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قال مدير املوارد املائية مبحافظة السويداء 
يحيى نوفل إن »وزارة الري وافقت على حفر 
اآلبار لألغراض الزراعية في القرى احلدودية 

في احملافظة«.
وأض���اف نوفل، في تصري���ح صحافي، أن 
»املوافقة رقم 2192 جاءت بهدف التشجيع على 
االستثمار الزراعي ضمن أراضي القرى احلدودية 

الزراعية واحلد من هجرة اليد العاملة في هذه 
القرى«.

ويعاني مواطنو القرى احلدودية في احملافظة 
من ظروف معيشية سيئة وخاصة بعد تدهور 
الزراعة فيها بسبب اجلفاف املسيطر منذ سنوات، 
ما يدفع أبناءها إلى الهجرة الداخلية أو اخلارجية 

بهدف تأمني مستلزمات احلياة.

وزارة الري تسمح بحفر اآلبار في القرى الحدودية بمحافظة السويداء

جامعة دمشق ُتلغي 
عطلة السبت عامًا كاماًل 

لمعظم فروع »اآلداب«
اصدرت جامعة دمشق مؤخرا 
قرارا مؤقتا تضمن إلغاء عطلة 
يوم الس���بت في معظم أقسام 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
كحل إسعافي لمدة عام ريثما 
الجامعة بناء اآلداب  تتس���لم 
الجديد في مطلع سبتمبر المقبل 
الذي سينشأ كبديل لمجموعة 
التي س���تقوم  الهنغارات  من 

الجامعة بهدمها قريبا.
وجاء هذا القرار كحل أمثل 
الس���تخدام يوم السبت كيوم 
تدريس���ي بدال من ترك بعض 
المق���ررات دون تدريس حيث 
شمل معظم أقسام كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية التي اضطرت 
إلى تخفيف الضغط في تدريس 
المقررات عن باقي أيام األسبوع 
القرار أقسام  بينما اس���تثنى 
المكتبات واللغة العربية واللغة 
اإلنجليزية التي لم تجد حاجة 

للدوام يوم السبت. 
كما ت���م نقل قس���م اللغة 
األلماني���ة إل���ى بن���اء المعهد 
المصرفي خارج الجامعة بشكل 
مؤقت باإلضافة إلى التنسيق 
مع كلية الطب الستعارة بعض 
المدرجات عن���د الحاجة إليها 

يوم السبت.

وزارة المالية تدرس 
دمج الرسوم الموجودة 

على فاتورة الكهرباء 
قالت مصادر في وزارة املالية 
إن »الوزارة تدرس حاليا إمكانية 
توحيد جميع الرسوم املوجودة 
على فاتورة الكهرباء في رسم 

واحد فقط«.
وأضافت املصادر أن »الوزارة 
تأمل من وراء هذه اخلطوة أن 
تبسط إجراءات حتصيل الرسوم 
على أن حتافظ على احلصيلة 

نفسها دون أي زيادة«.
وتأتي هذه الدراسة بخصوص 
مجموعة من الرسوم في فواتير 
الكهرباء تقتصر على رسم العداد 
الذي تبلغ قيمته 50 ليرة سورية 
وهو لصال����ح وزارة الكهرباء، 
إضافة إلى رسوم أخرى مختلفة 
لصالح اإلدارة احمللية والبيئة 
والنظاف����ة وامل����دارس واجلهد 
احلربي تق����وم وزارة الكهرباء 
بجبايتها وحتويلها إلى اجلهات 

صاحبة العالقة.
ويشتكي البعض من ارتفاع 
أسعار الكهرباء والرسوم املضافة 
على الفاتورة في ظل سياس����ة 
التقنني التي تنفذها الوزارة في 
البالد بسبب ارتفاع االستهالك 
املقترن بارتفاع درجات احلرارة 
وانخفاضه����ا، حس����ب مصادر 

رسمية.

قال مدير األمراض السارية واملزمنة في وزارة 
الصحة د.محمود كرمي إن الوزارة بصدد استيراد 
لقاح النفلونزا اخلنازير، مرجحا وصوله في نوفمبر 

املقبل.
وأضاف كرمي في تصريح أن »وزارة الصحة على 
تواصل دائم مع شركات أوروبية معتمدة لتصنيع 
لقاح مضاد النفلونزا اخلنازير«، مش����يرا إلى أنه 
»لم يتم تصنيع هذا اللقاح ولم يصل سورية إلى 
اليوم«.وكان معاون وزير الصحة أسامة السماق 
قال إن وزارة الصحة حجزت 2.5 مليون لقاح من 
اجل مرض انفلونزا اخلنازير من فرنس����ا كدفعة 
أولى على أن يتم توريدها الش����هر اجلاري، إال أن 

أيا من هذه اللقاحات لم تصل.

وأشار كرمي إلى أنه »من املتوقع وصول اللقاح 
في نوفمبر املقبل«، داعيا املواطنني إلى »التمييز بني 
لقاح االنفلونزا البشرية العادية املتوافر بسورية 
ويطلق عليه اسم إتش ون إن ون« ولقاح انفلونزا 
اخلنازير، حيث يتوافر في سورية من لقاح االنفلونزا 
البشرية العادية أكثر من مليون زمرة األمر الذي 
يلتبس عل����ى العديد من املواطنني ويظنونه لقاح 

انفلونزا اخلنازير.
وحتاول سورية استيراد لقاح النفلونزا اخلنازير 
من فرنسا على أنها أول دولة منتجة لهذا اللقاح، في 
حني تقول الصني إنها بدأت بإنتاج لقاحات خاصة 
مبرض انفلونزا اخلنازير، بينما تقول جل شركات 
األدوية في العالم إنها مازالت في مرحلة جتريب.

جهاد تركي
ناقش وزير الصناعة فؤاد الجوني مع وزير 
االقتص���اد عامر لطف���ي خالل االجتم���اع الذي 
عقد مؤخرا بحضور مديري مؤسس���تي عمران 
واالسمنت لمعالجة مش���كلة تسويق االسمنت 
وناقش المقترحات المرفوعة إلى الجهات الوصائية 
بشأن إيقاف العمل باستيراد االسمنت خالل األشهر 
الستة المقبلة لتصريف الفائض الحالي من اإلنتاج 
والسماح لشركات االسمنت بالبيع المباشر للكميات 
غير المستجرة من قبل عمران بعد أن يتم اعتماد 

خطة تنفيذية لالستجرار بين المؤسستين.  

مقترح بديل

وأك���د الجوني ض���رورة التوصل إلى مقترح 
بديل وإيجاد حل للمشكلة القائمة وذلك بعد بيان 
معطيات ومبررات كلتا المؤسس���تين، االسمنت 
وعمران، الفتا الى أنه إذا كان مطلوبا من مؤسسة 
االس���منت العمل بالمنط���ق االقتصادي فإنه من 
الواجب تأمين ظروف وآليات تمكنها من العمل 
بهذا األس���لوب خاصة من حيث إعطائها الحرية 
في تس���عير المنتج وتسويقه والسيما أن لجنة 
تسعير االسمنت لم تقم بدورها بشكل رسمي على 
أن تكون أفضلية االس���تجرار لعمران والفائض 
تقوم االس���منت بتصريفه بالطريقة التي تراها 

مناسبة.  
ومن جهته أوضح لطفي أن قرار إيقاف استيراد 
االسمنت لفترة زمنية معينة في سورية سيدخل 
السوق في ارباكات، انعكاساتها السلبية على الواقع 

االقتصادي أكثر بكثير من اإلشكالية القائمة من 
حيث التعامل بإجازات االس���تيراد باإلضافة إلى 
ازدواجية الس���عر مما يؤدي لخلق سوق سوداء 
لهذه المادة ومن الضروري البحث عن حل لمشكلة 
االختناقات الحاصلة في تس���ويق المادة بعيدا 
عن إيقاف االس���تيراد والسيما أننا قادمون على 
المنافس���ة مع القطاع الخاص مستقبال وبالتالي 
يجب أن نك���ون مهيئين لمثل هذه القضايا وفق 

معطيات تحرير السوق.  
وأكد ضرورة التعاون بين المؤسستين كجهة 
معني���ة بتس���ويق وتصريف االس���منت وطرح 
الموضوع أثناء وضع خطة المؤسسات والسؤال 
ع���ن إمكانية تصدير الفائض من االس���منت عن 

طريق مؤسسة عمران.  

آلية جديدة

وبدوره اوضح مدير مؤسسة االسمنت عدنان 
عفارة أن المؤسس���ة رفعت عدة كتب الى وزارة 
المالية لمعالجة مشكلة االقتطاعات المالية ولم 
يكن هناك أي تج���اوب لحل هذا الموضوع وفي 
ختام االجتماع توص���ل الطرفان إلى إيجاد آلية 
جديدة لتس���عير االس���منت تكون مسؤولة عنه 
بشكل اساسي مؤسسة االسمنت مع حق المؤسسة 
بتسويق المنتج لمن يشاء مباشرة من معاملها مع 
إعطاء االفضلية لمؤسسة عمران وفي حال عدم 
التوصل الى نتيجة فيما يتعلق بالمقترح أعاله 
أكد المجتمعون أنه ال يوجد حل آخر سوى ايقاف 

االستيراد لمدة ستة أشهر متكررة.

بعد تأخر 2.5 مليون جرعة طلبتها من فرنسا 

وزارة الصحة ترّجح وصول لقاح
 إنفلونزا الخنازير الشهر المقبل 

الذهب يرتفع إلى أعلى سعر في تاريخه
وصل سعر الذهب يوم االربعاء املاضي إلى 
مس���توى لم يصله عبر تاريخه، إذ سجل سعر 
األوقية في بورصة هونغ كونغ 1070 دوالرا وذلك 
ملدة عش���ر دقائق في بداي���ة البورصة وتراجع 
بعدها ليس���تقر طوال اليوم عل���ى 1061 دوالرا 

لألونصة.

ونقلت صحيفة »تشرين« في عددها الصادر 
اخلمي���س املاضي عن رئي���س جمعية الصاغة 
واملجوهرات جورج صارجي إن سعر غرام الذهب 
في سوق سورية قفز يوم االربعاء املاضي فتم 
حتديده ب� 1360 ليرة مرتفعا من 1345 ليرة للغرام 

الواحد في اليوم الذي قبله.

2.8 مليون سائح عربي دخلوا القطر حتى الشهر الماضي والسعوديون في المقدمة ثم الكويتيون

10% زيادة في عدد السياح القادمين إلى سورية 
وتضاعف عدد المنشآت حتى سبتمبر الماضي

احلالي من خ����الل الترخيص ل� 
82 مشروعا أصبحت قيد اإلنشاء 
وبكلفة 31.9 مليار ليرة مقابل 58 
مش����روعا خالل الفترة ذاتها من 
العام املاضي وبكلفة 16.3 مليار 
لي����رة ومبعدل من����و 41% لعدد 
املشاريع.كما بلغ عدد املشاريع 
التي دخلت اخلدمة حتى ش����هر 
العام احلالي 155  س����بتمبر من 
منشأة سياحية تضم 1993 سريرا 
و19420 كرسي إطعام وبكلفة 7.251 
مليارات ليرة مقابل 58 منش����أة 
خالل الفترة ذاتها من العام املاضي 
تضم 1182 سريرا و8420 كرسي 
إطعام وبكلف����ة 4 مليارات ليرة 
ومبعدل منو لعدد املشاريع %167 
وهو ما يعكس تس����ارع دخول 
االستثمارات السياحية في اخلدمة 
نتيجة اجلهود املبذولة لتحفيز 
املشاريع السياحية على استكمال 

االجناز في أسرع وقت ممكن.
وخل����ص التقرير إلى أن عدد 
املشاريع قيد اإلنشاء واملنشآت 
املوضوعة باخلدمة ارتفع من 116 
منشأة في األشهر التسعة األولى 
من العام املاضي وبكلفة 20.3 مليار 
ليرة إلى 237 مشروعا خالل الفترة 
ذاتها من العام احلالي وبقيمة 39.2 
مليار ليرة ومبع����دل منو %104 

للكلفة االستثمارية.

من����و 24%. وترك����زت الزيادة في 
األسواق الرئيسية وهي السويد 
47% وايطاليا 40% وهولندا %37 
وفرنسا 31% وبريطانيا 28% وأملانيا 
21% وأسبانيا 19%، وفي هذا السياق 
وصل عدد السياح األجانب حتى 
الربع الثالث من العام احلالي إلى 
975.976 ألف سائح مقابل 835.762 
ألف سائح في الفترة ذاتها من العام 

املاضي ومبعدل منو %15.

الليالي الفندقية

وأش����ار التقرير أن عدد ليالي 
املجموعات السياحية املنفذة من 
خالل مكاتب السياحة والسفر خالل 
األشهر التس����عة األولى من العام 
احلالي وصل إل����ى 629736 ليلة 
فندقية مقابل 575812 ليلة فندقية 
عن الفترة نفسها من العام املاضي 
وبزيادة 53924 ليلة فندقية وبنسبة 
منو 9% وبلغ اإلنفاق السياحي املقدر 
للسياح السوريني املغتربني الذي 
مت ضخه في االقتص����اد الوطني 
خالل األش����هر التسعة األولى من 
العام احلالي 169.688 مليار ليرة 
سورية مقارنة ب� 152 مليار ليرة 
خالل الفترة نفسها من العام املاضي 
وبنسبة منو 12%.وبني التقرير أن 
االستثمارات السياحية زادت خالل 
األشهر التس����عة األولى من العام 

والبحرينية 19% واإلماراتية %19. 
واشار التقرير إلى أن عدد السياح 
العرب حتى شهر سبتمبر 2009 
وصل إلى 2.765.493 مليون سائح 
مقابل 2.539.953 مليون س����ائح 
خالل الفترة ذاتها من العام املاضي 
ومبع����دل منو 9%. كما وصل عدد 
السياح األوروبيني خالل األشهر 
التس����عة األولى من العام احلالي 
إلى 272.402 ألف سائح مقارنة ب� 
219.610 ألف س����ائح خالل الفترة 
نفس����ها من عام 2008 وبنس����بة 

سورية رابع الدول الجاذبة لالستثمار
في غرب آسيا  بعد السعودية وقطر  ولبنان

قال تقرير االستثمار العاملي الصادر عن جلنة األمم 
املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )األسكوا( 
إن سورية حلت في املرتبة الرابعة بني دول منطقة 
غرب آسيا األكثر جذبا لالستثمار بعد اململكة العربية 
السعودية وقطر ولبنان، وأن سورية قد شهدت زيادة 
غير مسبوقة في حجم تدفقات االستثمارات املباشرة، 
حيث بلغت 43% الع����ام املاضي مقارنة بعام 2007، 
واش����ار التقرير إلى أن االستثمارات األجنبية بلغت 

مليار و300 مليون دوالر.

ولفت التقرير إلى انخفاض حجم االستثمار األجنبي 
املباش����ر في العالم من 1.7 تريليون دوالر عام 2008 
إلى 1.2 تريليون دوالر عام 2009، بي����نما وصل في 

عام 2007 إلى 1.98 تريليون دوالر.
يذكر أن سورية حتتاج إلى استثمارات في القطاع 
العام بقيمة 250مليار ليرة سورية خالل العام احلالي 
و300 مليار ليرة سورية في القطاع اخلاص في حني 
حتتاج إلى استثمارات بقيمة 650 مليار ليرة سورية 

خالل العام املقبل.

إل����ى 3.723.470ماليني  احلال����ي 
س����ائح مقابل 3.375.715 ماليني 
س����ائح في الفترة ذاتها من العام 
املاض����ي وبزي����ادة 347.755 ألف 
سائح ومبعدل منو 10%. كما بلغ 
عدد السياح اخلليجيني خالل األشهر 
التسعة األولى من عام 2009 نحو 
643.447 ألف سائح مقابل 539.202 
ألف سائح خالل الفترة ذاتها من 
العام املاضي وبنس����بة منو %19، 
وتركزت الزيادة في اجلنس����يات 
الس����عودية21% والكويتية %20 

حيث وصل عدد الس����ياح العرب 
واألجانب واملغتربني السوريني حتى 
الربع الثالث من العام احلالي إلى 
4.522.597 ماليني سائح مقارنة 
ب� 4.094.922 ماليني س����ائح عن 
الفترة ذاتها من العام 2008 وبزيادة 
مقدارها 427.675 ألف سائح ومبعدل 

منو %10.
 ولف����ت التقرير إل����ى أن عدد 
الس����ياح الع����رب واألجانب دون 
الس����وريني املغتربني وصل خالل 
األشهر التس����عة األولى من العام 

4.5 ماليي�ن س�ائح دخل�وا القطر خالل األش�هر التس�عة األولى من الع�ام الحالي

بروين إبراهيم
شهدت حركة القدوم السياحي 
إلى سورية منوا ملحوظا خالل 
شهر سبتمبر املاضي بنسبة %37 
حيث وصل إجمالي عدد السياح 
العرب واألجانب واملغتربني إلى 
518.905 ألف س����ائح مقارنة ب� 
379.289 ألف س����ائح في الشهر 
نفس����ه من الع����ام املاضي 2008 
حسب إدارة الهجرة واجلوازات في 
وزارة الداخلية والنموذج الرقمي 
للسياحة السورية املعتمد لدى 

املكتب املركزي لإلحصاء.
وذلك نتيجة حمالت الترويج 
الس����ياحي النوعية التي نفذتها 
وزارة السياحة نهاية العام املاضي 

وبداية العام احلالي.
وأشارت وزارة السياحة في 
تقري����ر لها الى أن عدد الس����ياح 
اخلليجيني خالل سبتمبر املاضي 

وصل إلى 56.938 ألف سائح.
مقابل 26.288 ألف سائح في 
سبتمبر 2008 وبزيادة 30.650 ألف 
سائح ومبعدل منو 117% وتركزت 
الزيادة بني السياح البحرينيني 
بنسبة 335% والكويتيني بنسبة 
22% واإلماراتي����ني مبعدل %203 
والقطريني مبعدل 113% والسعوديني 
بنسبة 98%، كما منا عدد السياح 
العرب بنسبة 30% حيث وصل 
عددهم إلى 320.128 ألف س����ائح 
في س����بتمبر املاضي مقارنة ب� 
246.846 ألف سائح في سبتمبر 
2008 وبزيادة قدرها 73.282 ألف 

سائح.

السياح األوروبيون

وبني التقرير أن عدد السياح 
األوروبي����ني واصل من����وه منذ 
بداية العام احلالي وبلغ في شهر 
سبتمبر 31.610 ألف سائح مقابل 
23.651 ألف سائح في شهر 2008 
سبتمبر وبزيادة مقدارها 7.959 
آالف س����ائح ومبعدل منو %34 
وترك����زت الزيادة في األس����واق 
الرئيسية التي أقامت بها وزارة 
السياحة نشاطات ترويجية مكثفة 
ملواجهة تداعيات األزمة االقتصادية 
العاملية وهي بلجيكا بنسبة %83 
وإيطالي����ا 73% وبريطانيا %60 
وفرنسا 55% وإسبانيا 29% وأملانيا 
27% وسويسرا 26% والنمسا %55 
والس����ويد 32%، كما وصل عدد 
السياح األجانب إلى 104.559 آالف 
سائح في سبتمبر املاضي مقارنة 
ب� 64.266 ألف سائح في الشهر 
نفسه من العام املاضي وبزيادة 
40.293 ألف سائح ومبعدل منو 

.%63

شهر سبتمبر

وأوضح تقرير وزارة السياحة 
أن الزيادة بإعداد الس����ياح خالل 
شهر س����بتمبر انعكست إيجابا 
على حركة القدوم السياحي خالل 
األشهر التسعة األولى من عام 2009 

آلية جديدة لتسعير وتسويق األسمنت
ودعوات لوقف االستيراد لتصريف الفائض

سياح اجانب في شوارع دمشق القدمية

معناكونوا

نتمنى أن تزيدها بلة يا حميد.. إن استطعت
اخت��رت أن أورد هذا األس��بوع في زاوي��ة كونوا معنا رد

جلنة املراسلني في احتاد الصحافيني السوريني على اتهامات 
حسن حميد الذي اتهم املراسلني بأنهم مخبرون لوسائل اعالم 

عربية وال يرون سوى اللون االسود.
وفيما يلي الرد: »أعرف أن أسطري بقيت عطشى لوقوفها 
عند حدود اإلش��ارة والتنبيه والفزع الثقافي، فلم أود كعادتي 
أن أمدها نحو األمثلة والش��واهد الفاقعة حضورا سوداويا من 

بعض الصحافة العربية كي ال أزيد الطني بلة«.
هذا ما انتهى إليه حسن حميد في زاويته في جريدة البعث يوم 
2009/9/17 بعد مطالعة اتهامية للمراسلني الصحافيني السوريني 
افتقدت أبسط قواعد العقالنية احلقوقية والعدالة، فالبينة على 
من ادعى. لكن في زاوية )حميد( سقطت البينات وغابت األمثلة 
والش��واهد واألس��ماء على ما ذكر من أوصاف وتهم، وبقيت 
االدعاءات التي قاربت الش��تائم قدحا وذما مبتعدة عن احلديث 
املنطقي الذي يعتمد التحديد شرطا للوضوح، مبررا ذلك بحرصه 
املش��كوك فيه على عدم زيادة الط��ني بلة وكأن كل الطني الذي 

سبح فيه في زاويته لم يكن طينا وليس فيه بلة.
توت��ر وارتباك بدأ به )حمي��د( زاويته باحلديث عن )بعض( 
الكتبة واملراس��لني الصحافيني السوريني، محاوال بذلك االدعاء 
بع��دم التعميم، لكن توتره ما لب��ث أن أفقده البوصلة، فانطلق 
كاش��فا عن مكنوناته بالتعميم شامال كل املراسلني الصحافيني 
السوريني بقوله: »كأني بهؤالء اخللق أعني املراسلني الصحافيني 
ال يجيدون الكتابة إال عن األذيات التي تصيب األشخاص واملعاني، 
ألنهم وحس��ب متابعتي لهم غير معني��ني باإليجابيات«، متهما 
إياهم وعبر مصطلحات جاءت كالس��يل في زاويته وكأنه تعود 
على اس��تعمالها في مخاطباته مثل »أنفاس حامضية - كراهية 
حاقدة - رؤى ضريرة«.. إلى آخره، هي أقرب إلى الشتائم منها 
إل��ى احلوار البناء الذي يهدف إلى إيصال احلقيقة، مذكرا إيانا 

مبن اعتصم بالسفاهة بعدما أعيته الفكاهة.
انزلق بعدها )حميد( ف��ي طريقه الزيتي )مصطلح ورد في 
زاويته( وعلى قاعدة ذهنية املؤامرة، متهما الصحف التي يراسلها 
املراس��لون السوريون بأنها ال تنش��ر إال األشياء »التي تطفح 
بالس��وداوية واألسى العميم«، هذه األش��ياء حسب )حميد( ال 
تقوم إال عل��ى »التقول والفبركة واإلثارة«، الفتا إلى »متابعته« 

الدقيقة لهذه األمور.
لكن متابع��ة حقيقية وموضوعية ملا ينش��ره املراس��لون 
الصحافيون السوريون في املؤسسات التي يعملون فيها تظهر 
وبش��كل جلي جهد هؤالء املوضوعي في نقل األشياء اجلميلة 
والبهي��ة وذات اخلير العميم الذي تزخر به س��ورية بعيدا عن 

النفاق املبتذل وأقرب إلى املهنية املتميزة.
أما استخدام )حميد( في زاويته ملصطلح »املخبر الصحافي« 
خللق التباس مقصود ذي بعد سلبي لدى القارئ في قوله »ما 
من عاقل ع��رف العتبات األولى للكرامة اإلنس��انية واالنتماء 
الوطني والثقافة الوطنية يقبل أن يكون مصنفا على أنه مخبر 
صحافي« فإننا ال نظن أن أي قارئ ال يدرك أن مصطلح »املخبر 
الصحافي« هو مصطلح مهني بحت اس��تخدم منذ نشوء مهنة 
الصحافة، لكن )حميد( أراد من خلق هذا االلتباس اإليحاء بعمالة 
هؤالء املراسلني الصحافيني ونقلهم لألخبار إلى وجهات خارجية، 
فكان الصاحي لهم واملنبه للجهات املعنية خلطورة أفعالهم، داعيا 
إلى رفع اإلصبع واإلشارة إلى هؤالء الذين نسوا معاني االنتماء 
الوطني، ونحن بدورنا ندعوه إلى أن يبدأ هو باإلشارة إلى هؤالء 
مادامت لديه القدرات الهائلة على امتالك احلقائق واحلس الوطني 
واالنتماء لفضحهم، وسنكون أول الداعمني خلطوته الرائدة تلك، 

فالسكوت عن الرذيلة طعنة في صميم الفضيلة.
أما التطاول من قبل )حميد( في زاويته على وطنية وإنسانية 
املراس��لني الصحافيني السوريني فهذا شأن ال نسمح له به وال 

لغيره.
فما أفصح )حميد( هنا وهو يحاضر بالوطنية منصبا نفسه 
قيم��ا على الوطن والوطنية والوطنيني بقوله فض فوه )فيغدو 
الواح��د منهم كائنا ال عالقة له باإلنس��انية وال بالوطنية(. فهل 
املطلوب من املراس��لني الصحافيني السوريني إجراء اختبارات 
دورية للدم لدى )حميد( حتى يحوزوا بركته الوطنية والشهادة 

التي توثق ذلك؟
أم��ا املضحك املبكي في زاوي��ة )حميد( فهو دعوته لضمير 
املراس��لني الصحافيني وبعد كل ما س��اقه من صفات ونعوت 
وتهم لهم »للع��ودة من أوبته البعيدة العامتة لعل القلب يصفو 
من كدر األحقاد املمرضة القاتلة«، وهنا نس��أله كيف ميكن أن 
يصحو ضمير هؤالء الذين فقدوا الكرامة واإلنسانية واالنتماء 

والوطنية بعدما باعوها؟
عليك يا )حميد( أن تعي أنت وغيرك أنه ال الفضائل وال الرذائل 
وال الوطنية وال االنتماء تقبل التجزئة، فليس في الدنيا نصف 

شريف أو ربع خائن أو ثلث شجاع أو سدس لص.
هدى العبود


