
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
3  اكتوبر 2009

18
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نفى مدير الصحة املدرسية عبدالعزيز النهار وجود نية إلغالق 
املدارس للوقاية من مرض انفلونزا اخلنازير، وقال النهار اإلغالق ال 
يحل املشكلة ولكن عند اكتشاف أي إصابة وهذا قد يحصل خاصة 
في موسم الشتاء حيث ذروة انتش���ار األمراض كاإلنفلونزا سيتم 
التأك���د من اإلصاب���ة أوال، وأنها فعال إنفلون���زا اخلنازير ثم يعزل 
الطال���ب املصاب في منزله ويعقم الصف ال���ذي كان فيه ويفحص 
جميع الطالب، أما في حال تعدد اإلصابات بإحدى املدارس فسيصار 

إلى إغالقها لفترة وتعقيمها.
وح���ول إمكانية تلقيح الطالب من مرض إنفلونزا اخلنازير ذكر 
مدير الصحة املدرسية أن مسؤولية توفير اللقاحات تقع على وزارة 
الصحة التي طلبت من عدد من الشركات تزويدها باللقاح املطلوب 
واألولوية في إعطاء اللقاحات حسب وزارة الصحة ستكون لألشخاص 
الذين يعانون من أمراض مزمنة )الضغط، القلب، السكري وغيرها 

من األمراض( ثم الكادر الطبي وقد يتم تلقيح الطالب بعد ذلك.

أراد المفرشط أن يكّحلها. .فعماها!
»فلََط« حس��ن حميد، في زاويته األسبوعية بجريدة 
البعث منذ أيام الصحافيني السوريني عامة، ومن يعمل، 
أو )بعض( من يعمل كمراس��ل للصحف العربية )احلمد 
هلل أنها عربي��ة( بأرجوزته الردحية الت��ي ضمنها رأيه 
وموقفه وقناعته به��ؤالء الصحافيني واصفا الصحف 
التي يكاتبونها ب� »الصفراء«، واألخبار واملعلومات التي 
يزودونها بها بأنها »باهتة وس��يئة وممرضة وموجعة« 
)ممرضة وموجعة ملن؟( وبأنها ليس فيها سوى »أنفاس 
حامضي��ة لعينة« ورؤى »ضريرة« وذم ش��امت )ملن؟( 
وكراهية حاقدة )على من؟) ونصب الكاتب األملعي، والناقد 
احلصيص واألدي��ب املبدع، والروائ��ي الذي جتاوزت 
مبيعات رواياته )التي طبعت أكثر من 10 مرات( مبيعات 
كتب غارس��يا ماركيز وألبير كامو وأحالم مس��تغامني 
مجتمعة، من نفسه مدافعا شرسا عن »األصالة والوطنية 
واملصداقية« وحاميا للمعاني النبيلة ومنافحا ال يشق له 
غبار عن »االنتماء الوطني« وعن أهداف وشرف املهنة 

وااللتزام واملصداقية واملوضوعية.
ومتصدي��ا بكل »جرأة وش��جاعة وفروس��ية« لكل 
من يحاول النيل من »األش��خاص االعتباريني وهم في 
مدارهم الوطني واإلنساني« مدعيا أنه العارف بحقيقتهم 

الشفافة.
وأغلب ظني أنه��ا محاولة اإلدارة اجلديدة لصحيفة 
البعث العريقة، ذات اإلرث النضالي التاريخي التي كانت 
ومازالت وستبقى مدرسة ومعهدا للصحافيني السوريني 
ل� »تطعيم« صفحاتها وزواياها بألوان جديدة من الكتابة، 
وأنواع »أخرى« من األقالم لم تكن مدروسة جيدا عندنا، 
فوجهت الدعوة إلى مثل هذا الكاتب األملعي لإلسهام في 
»التجديد« الذي هدفت إليه اإلدارة اجلديدة بنية صادقة، 
ورغبة أكيدة في اس��تقطاب املزيد من القراء كما املزيد 

من الكتاب.
وقد أذهب إلى القول بجرأة انها أخطأت الهدف أو انها 
على أقل تقدير لم تدرس »كفاية« بعض من وجهت الدعوة 
إليهم، من أمثال كاتبنا الكبير ألنها، وهذا ظن � وبعض 
الظن إثم، وانها ال تعرف متاما أنه قد »فرشط« في احتاد 
الكتاب العرب فهو املسؤول عن كل شيء من الباب إلى 

احملراب )ومن ال يعرف فعليه أن يسأل ويتأكد(.
ورمبا يكون الكاتب العظيم قد فهم من دعوة جريدة 
البعث أن بابا جديدا ل� »الفرشطة« قد انفتح أمامه.. وما عليه 
سوى أن يهاجم الصحافيني من على منبر أكثر الصحف 
الس��ورية عراقة وأكبرها عمرا، وأشدها التزاما وطنيا، 
وقد غابت عن ذهنه )الذي أوحى لنا من خالل زاويته أنه 

مريض حقا( الكثير من احلقائق ومنها اآلتية:
1� إن من بني من هاجمهم صحافيني يعملون في دار 
البعث، وأن البعث الغراء ذاتها تعتمد مراسلني عربا في 

العديد من البلدان العربية.
2 � أنه في اتهامه للمراس��لني الصحافيني مبا نسبه 
إليهم إمنا يتهم بل يدين وزارة اإلعالم التي وافقت على 
اعتماد هؤالء، ويشكك في انتمائهم الوطني وإحساسهم 

بواجبهم جتاه وطنهم وأمتهم.
3 � أنه يتهم ويدين احتاد الصحافيني السوريني والعرب 
أيضا ملنحهما هؤالء شرف عضويتهما وبأنهما يضمان 
في صفوفهما »خونة مارقني« ينبغي محاكمتهم وإدانتهم 

بل وإعدامهم دون محاكمة بحكم ثبوت التهمة.
4 � أن الصحافة ليست »جتميال« لصورة هذا املسؤول 
أو ذاك، فهذه ليس��ت مس��ؤولية الصحافي وال هي من 
مهامه أو واجباته، وعلى هذا الشخص االعتباري أو ذاك 
أن يعمل وفق القانون ومبا متليه عليه مسؤولياته، وأن 
يجتهد في عمله مع مالحظة أنه ال أحد مبنأى عن اخلطأ 

نتيجة العمل وليس اخلطيئة.
يا أيها الكاتب والروائي املبدع الذي طبقت »شهرته« 
اآلفاق، وفاقت مبيعات رواياته وترجماتها أكثر الروائيني 
العاملي��ني رواجا إلى درجة أنه غدا ال يطاق، اعلم أن في 
»سورية« قانونا يحاسب »املتقول« و»املفبرك« وملحق 

األذى بالناس واملعاني.
وأن الصحافيني الس��وريني يش��ملهم قانون احتاد 
الصحافيني، ويطبق عليهم وعلى كتاباتهم قانون املطبوعات 
)وهو أشد قوانني املطبوعات صرامة جتاه الصحافيني( 
وأن الدنيا ليس��ت »سايبة« كما يظن، وأعتقد أن الكاتب 
الهم��ام كل همه أن تصبح ل��ه مكانة في عالم الصحافة 
الس��ورية )كما في مبنى احتاد الكت��اب( وأن حلمه بأن 
يعتمد مراسال إلحدى الصحف التي سماها »الصفراء« 
التي يكاتبها املراسلون الصحافيون السوريون أوحى له 
بأن أفضل وس��يلة هي شن هجوم دونكيشوتي كاسح 
عليهم، متاما كما فعل في احتاد الكتاب العرب وجريدته 
و»املوافقات« على مطبوعاته وأن خير حصان للوصول 

هو حصان البعث األصيل.
ويب��دو أنه تخي��ل أن أحدا ما جعل من��ه قيما على 
الصحافة وعلى الصحافيني ثم ان »األشخاص االعتباريني« 
الذين عناهم غير معصومني وأن انتقاء تصريحاتهم أو 
ممارس��اتهم أو إجراءاتهم ليس كفرا وال خيانة وطنية.. 
بل هو إسهام في البناء الوطني سواء من خالل الصحافة 

الوطنية )احمللية( أو العربية.
إن صحيفة »البعث« التي هي معهدنا الذي نعتز ونفتخر 
به »ليس��ت حصان طروادة« الذي يس��تطيع أمثال هذا 
»املفرش��ط« في احتاد الكتاب العرب أن ميدوا ألسنتهم 
من على صهوته الصطياد فرائس��ه ونتساءل ماذا أبقى 
هذا الكاتب »الكبير« ملصداقيته وهو الذي يتشدق على 
املنابر و)املوائد( منادي��ا بالدميوقراطية، وحرية الكلمة، 

وبحق التعبير.
وأخيرا يبدو أن »الدكتور« حس��ن نسي أن حارتنا 
ضيق��ة جدا ج��دا أما آخرا فإنني ال أج��د وصفا حلالته 
سوى هذه اجلملة الهامة والعظيمة »رحم اهلل من عرف 
حده فوقف عنده« وألن صاحبنا من أولئك الذين ينطبق 

عليهم القول: أراد أن يكحلها..فعماها.
واللبيب يفهم لكن إن »عدمت عدنا«.

هامش: ابحث عن معنى »فلط« و»فرشط« في القاموس 
احمليط للفيروزبادي.

هدى العبود 

»الصحة المدرسية«: لن نغلق المدارس بسبب إنفلونزا الخنازير

معناكونوا أعدادها تتراوح بين 120 و200 ألف منشأة ومؤسسة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهملة.. واألولوية للمشروعات الكبيرة
الدراسات التي أعدتها إلى إحداث 
بنى مؤسس���اتية يناط بها أمر 
اإلشراف على الصناعات الصغيرة 
واملتوسطة ورعايتها وصياغة 
التشريعات والقوانني اخلاصة 
الترخي���ص والدعم  بتنظي���م 
املالية  والتطوير والتشريعات 
مبا يتالءم وتنمية املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة وحتديد 
حزمة احلوافز والتس���هيالت 
واإلعف���اءات من رس���وم مالية 
وضرائب وجم���ارك، وتوطني 
املشاريع وتأمني اخلدمات الداعمة 
والبنى التحتية ومناطق صناعية 

خاصة بها.
والبد من حتديد التعريفات 
املناس���بة للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة للتعرف على الشريحة 
املس���تحقة للدع���م والتنظيم 
واحلماية وملعرف���ة اإلجراءات 
املطلوبة لتأمني ذلك وتبسيط 
اإلجراءات واختصار احللقات 
اإلدارية إلقامة املشروعات عن 
طريق النافذة الواحدة اختصارا 
للوقت واجلهد واملصاريف غير 
إقامة  الراغبني في  أمام  املبررة 

املشروعات.
كما انه يجب حتسني كفاءة 
املصارف املتخصصة في تقدمي 
اخلدم���ات املصرفي���ة وزيادة 
التمويل للمؤسس���ات  حج���م 
الصغيرة واملتوسطة وتسهيل 
اإلدارية للحصول  اإلج���راءات 
على القروض، وقيام احلكومة 
بدعم سعر الفائدة عن القروض 
املمنوحة لهذه املؤسسات، إحداث 
مؤسسات لضمان القروض أحدى 
املسائل الهامة التي يتوجب العمل 
عليها لتوفير األرض اخلصبة 
لنمو وتطور هذه املش���روعات 
إضافة إلى زيادة فترة القروض 
املتوس���طة والطويل���ة األجل 
وإحداث صناديق ومؤسس���ات 
مالي���ة أهلي���ة متخصصة في 
متويل املؤسس���ات الصغيرة 

واملتوسطة.

والعمل كل وزارة من هذه الوزارات 
تعتبر نفس���ها اجله���ة املعنية 
واملسؤولة عن هذه املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة. ويضيف 
ال يزال برنامج دعم املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة في مركز 
األعمال واملؤسسات السوري يعمل 
جاهدا من أج���ل حتديد تعريف 
موحد لهذه املشروعات، ليصار 
الحقا إلى وضع خطة استراتيجية 
وطنية لتنمية هذه املشروعات 
ودعمها م���ن قبل هيئة تخطيط 
ال���وزارات  الدولة ومبش���اركة 

املعنية.

دراسات واقتراحات

تدعو وزارة الصناعة في إحدى 

بني 50 و250 عامال وتبلغ قيمة 
إنتاجه خمسة ماليني دوالر، وكل 
مش���روع ال تنطبق عليه إحدى 
هاتني الصفت���ني يصنفه املعيار 
األوروبي في قائمة املش���روعات 

متناهية الصغير.
ويبدو أن األمر الذي يستدعي 
الوق���وف مطوال ه���و غياب أي 
استراتيجية وطنية تنظم عمل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
واألمر األكثر غرابة هو ضياع هذه 
الوزارات، حيث  املشروعات بني 
تدعي كل وزارة مسؤوليتها عن 
هذا النوع من املشروعات وبالتالي 
غياب القوانني الناظمة لها. وهنا 
يقول د. خياط ان وزارات االقتصاد 
والصناعة والشؤون االجتماعية 

أن تكون ممثلة جلميع الوزارات 
املختصة والهيئات االقتصادية 
العامة واخلاصة واملمثلة جلميع 
القطاعات االقتصادية والداعمة، 
ويجب عدم إغفال اجلانب األكادميي 
في هذا املجال، األمر الذي من شأنه 
إلى األمام  التنمي���ة  دفع عملية 

وتطوير االقتصاد الوطني.
ويضيف خياط: املعايير حول 
هذا املفهوم متنوعة ومتباينة، وال 
بأس في اعتماد املعيار األوروبي 
ال���ذي ينص على أن املش���روع 
الصغير هو كل مشروع يشغل 
من 10 إلى 50 عامال وتصل قيمة 
إنتاجه إلى مليون دوالر، في حني 
يعتبر املشروع مشروعا متوسط 
احلجم إذا كان عدد عماله يتراوح 

اخلطة اخلمس���ية العاشرة هذه 
املش���روعات في جميع املجاالت 
االقتصادية ويجب العمل فورا على 
حتديد جهة متخصصة لإلشراف 
والتخطي���ط له���ذا القطاع املهم 
املتميز بتنوعه وتخصصه. ويجب 
أن تكلف هذه اجلهة-بحس���ب 
خي���اط- بوضع اس���تراتيجية 
وطنية لتنمية وتطوير املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وسن قوانني 
ناظم���ة لعملها ووض���ع برامج 
تنفيذية لدعم املنش���آت القائمة 
واجلديدة ش���أنها في ذلك شأن 
املشروعات االستثمارية الضخمة 

والكبيرة.
ويرى خياط أن الشرط األساسي 
املطل���وب توافره في هذه اجلهة 

بروين إبراهيم
تشير اإلحصائيات الرسمية 
إلى أن عدد املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة ومتناهية الصغر 
يبل���غ نح���و 120 ألف���ا. وحول 
هذا الرق���م ومدى دقته يقول د. 
هشام خياط املستشار في مركز 
األعمال واملؤسسات السوري »هذا 
الرقم غير دقيق أو باألحرى هذه 
اإلحصائية تعبر عن عدد املشاريع 
املسجلة وبحسب معلوماتي هناك 
أكثر من 80 ألف منشأة أخرى غير 
مسجلة لدى أي جهة كانت، بل هي 
تعمل في الظل تهربا من الضرائب 

والتأمني على العمال«.
وي���رى د.خي���اط أن ه���ذه 
اإلحصائية تعبر خير تعبير عن 
أهمية قطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة ومتناهية الصغر 
ودوره في بناء االقتصاد الوطني، 
معتبرا أن مس���تقبل االقتصاد 
السوري قائم على هذه املشروعات 
التي ستحدد في الفترات القادمة 
مدى تطور االقتصاد عبر توفير 
فرص العمل لعشرات اآلالف من 

األسر والشباب السوري.
ورغ���م ه���ذا الع���دد الكبير 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
أغفلت احلكومة هذا القطاع بسبب 
انشغالها في العمل على اجتذاب 
الكبيرة وتهيئة  االس���تثمارات 
البيئة املناسبة لها من خالل سن 
التشريعات والقوانني واإلعفاءات 
والتس���هيالت، على أمل حتقيق 
زيادة نسبة النمو وتأمني فرص 
عمل للداخلني إلى سوق العمل 
والذين يزيد عددهم عن 250 ألفا 
سنويا واستثمار املوارد األولية 
املتوافرة، وتأمني حاجة السوق 
احمللية من املنتجات واخلدمات 
التي تتعطش لها السوق السورية. 
كما تس���عى لتطوير القطاعات 

االقتصادية الراكدة. 

جهة مختصة 

ويق���ول د.خي���اط: لم تغفل 

عامل سوري في إحدى الورش الصناعية

 خطوة تؤمن 17 مليون رقم وتنهي إرباك إدارات المرور بسبب تشابهها 

لوحات جديدة للسيارات بـ 3 أحرف و4 أرقام
أكد مدير معمل اجلر واآلليات في املؤسسة 
العامة للخط احلديدي احلجازي فايز بريشة 
أن العمل جار الس���تجرار معمل جديد إلنتاج 
لوحات السيارات مبواصفات عالية بعد أن مت 
وضع تصميم اللوحات اجلديدة من قبل جلنة 

في وزارة النقل العتمادها. 
وأشار إلى أنه مت إرسال كتاب إلى وزارة النقل 
املقترحة  الفنية للوحة  ملوافاتهم باملواصفات 
ليتم تضمينها ضمن دفاتر الشروط لعرضها 

على االستثمار قبل نهاية عام 2009.
وقال بريش���ة لصحيفة الوطن: إن املعمل 
احلالي يغطي حاجة سورية من إنتاج اللوحات 
ملديريات النقل في جميع احملافظات وإن اللجنة 
املقترحة في وزارة النقل كانت قد عملت على 
وضع تصور التصميم للوحات اجلديدة العتماده 
والذي يضم 3 أحرف و4 أرقام حيث يستطيع 
هذا النموذج تأم���ني 17 مليون رقم. كما تؤكد 
األرقام وجود نحو 1.7 مليون س���يارة سيتم 

تبديل لوحاتها عند تشغيل املعمل اجلديد.
وتأتي مس���ألة تغيير اللوحات بعد مضي 
11 عاما تقريبا من التعدي���ل األخير الذي طرأ 
على لوحات الس���يارات في سورية وبحسب 
مص���ادر وزارة النقل ف���إن التغيير يهدف إلى 
إنهاء حالة اإلرباك ال���ذي تعانيه إدارة املرور 
من تكرار األرقام نفسها في كل محافظة في ظل 
االنفجار الكمي الكبير للسيارات في محافظة 
دمشق حتديدا، وذلك من خالل جلوء العديد من 
أصحاب الس���يارات في احملافظات األخرى الى 
تسجيل سياراتهم في مديرية النقل التابعة لها 
رغم إقامتهم في احملافظات األخرى، وذلك إما 
رغبة في التميز عن لوحات السيارات األخرى 
بغير محافظة أو خضوعا لطبيعة نظام التقسيط 
في شراء السيارات الذي تضع شروطه بعض 
شركات ووكاالت بيع السيارات، والتي منها جعل 
التسجيل في دمشق ضمانا لتحصيل األقساط 

املالية وفك إشارة الرهن عنها.

»اإلسكان«: 5493 مسكنًا للتخصيص نهاية العام

الزراعة تشكل لجنة 
مركزية لمواجهة 
تداعيات الجفاف

أص���در وزي���ر الزراعة 
قرارا شكل مبوجبه جلنة 
مركزي���ة مهمته���ا حتديد 
معايي���ر اختي���ار املناطق 
املستهدفة واملستفيدة من 
املساعدات املزمع تقدميها 
من منظمة األغذية والزراعة 
ل���ألمم املتحدة الفاو ملربي 
املاش���ية املتضرري���ن من 
موج���ات اجلف���اف الت���ي 
تعرضت لها س���ورية في 

السنوات األخيرة.
وستتولى اللجنة املشكلة 
برئاسة معاون وزير الزراعة 
د.نبي رشيد محمد وعضوية 
ممثلي االحتاد العام للفالحني 
وهيئ���ة تخطي���ط الدولة 
والف���او وبرنامج األغذية 
العاملي���ة، عملي���ة تقدير 
حجم االحتياجات وس���لة 
التي يحتاجها  املساعدات 
أبناء محافظات الرقة ودير 
الزور واحلس���كة وحمص 
إلى  وحماة متهيدا لرفعها 

منظمة األغذية الزراعية.

وصل عدد املس����اكن اجلاهزة للتخصيص 
لنهاية العام احلالي في املؤسسة العامة لإلسكان 
إلى 5493 مسكنا.و كانت حصة السكن الشبابي 
منها 3148 مسكنا شبابيا، وحصة السكن العمالي 
870 مسكنا عماليا. فيما بلغ عدد مساكن االدخار 
822، أما عدد املساكن املنذرة بالهدم وأما املسكن 
الشعبي فوصل إلى 579 مسكنا، و74 مسكنا 

ألساتذة اجلامعات.
هذا ووصل عدد املساكن التي مت تخصيصها 
منذ بداية العام وحتى الشهر املاضي في جميع 
محافظات القطر إلى 2560 مسكنا، وكانت حصة 
الس����كن الشبابي منها 1690 مسكنا، أما حصة 
االدخار فوصلت إلى 335 مسكنا، بينما وصل 
عدد مساكن املنذرين بالهدم واملسكن الشعبي 
إلى 115 مسكنا، ومت تسليم 66 مسكنا وظيفيا 

في محافظة القنيطرة. 
وحسب بيانات صادرة عن املؤسسة العامة 
لإلسكان، فقد باشرت منذ بداية العام احلالي 

بتنفيذ 2774 مس����كنا، إذ وصل عدد املساكن 
املخصصة للسكن الش����بابي1232، وللمساكن 
العمالية إلى 576 مس����كنا، وكان لالدخار 946 
مس����كنا، أما املس����اكن التي هي قي����د التنفيذ 
وكذلك الس����كن الشعبي فقد وصل عددها إلى 

20 مسكنا. 
أما املس����اكن التي هي قيد اإلجناز، فوصل 
عددها إلى 23854 مسكنا، وصلت حصة السكن 
الشبابي منها إلى 11728 مسكنا، تليها مباشرة 
حصة الس����كن العمالي التي وصلت إلى 3531 
مسكنا، وكذلك حصة االدخار التي وصلت إلى 
4728 مس����كنا، أما السكن الشعبي واملنذرون 
بالهدم فوصل عددها إلى 3563 مسكنا، بينما 
حصة مساكن أس����اتذة اجلامعات بلغت 304 
مس����اكن. ويجري العمل حالي����ا على اإلعالن 
والتعاقد على 9584 مسكنا موزعة على 9162 
لسكن الش����باب، وإلى 158 سكن ادخار و264 

للسكن العمالي. 

انخفاض الطلب على الذهب وأسعاره تتجه إلى 2000 ليرة للغرام
جهاد تركي

تش���هد أس���واق الذهب في س���ورية حالة من الركود جراء 
االرتفاعات املتواصلة ألس���عاره والت���ي تالمس ال� 1400 ليرة 

سورية للغرام الواحد.
وقال رئيس اجلمعية احلرفية للصاغة واملجوهرات في دمشق 
جورج صارجي إن نس���بة الطلب على الذهب انخفضت خالل 
املوسم الفائت بنسبة 80% وذلك قياسا مع موسم العام املاضي، 
مستندا إلى تراجع عدد احلرفيني الذين يحضرون إلى اجلمعية 
لدمغ مشغوالتهم حيث اليتجاوز عدد هؤالء في اليوم الواحد 

20حرفيا مقابل أكثر من 150حرفيا في املواسم السابقة.
وبنينّ صارجي أن أسعار الذهب ارتفعت في السنوات االخيرة 
على نحو غير طبيعي حيث زادت منذ 2006 من 500 ليرة للغرام 
الواحد إلى أكثر من 1300 ليرة ما يعني أن نسبة الزيادة وصلت 
إلى 150% متوقعا أن تواصل األسعار ارتفاعها إلى ألفي ليرة خالل 
السنوات املقبلة مدلال على رأيه بأن سعر األوقية كان في بداية 
س���بعينيات القرن املاضي في حدود 30 ليرة واليوم أصبحت 

األوقية تتحرك في اليوم الواحد بأكثر من هذا الرقم.
وحسب صارجي فإن صناعة الذهب أصبحت إحدى الصناعات 
الطاردة للصائغني حيث يضطر املهرة منهم إلى ترك هذه املهنة 
والسفر إلى اخلارج خاصة دول اخلليج وأميركا وأوروبا وذلك 
نتيجة ما تعانيه هذه الصناعة من جمود في البالد وفي ظل ما 
يتمتع به الصائغون السوريون من خبرة جتعل الطلب عليهم 

عاليا في األسواق اخلارجية.
 هذا وي���درس اآلن مش���روع يقضي بالس���ماح للصائغني 
 بتصدي���ر الذهب املصنع بتعهد من مصرف س���ورية املركزي 
على أن يتم إدخال كميات من الذهب اخلام إلى الس���وق توازي 
الكميات املصدرة خالل 3 أش���هر من التصدير حيث يراد بهذا 
املش���روع تنش���يط حركة التصنيع واالس���تيراد والتصدير 
وإنعاش حركة األسواق واحملافظة على اخلبرات الوطنية في 

سوق الذهب في سوريةهذا املجال.


