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شؤونسوريــة

قال املكتب املركزي السوري لإلحصاء إن عدد
س���كان س���ورية بلغ مع بداية عام 2009 نحو 
23.027 مليون نس���مة منهم 11.567 مليون ذكورا 

و11.460 مليون إناثا.
وجاء في بيانات للمكتب أن عدد السكان املقيمني 
في سورية بلغ في بداية يناير من العام 2009 نحو 
19.880 مليون نس���مة منهم 10.162 ماليني ذكورا 

و9.718 ماليني إناثا، فيما قدر عدد السكان املقيمني 
حتى نهاية العام نفسه بنحو 20.367 مليون نسمة 

منهم 10.408 ماليني ذكورا و9.959 ماليني إناثا.
ووفقا للبيانات ذاتها بلغ عدد القادمني العرب إلى 
سورية عام 2008 نحو 4.475 ماليني مقابل 4.731 
ماليني في 2007 فيما بلغ عدد القادمني األجانب 1.516 

مليون مقابل 1.272 مليون خالل العام نفسه.

23 مليونًا سكان سورية وذكورها أكثر من إناثها

ما زلنا نحلم وما تزال السوق العقارية، 
بكل ما يتصل بها من تشريعات وقوانني 
صدرت، محفزة للقطاع اخلاص والتعاوني 
على االستثمار فيها، تعاني من اختناقات 
حتد من تطورها، وبلوغها درجة التناغم 
مع إيقاع الطل���ب، الذي ما تزال وتيرته 
أسرع تقدما، مما ينجز على أرض الواقع 

حتى اآلن.
نخص بالذكر قطاع السكن الذي يشارك 
فيه القطاع العام، ممثال مبؤسسة اإلسكان، 
والقطاع اخلاص، واجلمعيات التعاونية. 
وهي رغم اختالف توجهاتها االجتماعية، 
إال أنها تش���ترك جميعا في ميزة واحدة: 
اإليقاع البطيء في التنفيذ، وهدر الوقت 
واإلمكان���ات املادية والبش���رية، وغياب 
اخلط���ط والبرامج، القائم���ة على تعداد 

واقعي لتنامي سكان املدن الكبرى.
في كل مرة يقدم أحد ما على »حش���ر 
أنفه« في ه���ذا امللف الش���ائك، تتعالى 
األص���وات معترض���ة، أو معلقة، ورمبا 
يذهب بعضها إل���ى ما هو أبعد من ذلك. 
ليبدأ بعدها فصل تقاذف املس���ؤوليات، 

وإلقاء التبعات.
التعاونية تنسب عجزها  اجلمعيات 
عن الوف���اء بوعودها أمام أعضائها، إلى 
وزارة اإلدارة احمللي���ة، تارة في تأخرها 
بإجن���از الدراس���ات الالزم���ة بتخطيط 
الضواحي احمليطة باملدن، وتس���ليمهم 
احملاضر في مواعيدها املقبولة، وأخرى 
بتقاعس البلديات احمللية عن أداء دورها، 
في إجناز البنى التحتية واملرافق العامة، 
التي البد ألي مش���روع بناء أن يقوم من 

دون توفرها.
اإلدارة احمللية تقذف املسؤولية عنها، 
متذرعة بالتأخر املزمن في صدور قرارات 
االستمالك، التي البد منها، كخطوة أولى، 

إلعداد دراسات التوسع العمراني.
أما القطاع اخلاص الذي يبقى الالعب 
األساس���ي في تلك السوق، نظرا ملرونة 
القوانني التي يعمل مبوجبها، فهو املستفيد 
األكبر من استمرار تقاذف املسؤوليات بني 
اجلهات العامة نفسها من طرف، والقطاع 
التعاوني من طرف آخر، ليحكم اخلناق على 
حركة التداول في هذا القطاع وفق منظومة 
أسعاره التي ال تستند إلى أي منطق في 
حساب التكاليف واألرباح. وطبعا خارج 
رقابة الدولة، ممثلة بأجهزتها املالية التي ال 
تستفيد بدورها من حجم التداوالت الهائلة 
في هذا القطاع بسبب تخلف أنظمتها حتى 
اآلن عن اس���تيفاء الرسوم عن أي واقعة 

بيع تتم بسعرها احلقيقي.
ما الذي مينع من إجناز التش���ريعات 
الكفيلة بتسهيل اس���تمالك األراضي أو 
تخطي���ط م���دن إضافية ضم���ن أراضي 
أمالك الدولة ح���ول املدن الكبرى ومدها 
بشبكة مواصالت سككية أو حتقيق حلم 
املترو الدمش���قي أو احللبي وأقصد في 
املدن الكبرى سواء أكان حتت األرض أم 
فوقها كما هو اآلن في الش���قيقة تونس 
العاصمة وطرحها كمشاريع استثمارية 

على الشركات العمرانية الكبرى؟
إن في تدهور بعض البورصات العربية 
املرتبطة بأسواق األوراق املالية وسندات 
اخلزينة األميركي���ة، فرصة مواتية جدا 
جلذب تلك اإليداع���ات املالية إلى قطاع 
البناء في س���ورية، كونه سوقا عطشى 
وما زالت بك���را، وحتتمل دخول العديد 
من شركات البناء سواء العربية منها أو 
األجنبية الكبرى فهل يشبع جتار العقار 
في سورية أم أن سعر العقار الذي وصل 
املائة مليون ليرة سورية لم تعد ترضي 
أطماعهم التي ضاق بها املواطن وليعلموا 
أن التاريخ يسجل وال ينسى فهل يسمعنا 
مس���ؤولونا أم أنهم شركاء في احلقيقة 
امل���رة وآخر همهم املواط���ن واملهم املدام 

ومتطلباتها؟!
هدى العبود 

تقاذف المسؤوليات 
والحلم السوري

معناكونوا  سوريةمعالم

رفع نسبة تملك األجانب في المصارف بأعين المؤيدين والمعارضين
دمشق: بروين ابراهيم 

مازال االنفتاح االقتصادي الذي تشهده سورية موضع 
أخذ ورد. بني داعم بال قيود لفتح االسواق السورية بكل 
قطاعاتها أمام االس����تثمار االجنبي خللق التنافس الذي 
يعود في النهاية ملصلحة املواطن. وبني متخوف من عدم 
قدرة فعالياتنا االقتصادية على منافسة الوافد االجنبي. 
وبني داع الى التدرج في عملية االنفتاح مبا يتناسب مع 

خصوصية السوق السورية. 
ويبقى القطاع املصرفي واحدا من الركائز األساسية 
لالقتصاد وبالتالي ينس����حب عليه النقاش حول فتحه 
أمام رأس املال األجنب����ي. وهنا قال الباحث االقتصادي 
السوري د. عابد فضلية أن رفع نسبة مساهمة األجانب 
في املصارف السورية اخلاصة من 49% إلى 60% سيف 
ذو حدين، احلد األول ايجاب����ي وهو إتاحة املجال ملزيد 
من االس����تثمار املصرفي في س����ورية. أما اآلخر فسلبي 
حيث يخشى من أن يرجح رأس املال األجنبي على رأس 
املال الوطني. ويرجع التحكم بهذه الناحية السلبية إلى 
الضوابط التي س����يضعها املصرف املركزي لعدم حتول 
الناحية اإليجابية إلى س����لبية كون رأس املال مس����ألة 

حساسة. وبالتالي فإن إعطاء املجال لرأس املال األجنبي 
بشكل كبير قد يؤثر سلبا على القرار الوطني في القطاع 
املصرف����ي خاصة أن من ميلك أكثر يتحكم بقرار مجلس 
اإلدارة وبسياس����ة املصارف التسليفية وباستراتيجية 
البنك عموما. وأضاف فضلية »ال أرى حتى اآلن ضرورة 
لرفع نسبة مساهمة األجانب في مصارفنا الوطنية لكون 
القط����اع املصرفي ال يعاني نقصا في الس����يولة بقدر ما 
يعاني من خلل في سياسات التسليف، وال جند أن هناك 
مشروعات استثمارية هامة مطروحة لالستثمار وال تلقى 
متويال«. وتابع »علما أن هدف زيادة املدخرات والودائع 
اليزال مطلوبا من اجل االس����تعداد لتمويل مش����روعات 
اس����تثمارية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية، أما فيما 
يتعلق برفع رأس مال املصارف اخلاصة سواء التقليدية 
أو اإلسالمية فهذه خطوة إيجابية جدا ألنها تتيح مجاال 
أكبر لهذه املصارف ملنح قروض مببالغ كبيرة من شأنها 

تغطية استثمارات إستراتيجية هامة. 
رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية 
السورية محمد العمادي قال بدوره، إن رفع نسبة متلك 
األجانب في املصارف الس����ورية إل����ى 60% خطوة هامة 

لتطوير العمل املصرفي وتوسيع آفاقه وجذب املصارف 
العاملية الكبيرة إلقامة ليس فروعا وإمنا شركات مستقلة 
لها تستطيع اإلسهام في عمليات التمويل الواسعة. خاصة 
أن سورية متجهة لتوسيع التعاون بني القطاعني العام 
واخلاص في إقامة منشآت املرافق العامة والبنية التحتية 
وهذا يحتاج حس����ب د.محمد العمادي إلى رأسمال كبير 
ويحتاج إلى خبرة واس����عة في عمليات اإلقراض وإدارة 
املخاطر والتمويل وعمليات اإلقراض. أما عن تأثير دخول 
املصارف الكبيرة إلى سورية على املصارف العاملة في 
الس����وق فال يرى العمادي أي تأثير والنجاح في جذب 
املصارف الكبيرة إلى الس���وق السورية يتوقف على 
القدرة على تسويق هذا القانون على املستوى اخلارجي 
جلذب املصارف الكبيرة إلى سورية، بينما يرى فضلية 
أن هذا القانون سيش���جع حتما على دخول املصارف 
األجنبية الكبيرة إلى سورية وهذا يفتح باب املنافسة 
مع املصارف السورية العامة واخلاصة. ولكن بحسب 
العمادي فإن »املنافس���ة لها وجهان ايجابي يتجسد 
بالتنافس على ني���ل رضا العمالء ومتويل املزيد من 
املشروعات، والسلبي إذا لم يحسن استخدام األموال 

املصرفي���ة فقد تؤدي إلى هدر املوارد والتنافس على 
متويل أنش���طة هامشية أو استهالك ترفي«. واضاف 
»ومن أجل مواجهة حالة املنافسة التي ستفرضها وجود 
مصارف كبيرة قد تلجأ املصارف الصغيرة إلى االندماج 
فيما بينها من أجل احملافظة على بقائها في الس���وق 
املصرفية أو قد تلجأ إلى زيادة رأس���مالها وحتسني 
خدماتها وتنويعها وهذه قد تكون من إيجابيات هذا 
القانون، لكنني ال أعتقد أن هناك حتديا حقيقيا يواجه 
املصارف العاملة في سورية من ناحية املنافسة على 
املدى القصير أما على املدى الطويل من 10 س���نوات 
وأكثر فإن البقاء سيكون لألفضل«.وكان مجلس الشعب 
قد أقر مشروع القانون املتضمن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 28 لعام 2001 اخلاص بتأسيس املصارف 
اخلاصة واملرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 اخلاص 

بتأسيس املصارف اإلسالمية وأصبح قانونا. 
وتضمن القانون رفع احلد األدنى لرأسمال املصارف 
اخلاص���ة التقليدي���ة إلى 10 مليارات ليرة س���ورية. 
واملصارف اإلسالمية إلى 15 مليار ليرة سورية إضافة 
إلى رفع احلد األقصى لنسبة متلك العرب واألجانب من 

49% إلى 60% ولنسبة مساهمة الشخصيات االعتبارية 
من 49% إلى 60% مع إمكانية رفعها إلى 75% شريطة 
أن تكون هذه الزيادة لتغطية مس���اهمات املؤسسات 

العامة. 
وسبق أن أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية عب���داهلل الدردري إلى أن الهدف من رفع 
احلد األدنى لرأسمال املصارف التقليدية واإلسالمية 
هو استقطاب املصارف العاملية الكبيرة ذات السمعة 
العالية مبا يحسن من شروط املنافسة وينعكس في 
تنوي���ع اخلدمات مبا يلبي حاجات االقتصاد الوطني 
وتخفيض سعر اخلدمة املقدمة للجمهور وزيادة قدرة 
املصارف العاملة على حتمل املخاطر وولوج القطاعات 
االقتصادية واملشاريع الكبيرة واألعظم نفعا لالقتصاد 
الوطني، وأكد الدردري أنه ال يوجد أي قلق لتعرض 
القرار الوطني النقدي واالقتصادي للخطر بحجة أن 
نس���بة رأس املال األجنبي في املصارف أكثر من %49 
ألن ه���ذه املصارف في النهاية ش���خصيات اعتبارية 
سورية ويحكمها قانون الشركات السوري واملصرف 

املركزي.

قفزت من 49٪ إلى 60 ٪.. ومساهمات الشخصيات االعتبارية يمكن أن تصل الى 75٪ اذا كانت مؤسسات عامة

مجلس الوزراء يوجه »الصحة« العتماد 
أجور مخفضة للتعرفة الطبية

»الوطنية للصناعات الدوائية« بحلب 
أفضل مؤسسة صيدالنية بـ 2009

بحثت احلكومة الس���ورية برئاسة م.محمد ناجي عطري قبل ايام 
موضوع التعرفة اجلديدة ألجور الكشوف الطبية في العيادات الطبية 
واملشافي اخلاصة، بحسب »سانا«. ونظرا ملا ملوضوع التعرفة الطبية 
من تأثير على ش���رائح املجتمع كافة وانطالقا من توجهات احلكومة 
الرامية الى توفير اخلدمات الطبية والصحية لالخوة املواطنني وحتسني 
اوضاعهم املعيشية قرر املجلس توجيه وزارة الصحة باعتماد اجور 

احلد األعلى للتعرفة الطبية وفق اآلتي:
1 � أجور الكشف الطبي للطبيب العام املمارس 300 ليرة سورية.

2 � أجور الكشف الطبي للطبيب العام املمارس ملن له أكثر من عشر 
سنوات في ممارسة املهنة 400 ليرة سورية.

3 � أجور الكشف الطبي للطبيب االختصاصي 500 ليرة سورية.
4 � أجور الكشف الطبي للطبيب االختصاصي ملن له اكثر من عشر 

سنوات في ممارسة املهنة 700 ليرة سورية.
5 � االستشارة الطبية املرافقة واملتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير 

عن الوضع الصحي 1200 ليرة سورية.

فازت الشركة الوطنية للصناعات الدوائية في حلب بجائزة أفضل 
املؤسسات الصيدالنية السورية التي متنحها للعام 2009 مؤسسة وورلد 
فاينانس البريطانية تقديرا لإلجنازات التي حققتها الشركة في مجال 

تطوير صناعة األدوية.
وقال د.هيثم الكمال مدير الش����ركة إن هذا اإلجناز مت تس����جيله في 
وزارة الصح����ة ويضاف إلى عدة إجنازات حققتها الش����ركة في مجال 
الصناعات الدوائية املتعلقة باألمراض القلبية وضغط الدم والسكري 
واملضادات احليوية والنفسية منذ تأسيسها عام 1989 ذلك أن الشركة 
أول مؤسس����ة اس����تطاعت تصدير منتجاتها إلى أوروبا وشكلت جسر 
عبور للمنت����ج الطبي للدخول إلى األس����واق األوروبية وكان الدكتور 
هيثم الكمال تس����لم درعا وشهادة تقدير خالل مجال اإلبداع العلمي في 
مهرجان الرواد املبدعني العرب دورة القدس الذي نظمته جامعة الدول 
العربية في األردن الشهر املاضي للمبدعني في مجاالت االبتكارات الطبية 

والعلمية واألدبية والثقافة.

أكياس النايلون تشوه البيئة وتسرطن المواطنين
في الوقت الذي استطاعت بلدان

عديدة منع اس���تخدام األكياس 
البالستيكية في أسواقها التجارية 
وبلدان أخرى فرضت ضرائب على 
أكياس مادة  تداولها، اليزال تدفق 
البالستيكية ذات  إتيلني«  »البولي 
املنشأ النفطي يسري في اجتاه حفظ 
وتغليف سلعنا الغذائية باألكاسيد 
التي صنعت منها، رغم  والسموم 
نتائج الدراسات الصحية السابقة 
التي تؤكد خطورتها على الصحة 
وزيادة فرص اإلصابة بالسرطان 

جراء استعمالها.
أكياس  وأمام تكرار اس���تخدام 
النايلون بصورة مستمرة في نقل 
املواد الغذائية ف���إن مادة »البولي 
التي تصنع منها األكياس  اتيلني« 
البالستيكية وفقا للمهندس الكيميائي 
فؤاد العك مدير السالمة الكيميائية 
في وزارة الدولة لش���ؤون البيئة، 
تعد من أخطر امل���واد التي تغيب 
عن بال املواطنني وتلقى استخفافا 
واضحا. وع���ادة ما يوضع الطعام 
احلار فيه���ا، فتأخذ متبقيات مادة 
البالستيك سبيلها إلى هذا الطعام 
لتدخل بعدها املادة الغذائية بعملية 
تفاعل مع م���ادة »البولي اتيلني«، 
وتذوب املواد الضارة التي تتضمنها 
فيه وتسري تأثيراتها بدم اإلنسان 
مما يجعله حت���ت رحمة األمراض 

اخلطيرة.
فيما لم تعد ظاهرة التشوه البيئي 
الت���ي خلفتها األكي���اس املتطايرة 
واملنتشرة في كل مكان خافية على 
أحد بحس���ب العك، حيث تكتسي 

األشجار واألنهار واحلقول الزراعية 
رداء بالستيكيا ملوثا، ليستعصي 
ما يدخل التربة منها عن التحلل إال 
مبرور 500 عام على األقل، مخلفا 
وراءه انبعاثات غازية وتفاعالت مع 

التربة تنتهي ضررا بيئيا فادحا.

الدعاية البالستيكية

»لن يقبل أحد بإحضار وعاء من 
منزله لش���راء الفول« هذا ما علق 
به أبوحسن بائع الفول في حال مت 
االستغناء عن األكياس البالستيكية، 
متمسكا برأيه على أن األكياس هي 
احلل األفض���ل لتأدية مهمة تعبئة 
الطعام رغم ما يثار عنها من أضرار 
صحي���ة. فنقل الس���لع التجارية 
والغذائية بات أيسر وأكثر عملية 
عند تعبئتها بأكياس البالس���تيك 
وفقا لس���امر موسى أحد أصحاب 
محالت البقالة، حيث باتت ضرورة 
تفرضها احلياة املعاصرة والسريعة، 
وتعتبر جزءا رئيسيا ومكمال ألي 
عميلة جتارية مهما صغر حجمها 
أو كبر، فضال ع���ن اعتماد الكيس 
البالستيكي من قبل بعض التجار 
كلوحة إعالنية تروج السم محله 

أو عالمته التجارية. 

ال.. ألكياس النايلون

البشرية مادة مالئمة  لم تشهد 
لالستعمال اليومي في حفظ وحمل 
السلع كما هي األكياس البالستيكية. 
إال أن املضي بنهج استعمال الكيس 
للمرة واحدة فق���ط كما هي ثقافة 
االس���تهالك املعاصرة في أسواقنا 

السورية وفقا للدكتور نادر غازي 
مدير التوعية واإلعالم البيئي في 
وزارة الدولة لش���ؤون البيئة أدى 
إلى توسع دائرة اخلطر البيئي الذي 
تخلفه تلك األكياس، فباتت خطرا 
ملحوظا ف���ي كل أركان االرض من 
شواطئ وبحار وس���هول وغابات 
وأنهار حتى بلغت بتطايرها أعماق 

الصحراء.
ومن منطلق األزمة البيئية التي 
سببتها مادة البالستيك في األكياس، 
وأخذت تتفاقم منذ تسعينيات القرن 
املاضي أطلقت وزارة الدولة للشؤون 
البيئية في أغسطس املاضي حملة 
وطنية واس���عة للحد من انتشار 
األكياس البالس���تيكية باسم »ال.. 
ألكياس النايلون« هدفها بحس���ب 
التحريض على اس���تخدام  غازي 
البدائل الصحية واآلمنة، كاالستعانة 
بالبالستيك الس���ميك الذي يتعدد 
استعماله أكثر من مرة، ما يخفف 
من انتشاره أو اللجوء إلى األكياس 
القماش���ية كحل أنس���ب من باقي 

احلل����ول.
وهو ما دعا الوزارة بالتع���اون 
مع العديد من اجلهات والقطاعات 
اخلاصة واجلمعي���ات البيئية إلى 
جتهيز ما يقارب 20 ألف كيس قماشي 
بشك����ل مبدئي لطرحه في األسواق 
الس���ورية العام����ة حلض الناس 
على استخدامها وترك البالستيك، 
داعمة ذلك بالعديد من النش���رات 
والبروشورات التي تسهم في رفع 
وعي املواطنني جتاه بيئتهم املهددة 

بالتلوث.

20 ألف كيس قماشي تطرح في األسواق السورية لتخفيف وطأة المشكلة

الحكومة تبشر: ال زيادة على الرواتب 
واألجور في المدى المنظور

جهاد التركي
أكدت احلكومة الس���ورية أن زيادة رواتب 
وأجور العاملني في الدولة واملتقاعدين مرهونة 
بتوفير امل���وارد املالية الالزم���ة لتغطية هذه 

الزيادة.
ويتناقض تأكيد احلكومة بعدم زيادة الرواتب 
واألجور في املدى القريب مع تأكيدها أكثر من مرة 
خالل األشهر املاضية بااللتزام بزيادة الرواتب 

بنسبة 35% قبل نهاية العام 2010.
ويذكر أنه كان هناك »15 تأكيدا بوجود زيادة 
في الرواتب، و13 نفيا لوجود زيادة في الرواتب، 

و11 نفيا لنفي وجود زيادة في الرواتب«.
من جهة أخرى اعترف رئيس احلكومة محمد 
ناج���ي عطري بحصول أخط���اء خالل توزيع 
البدل النقدي لدعم مادة املازوت وقال »نعترف 
بأنه حصلت بعض األخطاء والتصرفات غير 
املسؤولة من بعض رؤساء املراكز. ولكن وزير 
اإلدارة احمللية واحملافظني يتابعون حل جميع 

اإلشكاليات املتعلقة«.
مشيرا إلى أنه مت »افتتاح 5095 مركزا لهذه 
الغاية منها 2422 لتوزيع الشيكات للمواطنني 
غير العاملني ف���ي الدولة وأنه مت توزيع نحو 
1.36 مليون ش���يك على املواطنني، متوقعا أن 
يحصل أكثر م���ن 90% من العاملني في الدولة 

على الدعم النقدي ملادة املازوت«.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن »إيصال دعم 
مادة املازوت للمواطنني في العام القادم سيتم من 
خالل صندوق املعونة االجتماعية الذي شارفت 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على االنتهاء 

من إعداد القانون الناظم لعمله«.
وقال عطري إن »البيانات األولية لعام 2009 
تظهر أن معدل النمو الس���نوي للناجت احمللي 

اإلجمالي 5.8% باألس���عار الثابتة، موضحا أن 
معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي باألس���عار 
الثابتة وصل إلى حوالي 5.4% خالل السنوات 
ما بني 2009/2005 وأن قيمته من 1151 مليار ليرة 

عام 2005 إلى 1442 مليارا عام 2008«.
وب���ني أن »التقديرات األولية للناجت احمللي 
اإلجمالي عام 2009 تشير إلى أنه سيصل إلى 
1422 مليار ليرة« مشيرا إلى أن معدل نصيب 
الف���رد من الناجت احمللي ارتفع من 63 ألف عام 
2005 إلى 68.4 ألف ليرة سورية ومن املقدر له 
أن يصل إلى 70.7 ألف ليرة سورية عام 2009 
أي بنسبة زيادة 3.4 ما يعكس تطوير املستوى 

املعيشي للمواطنني.
وأضاف عط���ري أن »مع���دل التضخم في 
االقتصاد السوري عاد إلى التوازن خالل العام 
2009 حيث من املتوقع أن يبلغ نحو 3.05% بعد 

أن كان 15.15% خالل العام املاضي«.
وبخصوص السياسة النقدية قال عطري إن 
حجم الودائع املصرفية ارتفع من 1069 مليار 
ليرة عام 2008 إلى 1126 مليار ليرة عام 2009 
منه���ا 169 ملي���ار دوالر بالقطع األجنبي األمر 
الذي يؤكد جناح السياسة النقدية التي نفذتها 

احلكومة خالل السنوات األخيرة.
وحول مشروع جر مياه نهر دجلة إلى أراضي 
محافظة احلسكة أوضح عطري أنه متت املباشرة 
بشكل فعلي بتنفيذ مش���روع جراء مياه نهر 
دجلة إلرواء محافظة احلس���كة من خالل بناء 
محطة ضخ، وأن احلكومة ستعمل على تأمني 
التمويل الالزم لهذا املشروع البالغة كلفته نحو 
3 مليارات دوالر والذي سيس���هم عند االنتهاء 
من تنفيذه في بناء مجتمع زراعي متطور في 

املنطقة الشرقية.

أكدت وقوع أخطاء خالل توزيع قسائم الدعم للمازوت

قلعة الحصن.. النمر الرابض بين طرطوس وحمص
من أشهر القالع في العالم وترجع إلى القرون الوسطى، تبعد عن مدينة حمص نحو 65 كيلومترا غربا، 
كما تقع على بعد 75 كيلومترا جنوب شرق مدينة طرطوس. ويبلغ ارتفاعها 750 كيلومترا فوق مستوى 
سطح البحر. وقد مت بناء هذه القلعة للتحكم فيما يطلق عليها ثغرة حمص التي تعد مدخال إلى سورية، 
والتي اس���تطاعت سورية من خاللها االتصال بدول البحر املتوسط.    وفي العصور القدمية كان لهذا املمر 
أهمية استراتيجية ضخمة، حيث اعتمد عليه الصليبيون وغيرهم من الغزاة األجانب في احتاللهم للساحل.  
  واس���تمر النزاع الدموي على قلعة احلصن عبر العصور حتى اس���تطاع السلطان بيبرس في النهاية أن 

يستردها في عام 1271 ميالدية من خالل خدعة عسكرية وقتال دام ملدة شهر.


