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شؤونسوريــة

م���ن  التربي���ة  وزارة  طلب���ت 
م�����ديرياتها في احملافظات العمل على 
من�������ع املكتبات من إعداد ملخصات 
الكتب املدرس���ية واملسائل احمللولة 
والترجمات الت���ي لها عالقة بالكتب 
املدرسية وطباعتها وتوزيعها نظرا 
لألثر السلبي على مردود الطالب وعدم 

التزامهم مبضمون الكتاب املدرس���ي 
املقرر. 

وأك�������دت علي����ه���م ض����رورة 
ات����خاذ اإلج���راءات القانونية بحق 
أصح���اب املكتب���ات واملتعاون���ن 
معهم في إعداد واصدار ونش���ر هذه 

امللخصات.

التربية توعز لمديرياتها بمنع المكتبات من إعداد ملخصات الكتب المدرسية

11% النمو في معدل القدوم و9000 سرير تدخل الخدمة هذا العام

خطة سياحية طموح: 700 مشروع قيد اإلنشاء و350 مليون ليرة للترويج 
أفضل الطرق الستقطاب السياح في هذا السوق أو ذاك. 
ودعا الوزير وحس����ب أجندات الترويج اجلديدة إلى 
تشكيل نواد سياحية لكل سوق لوضع آلية تشاورية 
للترويج فيها. وأكد أن هذه النوادي ستنطلق بعد أن 
حتدد مؤسسات تنظيم الرحالت السورية األسواق التي 
تهتم بالعمل فيها، مشيرا إلى ضرورة تواجد منظمي 
الرحالت في نواد كهذه أو مش����اركات خارجية ال تقل 
عن أربع مرات في السنة ليس القصد منها حتقيق ربح 
بل حتقيق أهداف ومصالح مشتركة والتي بدونها )أي 

املشاركة( لن تكون هناك أهداف محققة.
عام حافل بالعمل

وبالتوازي م����ع ذلك أعلن الوزير أن الوزارة قامت 
بطرح برامج اجلودة الس����ياحية لعام 2010 وأجنزت 
كذل����ك البرامج التنفيذية والزمنية الفتا إلى أن تركيز 
وزارته في عام 2010 سينصب على املواطن السوري 
وعلى ما تقدم السياحة السورية له. وكذلك على تثبيت 
األس����عار وكيفية حتريرها كاش����فا عن وضع وزارته 
خلطة حترير تدريجي لألسعار، ستدعى شعب الفنادق 
واملطاعم خاصة وغرف الس����ياحة ومؤسسات تنظيم 
الرحالت وجمعيات حماية املستهلك، عامة للمشاركة 
في مناقشتها بهدف الوصول إلى حتقيق مصالح رب 
العمل واستمرار االستثمار وجدواه االقتصادية في الوقت 
ذاته. كما أعلن أن الوزارة س����تعقد في17 يناير املقبل 
ورشة عمل حول اإلحصائيات السياحية، هدفها تأكيد 
األرقام السياحية احملققة وصحة هذه األرقام التي طاملا 
شكك البعض فيها. وأيضا هناك ورشة عمل أخرى في 
24 من الشهر نفسه خاصة بالسياحة الداخلية تهدف 
للتعريف بالت����راث الوطني من خالل برنامج كامل مت 
اعتماده في الوزارة. إلى جانب عدد من القرارات ومنها 

قرار جديد بتحديد آلية التسعير واألسعار.
باألرقام

من جهته استعرض د. أحمد يوسف مدير الترويج 
الس����ياحي في الوزارة خطة ال����وزارة مقدما عددا من 
املعطيات التي بينت تطور الترويج السياحي ومنها 
ميزانية الترويج التي كانت في عام 2006 ال تتجاوز 
80 مليون ليرة وأصبحت للعام املقبل 350 مليون ليرة 
األمر الذي مكن من القدرة على التواجد في الفعاليات 
السياحية اخلارجية حيث شاركت الوزارة خالل العام 
2006 نحو 19 معرضا دوليا وفي هذا العام، وصل عدد 
املشاركات الى 27 مشاركة. وباملقابل بلغ عدد اجلوالت 
السياحية لإلعالمين 376 جولة، الذين استضافتهم 
الوزارة ع����ام 2006، بينما وصلت هذا العام الى 638 
جولة وكذلك 152 جولة للشركات السياحية األجنبية 
عام 2006 وزادت لتصل الى 365 جولة هذا العام. كما 
بل����غ عدد زوار املتاحف 685 ألف زائر عام 2006 ومن 
املتوقع أن يصل عدد السياح مع نهاية هذا العام الى 
6 مالين سائح وبلغ عدد الليالي السياحية احملققة 82 

ألف ليلة و950 ألف ليلة للمجموعات السياحية.
وفي مقارنة بن ما تنفقه وزارة السياحة والقطاع 
اخلاص في مش����اركاتها اخلارجية وعلى سبيل املثال 
ال احلصر، أكد مدير الترويج وجود تفاوت كبير بن 
االنفاقن حيث صرفت الوزارة في السوق األملانية عام 
2008 نح����و 270 ألف يورو، بينم����ا لم يتجاوز انفاق 

القطاع اخلاص في السوق نفسه 38 ألف يورو.
ميزانية لكل سوق

واستعرض يوسف للميزانيات املرصودة لتحقيق 
خطة الترويج الس����ياحي لعام 2010 في كل األسواق 
املستهدفة ومنها تركيا 300 الف يورو وايطاليا 300 
ألف يورو وهولندا 75 ألفا وايران 50 ألفا والصن 155 
الفا واليابان 25 ألفا والسعودية 150 الفا واألردن 75 
ألفا واإلمارات 170 الفا وقطر 50 ألفا وغيرها، وقد مت 
وضع هذه املبالغ اس����تنادا للدراسات املوضوعة بكل 
سوق واألهداف املرجوة منها، وفي مقابل ذلك مت رصد 
200 الف ي����ورو للمواد الدعائية واالعالنية و75 الف 

يورو للمواد املرئية.

احمل����ور الثالث الذي تعمل علية الوزارة فهو اختالف 
الرسالة السياحية حسب كل سوق وخصوصية هذا 
السوق مشيرا في هذا اإلطار الى اجناز الوزارة- والكالم 
للوزير - عدد من الدراسات املتعلقة باألسواق السياحية 
املصدرة للس����ياح ومنها السوق الفرنسي وااليطالي 
واألملاني واالس����باني وغيرها. وهي الدراس����ات التي 
ستمكن واضعي البرامج ومنفذي الرحالت من حتديد 

كبيرة في فرنسا.
وزير السياحة شدد على أهمية استمرارية التواجد 
في األسواق السياحية املصدرة للسياح وألكثر من مرة 
في السنة وهذا هو أول احملاور اجلديدة في الترويج 
السياحي السوري، إضافة للعمل على حتقيق املباشرة 
أي االلتقاء مع السياح واستهدافهم بشكل مباشر في 
أس����واقهم وكذلك التركيز على االعالن والدعاية، أما 

بروين إبراهيم 
خالفا ملا اعتادت عليه الس����ياحة الس����ورية عبر 
السنوات املاضية وملا كان يوصف بالنمطي غير املؤثر 
والفاعل، طالعتنا وزارة الس����ياحة بخطتها للترويج 
السياحي لعام 2010 وهي خطة إذا ما كتب لها التنفيذ 
الصحيح والدعم املطلوب واألهم جتاوب الشريك، وهو 
القطاع اخلاص، فإنها تدعو للتفاؤل املبني اس����تنادا 
ملعطيات مت عرضها في ورش����ة عمل موسعة شاركت 
فيها معظم الفعاليات السياحية واجلهات ذات الشأن 
والتداخل في هذا القطاع أخيرا.  كما أن ما يسمح لنا 
بالتفاؤل، تلك النبرة اجلادة لتحقيق اآلمال املعقودة 
على السياحة السورية والتي بدأنا نتلمس مالمحها 
العملية على أرض الواقع في العديد من األماكن وأولها 
أوروب����ا واخلليج العرب����ي. وإذا كانت األعمال تقاس 
بنتائجها كما يقال فالنتائج مبشرة وعلى القادمات من 
األيام واألرقام الرهان والتعويل. وزير السياحة د.سعد 
اهلل آغا القلعة قدم ع����ددا من العناوين ومن أجندات 
العمل املعدة للعام القادم على ضوء ما مت تنفيذه وما 
سينفذ من خالل التشاركية بن الوزارة واحتاد الغرف 
ومنظمي الرحالت الس����ورين. وأشار خالل الورشة 
إلى آثار األزمة املالية العاملية على السياحة السورية 
وكيفية مواجهتها عبر إعادة الهيكلة السياحية عامة 
والترويجية خاصة لتجاوز تلك اآلثار واالنطالق نحو 
األه����داف القريبة والبعيدة. حيث حقق معدل القدوم 
السياحي زيادة ملحوظة رغم الظروف خالل ال� 11 شهرا 
املاضية في هذا العام نسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها 
من العام 2008 بينما زاد معدل قدوم السياح األوروبين 
الى سورية خالل الفترة نفسها من هذا العام بنسبة 
24% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008 وهذا يدل 
على فعالية اآللية اجلديدة للترويج السياحي في عدد 

من الدول األوروبية خالل هذا العام.
قدوم واختناقات

وزير السياحة لم يخف أنه وبنتيجة هذه الزيادة 
تعرض القطاع الفندقي لبع����ض االختناقات مطالبا 
بتحمل هذا الوضع مرحليا للوصول إلى الوضع األفضل، 
الفت����ا الى أن هذا األمر ال يندرج في إطار الس����لبيات 
ب����ل االيجابيات كونه عكس حقيقة التوجه وأثره في 
استقطاب املزيد من السياح وأيضا سالمة اإلجراءات 
املتخذة معوال وللخروج من هذا االختناق على ال� 700 
مشروع سياحي التي هي اآلن قيد اإلنشاء وتتوزع في 
كل احملافظات وخاصة احملافظات السياحية واملركز 

عليها.
المستثمرون يترقبون

وأوضح آغا القلعة أن املستثمرين يترقبون حركة 
القدوم السياحي ويضبطون على ضوئها حركة التمويل 
والتنفيذ ملش����اريعهم وعليه فكلما كانت هذه احلركة 
جيدة فإنهم يس����رعون في التنفيذ وفي هذا السياق 
أكد أن نسبة دخول األسرة الفندقية قد زادت بنسبة 
100% ما بن هذا العام والعام املاضي حيث حقق 1300 
س����رير فندق عام 2008 بينما وصل الرقم الى 2200 
س����رير خالل األش����هر ال� 11 من 2009 ومن املتوقع أن 
تدخل في اخلدمة 9000 سرير فندقي مع نهاية العام 
2010 ليصل العدد اإلجمالي لعدد األسّرة الفندقية في 
سورية الى 58 الف سرير مصنف وأغلبها من املستويات 
املصنف����ة بثالثة جنوم وجنمتن وأكد الوزير أن هذه 
الفنادق اجلديدة حتقق املعايير والشروط التصنيفية 

السياحية بدقة.
زيادة ونقصان

وأج����اب آغا القلعة عن املفارقة التي تقول: إنه في 
الوقت التي تعلن فيه دول اجلوار انخفاض عدد السياح 
الوافدين إليها تؤكد الوزارات ازديادهم الى س����ورية 
وكما يقال: إذا عرف الس����بب بط����ل العجب. فحمالت 
التروي����ج في أوروبا كانت لها آثار جديدة في حتقيق 
هذه الزيادة، علما أن تل����ك احلمالت بحلتها وآلياتها 
اجلديدتن الت����زال قائمة وهناك اآلن حملة ترويجية 

المحافظاترسائل

ريف حمص منور %100 

.. والرقة تزفت طرقها بـ 70 مليون ليرة

أنهت شركة كهرباء حمص
املقررة  الريف  انارة  خطة 
لهذا العام بنسبة تنفيذ %100 
بإنارة قرية العثمانية ومزرعة 
اله����الل وتخدميه����ا مبركزي 
حتويل هوائي����ن و6 كم من 
الكابالت الكهربائية باستطاعات 
مختلف����ة.  وق����ال م.محمود 
حديد مدير عام الش����ركة انه 
مت ايضا خالل الفترة املاضية 
العام احلالي االنتهاء من  من 
ان����ارة خمس ق����رى في ريف 
احملافظة كانت متت املباشرة 
بها العام املاضي وبلغت اطوال 
الكابالت الكهربائية املمدودة لها 
71 كم تطلبت 8 مراكز حتويل 

هوائية.  وأوضح انه مت صرف 
444 مليون ليرة سورية على 
مشروعات االستبدال والتجديد 
والصيانة من االعتماد املخصص 
لها هذا العام 490 مليون ليرة 
خصصت لبناء 33 مركز حتويل 
151 آخرين  كهربائيا وجتهيز 
باملعدات الالزمة ومتديد 311 كم 
من اخلطوط االرضية والهوائية 
إضافة إلى استبدال وجتديد 189 
كم من خطوط التوتر القدمية 
حفاظا عل����ى الناقلية اجليدة 
للتيار الكهربائي والتخفيف من 
الفاقد الفني الناجم عنها ومت 
استبدال وجتديد 39 محولة 

ارضية وهوائية. 

أجنزت مديرية اخلدمات الفنية في محافظة الرقة كامل خطتها
لهذا العام على تنفيذ مشروعات الطرق احمللية بتكاليف وصلت 

إلى 70 مليون ليرة سورية. 
وقال املهندس محمد ياس���ر احلمد مدي���ر اخلدمات الفنية إن 
املديري���ة أنفقت خالل العام نحو 121 مليون ليرة على تأهيل 110 
كيلومترات من الطرق احمللية بالزفت الساخن والزفت البشري 
وتدعيم اكتاف وتخطيط بالدهان واعمال صناعية و91 مليون ليرة 
على مشروعات طرق جديدة بطول 12 كيلومترا طرقا محلية و12 
كيلومترا طرقا سياحية واثرية و36 كيلومترا طرق البادية و35 
كيلومترا طرقا زراعية. وأض���اف احلمد انه مت إنفاق 25 مليون 

ليرة على شراء وجتديد اآلليات الطرقية.

مجلس الوزراء
يقر مبدئيًا التأمين 

الصحي لـ 750 ألف 
عامل إداري

 
ال�����وزراء أقر مجلس 
ق�����بل اي���ام مب����دئيا 
مذكرة وزارة املالية ح����ول 
التأمي�������ن  موض�������وع 
الصح���ي للعامل���ن ف���ي 
القط����اع اإلداري لل���دولة، 
في ضوء امل����ناقشة ع����لى 
ت����طبيق الت����أمن الصحي 
العاملن في  على جمي���ع 
البال���غ  القط���اع اإلداري 
ع�����ددهم بحدود 750 ألف 
عامل ويت���م ذلك تدريجيا 
خالل عام 2010 وذلك لدى 
العامة السورية  املؤسسة 

للتأمن. 
وفي ه����ذا ال����س���ياق 
وب�����هدف حتسن املستوى 
واخل����دم���ي  املعيش���ي 
الدولة  لل����عام���ل���ن في 
كلف مجلس الوزراء السيد 
وزير املالي���ة عقد اجتماع 
يحض���ره وزراء الصح���ة 
والش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل والدول����ة لشؤون 
العربي  اله���الل االحم���ر 
السوري ورئيس االحتاد 
الع���ام لنقاب���ات العم���ال 
لدراسة هذا املوضوع من 
جوانب���ه املختلفة ووضع 
اآلليات املقترحة لتنفيذه 

وتطبيقه.

التلفريك: متى يرى النور في سورية؟

وزارة السياحة تقر منح رخص »دولية« إلنشاء التلفريك
إبراهيم التركي

أصدرت وزارة الس��ياحة ق��رارا يقضي مبنح 
رخص اإلشادة الس��ياحية ملنشآت التلفريك على 
عق��ارات أو أجزاء عقارات وفق اآللية املعتمدة ملنح 
التراخيص للمش��اريع الس��ياحية وذلك من خالل 
شركات متخصصة ومعتمدة دوليا للقيام بالدراسة 
الفنية ملشروع التلفريك وتنفيذ أعماله.  وبحسب 
»سانا« فإن الشركة املتخصصة واملعتمدة دوليا التي 
وافقت الوزارة عليها وفق القرار، تقوم بتقدمي دراسة 
فنية وتنفيذية حتدد فيها محطات املنطلق واملستقر 
واألبراج احلاملة لألس��الك والعربات واملس��احات 
املخصصة لها ومع��دات احملطتني وتكون مصدقة 
من قبلها على أنها حتقق املواصفات الفنية والتقنية 
املعتمدة لديها، ومرفقة مبخططات معمارية تفصيلية 
للمسار املقترح بني كل برجني يوضح حد العلو واملسار 
معا. إضافة لدراسة تبريرية للحل املقترح للمسار 
حسب جغرافية املنطقة واجتاه الرياح، ومخططات 
معمارية حملطتي املنطلق واملستقر واألبراج.  كما 
تقدم الشركة مخططا عقاريا يبني املنطلق واملستقر 
واملسار ومكان متوضع األبراج، بحيث ال تقل مساحة 
كل برج عن 4 أضعاف مساحة قاعدته، وعقد تأمني 
شامل مصدقا للمشروع والزبائن والعاملني أو وثيقة 

تفيد بقيام صاحب املش��روع بالتأمني الشامل على 
املش��روع والعاملني والزبائن من إحدى مؤسسات 
التأمني املعتمدة بس��ورية.  واشترط القرار وجود 
نقطة طبية وخدمات صحية ومباني إدارة وخدمات 
بريد واتصاالت وجتهيزات إنارة وطوارئ ونظام 
مكافحة احلريق وفق أنظمة الس��المة املعتمدة في 
محطتي املنطلق واملستقر من قبل الشركة املنفذة أو 
شركة متخصصة إضافة لوجود مواقف للسيارات 
وتأمني اتصال مباشر بني الكبني واإلدارة بالطوارئ 
واإلنذار اخلاص بكل كبني ووجود ورش صيانة ثابتة 
ومتحركة على مسار األس��الك ملعاجلة أي أعطال 
فنية للعرب��ات وإجراء الصيانة الدورية وأن تكون 
مادة الكبائن مضادة للحريق. كما اش��ترط القرار 
أن يكون لدى الش��ركات التي س��تقوم بالدراسات 
خب��رة في ه��ذا املجال وبيان ذل��ك من خالل ذكر 
املنش��آت التي قامت بدراستها وتنفيذها واملعايير 
واملواصف��ات املعتمدة لديها عن��د التنفيذ واملواد 
املس��تخدمة ومواصفاتها وكذلك كتاب من الشركة 
بقيامها بأعمال الدراسة والتنفيذ على مسؤوليتها. 
وقد تقدم عدد من املس��تثمرين بطلبات لترخيص 
مشاريع التلفريك في سورية سيتم إقرارها قريبا 

وفق هذا القرار.

من يرسم لوحة التطور الدميغرافي في سورية إذا 
علمنا أن نسبة 44% من السكان تتركز في محافظتن 
رئيسيتن: دمشق وريفها وحلب وريفها؟ ثم كيف 
توضع اخلطط اخلمسية وفق هذه املعطيات املربكة، 
نظرا ملا تتطلبه من برامج تنمية متكاملة، يفترض 
أن تستنزف وحدها حصة كبرى من املوازنة العامة؟ 
كان عدد سكان سورية عام 1960 ال يزيد على 4.5 
مالين نسمة، وكانت البنى التحتية من طرق عامة 
وسكك حديدية ومشافي ومدارس وجامعات متوافقة 
مع ذلك العدد احملدود للسكان. لكنها لم تكن لتتفق 
إطالقا مع القوانن السابقة التي كانت متنح وسام 
األسرة لكل فرد ميأل دفتر العائلة باثني عشر ابنا، 
وما نتج عن تلك السياسات السكانية اخلاطئة من 
تضاعف عدد سكان سورية بن ذلك العام والعام 

2007، نحو أربعة أضعاف. 
عام 1960 أيضا كانت حصة الفرد من املياه العذبة 
املتوفرة تزيد على أربعة آالف متر مكعب في العام. 
واآلن حتذر اجلهات املعنية مبصادر املياه من تراجع 
حصة الفرد إلى نحو 400 متر مكعب سنويا، وهي 
مرشحة إلى املزيد من التراجع بفعل أهم عاملن: 
اجلفاف وتبدالت املناخ من جهة، والنمو السكاني 
املرتفع، 2.4% من جهة أخرى. يؤكد خبراء االقتصاد 
العامليون أن معدالت النمو االقتصادي ألي بلد، يجب 
أن تفوق معدالت منوه السكاني بعشرة أضعاف، 
حتى يحافظ على استقراره االقتصادي واالجتماعي 

بحد مقبول من مستويات املعيشة.
ما العم����ل إذن، عندما ال تتعدى معدالت النمو 
االقتصادي أكثر من ضعف معدالت النمو السكاني، 
كما هو احلال في بلدنا؟ أن نستمر في العمل على 
رفع وتي����رة النمو االقتصادي بخط����ى متثاقلة، 
دون املساس باملس����ألة السكانية، ألسباب ثقافية 
ودينية، نعتقد بأنها راس����خة، وليس بوسع أية 
جهة مقاربتها؟ ثم كيف ستتعامل اخلطة اخلمسية 
القادمة 2010-2015، عندما يبلغ عدد سكان سورية 
نحو 25 مليون نسمة، وتنخفض حصة الفرد من 
املياه العذبة إلى م����ا دون 100 م مكعب في العام، 
في حن أن املعي����ار العاملي هو 7.3 آالف م مكعب 
للفرد في العام. لقد قامت جمعية تنظيم األس����رة 
السورية، بجهود جبارة خالل العقود التي مضت. 
وهي إذ تشكر عليها، إال أنها غير كافية وضعيفة 
املردود. ألنها بكفاحها املنفرد، ظلت جهودها، كمن 
يحارب طواحن الهواء. أين دور املؤسسة التعليمية، 
ممثلة بوزارة التربية ومناهجه����ا التربوية بهذا 
اخلصوص. وماذا فعلت املؤسسة الدينية، ممثلة 
بوزارة األوقاف، التي الت����زال تترك أمر التوجيه 
الديني ملش����ايخ احلارات، الذين يلغون كل جهود 
جمعية تنظيم األسرة، بكلمة »حرام حتديد النسل«. 
مع أنه ال يوجد أي نص قرآني صريح بهذا الشأن. 
إنها مجرد اجتهادات فردية، تستند في األغلب إلى 
أحاديث نبوية ضعيفة السند، وركام من األعراف 

والعادات والتقاليد.
بن التردد وعدم املقدرة على مواجهة »حرام« 
غير صريح، ومعدالت منو سكاني أسرع بكثير من 
معدالت منو االقتصاد، تتعثر برامج التنمية، وتغص 
شوارع املدن واألرياف كل عام، بربع مليون شاب 
وشابة، من الطالبن لعمل غير موجود أصال، ومن 

املتعذر التخطيط له وفق املوارد املتاحة.
هدى العبود

التنمية في ميزان »حرام«
 غير واضح

معناكونوا 

سوريةمعالم

عمريت سفيرة العصر
 األموري  منذ 3 آالف عام 

تقع مدين���ة عمريت التاريخية على 
بعد سبعة كيلومترات إلى اجلنوب من 
طرطوس، وتبعد 700 متر عن البحر، 
ومتت���د آثارها على مس���احة تقارب 6 
كيلومترات مربع، ويجاورها التل األثري 
الذي يقع ش���رقي املعبد، والذي يبلغ 
ارتفاعه نحو 17 مترا. واس���م عمريت 
أو أمريت هو االس���م الكنعاني القدمي، 
وقد دلت التنقيبات األثرية التي جرت 
في التل على أن عمريت تأسس���ت في 
العصر األم���وري في األلف الثالث قبل 
امليالد، وقد ذكرها مؤرخو عصر اإلسكندر 
املقدوني باسم ماراتوس باللغة اليونانية 
ووصفوها بأنه���ا مدينة مزدهرة جدا، 

ولعلها أكبر مدائن الشرق.


