موضوع باعتماد 
املواصف����ات حيث مت اعتماد 10 
مواصف����ات كمواصفات إلزامية 
التطبيق و19 مواصفة كمواصفة 
وطني����ة طوعية فيما مت تأجيل 
اعتماد مواصفة حاويات الشحن 
حتى يت����م تعميمها على وزارة 
النقل لوضع املالحظات عليها.

وفيما يتعلق بنشاطات الهيئة 
اخلارجية قامت املديرية الفنية 
ف����ي الهيئة بإعداد مجموعة من 
مش����اريع االتفاقيات لالعتراف 
املتب����ادل والتع����اون الفني في 
مجال املواصفات وأنظمة اجلودة 
والش����هادات مع دول فرنس����ا 
واندونيسيا وماليزيا وأرمينيا، 

متوقعة أن يت����م التوقيع على 
هذه املشاريع بعد دراستها من 
اجلانب املقابل قبل نهاية العام 

احلالي.
وقالت الهيئة انها تس���لمت 
من معهد املواصفات واجلودة 
املصري مسودة اتفاقية تفاهم 
مش���ترك في مج���ال االعتراف 
املتبادل بشهادات املطابقة وذلك 
اللجنة السورية  أثناء اجتماع 
� املصري���ة، مش���يرة إلى أنها 
تقوم حاليا بدراس���ة املشروع 
ووضع املالحظات عليه متهيدا 

لتوقيعه.
ومت احداث الهيئة في العام 
1969 حي���ث يتزاي���د دوره���ا 
ال���دور االقتصادي  مع تعاظم 
للمواصفات واملقاييس في رفع 
سوية اإلنتاج الوطني وتسهيل 
التب���ادل التج���اري وتخفيض 
التكلفة واحلد من نسبة الهدر 
وحماية املس���تهلكني وتوفير 
املنافس���ة العادلة بني املنتجني 
واحلفاظ على السمعة اجليدة 
الوطني���ة وزيادة  ملنتجاتن���ا 
التنافسية في األسواق  قدرتها 

العاملية.
الهيئ���ة على وضع  وتعمل 
واعتماد املواصفات القياس���ية 
لكل الس���لع واملنتجات وكذلك 
املتعلقة بالقياس  املواصف���ات 
واملعايرة والرموز والتعاريف 
واملصطلحات وأس���اليب أخذ 
العينات وطرق الفحص واالختبار 
وتعديل وحتدي���ث املواصفات 
املعتمدة وفق املستجدات العلمية 
والتقني���ة ونش���ر املواصفات 
القياسية بأنسب الطرق ونشر 
التوعية بالتقييس وتنس���يق 
األعمال املتعلقة به في اجلمهورية 
العربية السورية وقواعد منح 
شهادات املطابقة وعالمات اجلودة 
وتنظيم كيفية إصدارها وحق 
استعمالها واالشتراك في الهيئات 
العربي���ة واإلقليمية والدولية 
للمواصفات واملقاييس وتهيئة 
الوس���ائل الكفيلة للتحقق من 
جودة اإلنتاج ومطابقة اخلامات 
القياسية  والسلع للمواصفات 
املعتمدة، وكذلك معايرة وضبط 
أجهزة ومعدات القياس وغير ذلك 

من القياسات القانونية.

يتسلم االئ����تالف الع����املي 
في االول من الش���هر املق���بل 
املش���غل حملطة حاويات مرفأ 
الالذقي����ة »س�������ي إم آ � سي 
ج���ي إم تيرمي����نال لي����نك« 
وس���ورية الق�������ابضة م�����هام 
ادارة وتش���غيل  ع�����مله في 
احملطة تنفيذا للع���قد املوقع 
مع ش���ركة املرفأ الذي يستمر 
عش���ر س���نوات قابل للتمديد 
باتفاق الطرفني تنفذ مبوجبه 
اجلهة املش���غلة اس���تثمارات 
ضمن احملطة بقيمة 45 مليون 

دوالر.
وق���ال م����دير ع���ام املرفأ 
سليمان بالوش: »إن مشروع 
انشاء محطة حاويات متطورة 
الدولية  املعايي���ر  تعمل وفق 
ال���ى مليون  الطاقة  وترف���ع 
حاوية بدءا من السنة الثالثة 
الى مش���اريع  لعملها، اضافة 
حيوي���ة ضخمة س���بقت هذا 
املش���روع متثلت ف���ي توريد 
روافع الكانتري كرين واملوبايل 
كرين واحلاضنات والستافات 

واآلليات«.

إدارة الكترونية

واض���اف »هذه املش���اريع 
االستثمارية التطويرية أجنزت 
بشكل كامل ترجمة لتوجيهات 
الرئيس بش���ار األس���د أثناء 
زي��ارته ملرفأ الالذقية في العام 
2006 وذل���ك ضمن خطة عمل 
متكاملة بالتنسيق مع وزارة 

النقل«.
بال���وش: »هذه  وأض���اف 
املش���اريع إضاف���ة ملش���اريع 
النافذة الواحدة ومبنى املخابر 
الكوادر  وجتهيزاته وتأم���ني 
املشغلة املتخصصة في حتليل 
عينات البضائع وأمتتة األعمال 
ال���ى اإلدارة  املرفئية وصوال 
املتكاملة وإجناز  االلكترونية 
عمليات الربط مع اجلهات ذات 
العالقة وتأمني جهاز السكانر 
اخلاص بالكشف على البضائع 
وتركيب جهاز التعريف بالسفن 
VMTS من قبل املديرية العامة 
للموانئ وغيرها من املشاريع 
الهامة  التقني���ة واإلنش���ائية 

شكلت مبجملها منعطفا مهما 
املرف����أ وض����عته  في تاريخ 
عل���ى ال���طري���ق الصحي���ح 
أمام اس���تراتيجية متك����املة 
لتطويره وتوس���يعه وحتسني 
أدائ���ه، الس���يما بعد جتاوزه 
الطاقة اإلن����تاجية التصميمية 
ووصوله كم���ا هو متوقع هذا 
العام الى 3.9 م���اليني طن و640 
إيراداته  الف حاوية وزي���ادة 
الى 5.3 مليارات ليرة سورية 
بعد ان كان���ت 7.2 مليار ليرة 
العام 2008 و735  سورية في 
مليون ليرة سورية في العام 

.»2000

توسعات

وخت���م بال������وش حديثه 
بالق���ول: »بغية اس���تي���عاب 
البضائ���ع واحلاويات  حركة 
املت�����زاي���دة ت�����م التح���رك 
الن����قل  بالتنسيق مع وزارة 
ال�����وزراء  ورئاس���ة مجلس 
املرف����أ  باجت���اه توس������يع 
ش�����ماال بعد ان تعذر مقترحنا 
بإنش���اء مرفأ ج����ديد خارج 
املدينة ميتد بني نهر الك�����بير 
الش���مالي ونهر الصنوبر ألن 
امل����وقع املذكور تعود ملكيته 
ل���وزارة الس��������ياحة وكذلك 
مقترحنا بإنش���اء مرفأ جديد 
الب������حر خلف املكسر  ضمن 
احلالي مبس���احة 240 هكتارا 
يبقى خيارا اس���ت����راتيجيا 
ول����فت إل����ى أهمية مشر�وع 
إعادة تأهي���ل احلوض القدمي 
وجعل���ه ج���زءا م���ن مدينة 
الالذقية حي����ث ي���تابع مراحله 
وبرنامج جت����هيزه وزير النقل 
من خ����الل مذكرة تفاهم بني 
الالذقية وبرنامج تنمية  مرفأ 
 MAM �ال البلدي���ات  وتطوير 
وس���يتم اإلعالن عن استثمار 
ه���ذا احلوض قب��������ل نه�اية 
العام احلال���ي وف����ق ما وعد 
به خبراء الب����رنامج املذكور، 
وان جملة هذه املش���اريع تشكل 
نواة أساسية الن����طالقة مرفأ 
العاملية وجعله  الالذقية نحو 
أح���د أهم املرافئ على ش���رق 

املتوسط.

مرفأ الالذقية يستعد ليكون أحد أهم مرافئ الشرق األوسط

أرصفة شوارع وساحات في دمشق تتحول إلى معرض للكتاب

ميناء الالذقية يخضع خلطة عمل متكاملة بالتنسيق مع وزارة النقل

تعرض أكثر من 400 شخص حلوادث مختلفة في دمشق وريفها
 خالل أول أيام عيد الفطر، حيث تلقوا إسعافات جراحية وعظمية 
في مستش����فيات عامة 250 منهم وصل ملستش����فى دمشق الوطني 
املجتهد والبقية ملستش����فيات ابن النفيس الهالل االحمر دوما داريا 

الزبداني وغيرها.
وكانت حوادث الس����قوط املتعلقة بفعالي����ات العيد في مقدمة 
املس����ببات تلتها االصطدامات على الطرق ث����م اجلروح واحلروق 

واالصاب����ات العينية الناجتة عن االلع����اب النارية اضافة الصابات 
مسدس����ات اخلرز البالستيكي والتي تفشى بيعها بشكل كبير رغم 
منعها وتشاهد منتشرة بني األطفال واملراهقني وأدت الصابات عينية 

خطرة تصل للعمى.
وتراوحت أعمار أغلبية املصابني بني 4 سنوات وصوال إلى 35 عاما، 
حيث تنوعت اإلصابات بني اجلروح البس����يطة والكسور باألطراف 

وصوال لكسر قاعدة اجلمجمة.


