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شؤونسوريــة

قال حاكم مصرف سورية املركزي د.أديب ميالة إن املصرف 
سيصك نقودا معدنية جديدة من فئة اخلمسني ليرة سورية 
قريبا وإن املرسوم التشريعي الصادر مطلع العام، عدل املادة 
رقم 43 من قانون مصرف سورية املركزي ونظام النقد األساسي 
رقم 23 لعام 2002 وسمح بصك النقود من فئة اخلمسني ليرة 

سورية على شكل قطع معدنية. 
وكان ميالة قد أش���ار إلى نية املصرف إصدار عمالت من 

فئات نقدية جديدة، مبينا أن الهدف من اإلصدار هو مواكبة 
الزيادة الكبيرة في أعداد السكان وتلبية احتياجات التداول 
وتقليل سرعة اهتراء األوراق النقدية وتقليص تكاليف طباعتها 

وتخفيف أعباء اخلزن والفرز والعد لدى املصارف. 
ويق���وم املصرف املركزي حاليا باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لوضع التصاميم الفني���ة متهيدا لعملية الصك والوضع في 

التداول املتوقع أن تتم في األشهر القليلة القادمة.

نقود معدنية جديدة من فئة الخمسين ليرة سورية قريبًا

سكنها الكنعانيون قبل 5000 عام.. وزنوبيا تحدت بها روما

 60% من كنوز تدمر تنتظر من ينفض عنها غبار الزمن.. وينقذها من اللصوص

قبل فوات األوان

إنجاز 80% من مشروع التجمع الخدمي بطرطوس

11.8 ألف دونم المساحات المحولة 
للري الحديث في الرقة 

يقال بأن وس��ائط النقل اجلماعي املتطورة بني املدن 
وفي داخلها، هي من أبرز مؤش��رات تقدم أي بلد، ألنها 
ترتبط ارتباطا وثيقا بعجلة اإلنتاج الصناعي والتجاري، 

وهي بالتالي مؤشر حلركة املجتمع نحو الرفاه.
تخترق العاصمة الفرنسية نحو 5 ماليني حافلة، وحتمل 
وس��ائط النقل اجلماعي عددا مماثال لها كل يوم دون أن 
تؤدي هذه احلركة الضخمة إلى اختناقات مرورية حادة، 
كما هي احلال في عاصمتنا دمشق التي ال تخترقها أكثر 
من خمسمائة ألف حافلة، في مقابل أربعة ماليني أو أكثر 
مم��ن يتحركون في ش��وارعها أو يتنقلون بني أطرافها 
عبر وس��ائط نقل جماعي لم تصن��ع أصال لهذا الغرض 
ونقصد »صالونات الس��رفيس«، عدا عن كونها أضحت 
مستهلكة ومهترئة، وال يلبي عددها ربع احلاجة الفعلية 

في أوقات الذروة.
لقد صدرت العديد من التشريعات احملفزة على االستثمار 
الداخلي واخلارجي في سورية منذ بداية األلفية الثالثة، هذا 
صحيح، وقد توافدت العديد من الشركات العربية ورؤوس 
األموال لالستثمار في قطاعات مختلفة، لكنها استبعدت 
في معظمها اخلوض في البنية التحتية للنقل، أو االستثمار 
املباش��ر في النقل اجلماعي املشترك، كالطرق السريعة، 
وإنشاء سكك احلديد الكهربائية املتطورة، أو مترو االنفاق 
)الذي بات حلم كل مواطن سوري(، ألنها اصطدمت بعامل 
التكاليف الباهظة، وعدم اجلدوى االقتصادية الناجمة عن 

ضعف القدرة الشرائية للفرد السوري.
تقدمت ماليزيا عام 2005 بعرض يقضي بإنشاء وجتهيز 
خط حديدي، لتسيير قطار بسكة واحدة )مونوريل( يربط 
مشفى املواساة مبركز انطالق البوملان عبر جسر هوائي 
مزدوج، وأرصفة معلقة بطول 9 كم، من شأنه خدمة مليون 
راكب يوميا، وذلك وفق نظام ال� »B.O.T« )إنشاء، تشغيل، 
إعادة(، لكن املش��روع اصطدم بعقبة حتديد سعر تذكرة 
الركوب املقدرة ب� 75 ل.س، األمر الذي ال طاقة للمواطن 
السوري على حتمله طبعا، فطوي املشروع، وحفظ في 
خزائن وزارة النقل، إلى جانب غيره من الدراس��ات التي 
أجنزت في السنوات املاضية، واصطدمت بنفس اجلدار: 
»عدم اجلدوى االقتصادية« بالنسبة للمستثمر احمللي أو 

العربي أو األجنبي.
صحيح أن س��عر تذكرة الركوب في وس��ائط النقل 
احلالي��ة، املهترئة واملتخلفة، احمل��ددة بخمس ليرات أو 
عشرة ليرات ال اعلم بالضبط، تتناسب طردا مع القدرة 
الش��رائية للفرد الس��وري، لكنها لم تعد تليق بعاصمة 
كدمشق جتذب أنظار العالم، وعدسات مصوري تلفزيوناته 
بش��كل متواصل، لم ال أليست هي اقدم عاصمة مأهولة 
في العالم؟! وكما مت استبدال تكاسي األجرة املهترئة منها 
بقرار جريء، تقتضي مكانة عاصمة األمويني اجلرأة ذاتها 
بطرح وسائط نقل تليق بها، وتستحق عاصمة العروبة كل 
مقومات واحلضارة. سؤال نتوجه به إلى مسؤولينا ترى 
مت��ى؟ فقد ضاق صدر املواطن الذي أصبح يحلم بوطنه 
املرفه فهل سنلقى لدى حكومتنا املوقرة آذانا صاغية أم 
أن السيارات الفارهة واملفيمة بالسواد جعلتهم ال يرون؟ 

آه يا وطن، هل هناك من يسعفك قبل فوات االوان؟
هدى العبود

وصل���ت نس���بة تنفيذ 
األعمال املدنية واملعمارية 
في مشروع التجمع اخلدمي 
إلى  مبحافظ���ة طرط���وس 
80% والذي تنفذه الش���ركة 
العامة للبناء والتعمير فرع 

طرطوس. 
وقال م.هيثم س���ليمان 

العامة للبناء  مدير الشركة 
ل� »س���انا« ان  والتعمي���ر 
املشروع في مراحله االخيرة 
ولم تتب���ق س���وى اعمال 
التش���طيبات والتجهيزات 
وسيوضع باخلدمة قبل نهاية 
العام احلالي مشيرا إلى أن 
كلفته االجمالية بلغت 150 

مليون ليرة. 
يش���ار إلى ان مس���احة 
املشروع 200 متر مربع وهو 
مكون م���ن 6 طوابق أربعة 
منها ستكون مأوى للعجزة 
واثنان سيكونان مقر إدارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 

باحملافظة.

بلغت مساحات األراضي احملولة للري 
احلديث عبر فرع الرقة للمشروع الوطني 
للتحول للري احلديث الى 11778 دومنا وذلك 
منذ إطالق املشروع عام 2008 حتى اآلن. 
ونقلت سانا عن م.عثمان العلي مدير 
فرع الرقة للمشروع الوطني للتحول للري 
احلديث، قوله انه مت إنشاء املشروع بهدف 
توفير املياه والتقليل من تكاليف اإلنتاج 
وزيادة املردود في وحدة املساحة من 20 

إلى 40% وحتسني النوعية.
واش���ار الى طرق املشروع التي تشمل 
الري بالتنقيط والري بالرذاذ والسطحي 
املطور موضحا أن الري احلديث اثبت كفاءة 
أفضل بالرذاذ بنحو 80% وبالتنقيط %90 
وان املشروعات تتركز في املنطقة الشمالية 

والشمالية الغربية من احملافظة في مدينة 
تل أبيض وقراها. 

وأض���اف أن خطة تنفيذ الري احلديث 
خطة إلزامية حتى عام 2015 وتشمل حتويل 
44788 هكتارا من األراضي التي تعتمد في 
ريها على مي���اه اآلبار و14092 هكتارا من 
األراضي التي تعتمد على األنهار مبينا أن 
الفرع   مينح املزارع الراغب بالتحول الى 
الري احلديث قرضا من املصرف الزراعي 
دون فوائد يغطي تكاليف املشروع ويبدأ 
املزارع بتسديد األقساط بعد تاريخ التحول 

بسنتني.
يذكر أن املشروع منح 122 قرارا للمزارعني 
نف���ذ منها 75 مش���روعا فيم���ا يبلغ عدد 

املشروعات قيد التنفيذ 25 مشروعا.

معناكونوا

ألبان حمص انتقلت من الخسارة إلى الربح.. و»دمشق« خفضت خسائرهاالمحافظاترسائل

إيقاف شركة ألبان حلب وطرحها لالستثمار
وعمالها يوزعون على باقي الشركات 

 بروين إبراهيم
قال املدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 
د. خليل جواد: إن إيقاف شركة ألبان حلب عن العمل 
جاء بناء على نتائج دراس����ة اجل����دوى االقتصادية 
إلنتاج الش����ركة والتي أظهرت ارتفاع تكلفة اإلنتاج 
واستمرار خسائرها وعدم وجود أي جدوى اقتصادية 

من جتديد خطوط اإلنتاج.
وأوضح جواد »أن الشركة ستطرح لالستثمار فيما 

سيتم توزيع عمالها على الشركات األخرى«.
ونفى جواد وجود أي نية لتعميم إيقاف ش����ركة 
ألبان حلب على باقي شركات األلبان األخرى ألن لكل 
شركة ظروفها ووضعها اخلاص، الفتا إلى أن »شركة 
ألبان حمص اس����تطاعت أن تنتقل من اخلسارة إلى 

الرب����ح وان حتقق مع نهاية ع����ام 2009 ربحا وصل 
إل����ى 20 مليون ليرة بعد قيامه����ا بإجراءات مختلفة 

لتخفيض تكاليف اإلنتاج«.
وأعرب عن تفاؤله مبستقبل شركة ألبان دمشق 
التي مازالت خاسرة وإمكانية انتقالها إلى الربح بعد 
تخفيض خس����ارتها في الع����ام املاضي إلى 4 ماليني 
ليرة بعدما كانت خس����ائرها ف����ي العام قبل املاضي 
تقدر بنحو22 مليون ليرة، محمال التبدالت اإلدارية 
فيها مسؤولية اخلسائر التي تعرضت لها الشركة في 
األعوام السابقة. وبني جواد »أن إنتاج شركات األلبان 
العامة التابعة للمؤسسة تغطي 30% من احتياجات هذه 
السوق فيما يغطي إنتاج الشركات اخلاصة نحو %20 

ويغطي القطاع األهلي باقي احتياجات السوق«.

»الجمارك« تدرس مراقبة التهريب عبر »األقمار«
تدرس املديرية العامة للجمارك 
املرافقة  الس����يارات  إلغاء ظاهرة 
للس����يارات الداخلة عبر احلدود 
لتحديد مس����اراتها وضمان عدم 

اشتغالها بالتهريب.
وكش����فت مص����ادر خاصة أن 
الطريقة اجلديدة س����تعتمد على 
التجربة املطبقة في بعض الدول 
العربية ومنها األردن وهي طريقة 
متابع����ة الكترونية وعبر األقمار 
الصناعية للسيارات الداخلة عبر 
احلدود من خالل نظام GPS املرتبط 

مبنظومة الستاليت والتي تربط 
الداخلة عبر احلدود  الس����يارات 
من خالل لصاق����ة رصد للمركبة 
بحيث تتابع مس����ارها الكترونيا 
دون احلاجة للطريقة التي وصفتها 
ب����� »البدائية  املصادر اجلمركية 

واملكلفة باملال واألرواح«. 
وكانت الس����نوات األخيرة قد 
شهدت اشتباكات مسلحة بني بعض 
السيارات واملركبات املتخصصة 
بالتهري����ب والس����يارات املرافقة 
التابعة  والضابط����ة اجلمركي����ة 

للمكتب الس����ري، وقد نتج عنها 
ضحايا من املوظفني اجلمركيني، 
في حني كان ميكن حتاشي كثيرا 

منها كما تقول املصادر. 
وجترى مباحث����ات حول هذا 
املوضوع بني املدير العام للجمارك 
والضابطة اجلمركية للتنس����يق 
واملتابعة، كما تتضمن الدراس����ة 
توفير هذه التكنولوجيا وإمكانية 
ضبطها بنظام األمتتة الذي جتري 
عملية إعادة إحيائه بعد قدوم املدير 

العام اجلديد للجمارك العامة.

المجلس األعلى للسياحة يقّر تخفيف 
بدل حجز مواقع التطوير السياحي

وافق على إنشاء شركة إلدارة المواقع التابعة للوزارة

وافق املجلس األعلى للس���ياحة على اعتم���اد مجموعة من 
اإلجراءات الداعمة واحملفزة للسياحة واالستثمارات السياحية 
في محافظات دير الزور الرقة احلس���كة القنيطرة وذلك بهدف 

تعزيز فرص االستثمار ودعم عملية التنمية فيها.
واطلع املجلس بحس���ب »سانا« على مذكرة وزارة السياحة 
املتضمنة عرضا للواقع السياحي والنتائج املتحققة على صعيد 
زيادة النمو في مؤش���رات السياحة واالس���تثمارات السياحية 

خالل عام 2009.
وبحث املجلس في جلسة عقدها برئاسة م.محمد ناجي عطري 
رئيس مجلس الوزراء مجموعة من املذكرات والقضايا املتعلقة 
بقطاع السياحة وأوضاع بعض املشاريع واملنشآت السياحية.

كم���ا ناقش أوضاع عدد من املش���اريع الس���ياحية في طور 
التأسيس والتنفيذ والصعوبات التي تعترض استكمال اجنازها 

واستثمارها واتخذ بشأنها اإلجراءات والتوجهات الالزمة.
ووافق »األعلى للسياحة« على معاجلة أوضاع بعض املنشآت 
السياحية القائمة احلاصلة على تأهيل سياحي مؤقت مع وجود 
بعض التج���اوزات واملخالفات لديها وذل���ك مبنحها تراخيص 
إدارية مؤقتة ريثما تسوي هذه التجاوزات او تنتقل الى مناطق 

التطوير السياحي.
وأقر املجلس مبدئيا احداث ش���ركة ترتبط بوزارة السياحة 
تتولى مهمة إقامة وإدارة واستثمار املشاريع السياحية العائدة 
للوزارة على أن يتم إعداد مش���روع القرار الالزم بالتنسيق بني 

وزارتي السياحة واملالية.
كم���ا واف���ق املجلس األعلى للس���ياحة عل���ى تكليف وزارة 
السياحة بإيجاد الصيغة املثلى لطرح مناطق التطوير السياحية 

لالستثمار.
ومتت أيضا املوافقة بناء على اقتراح وزارة السياحة تخفيف 
بدل حجز مواقع التطوير السياحي املتكاملة بهدف دعم التطوير 

واالستثمار السياحي في املناطق الكبرى والنامية.
حضر االجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزراء الس���ياحة والثقافة والنقل والدولة لش���ؤون املشاريع 
احليوية واإلدارة احمللية والداخلية واالقتصاد والتجارة وعدد 

من معاوني الوزراء ونائب رئيس االحتاد العام للفالحني.

إبراهيم التركي
التزال مدينة تدمر احلضارة والتاريخ، قبلة الس����ياح األجانب 
من جميع أنحاء العالم، تس����ير وفق منهجية بطيئة بعض الشيء 
مقارنة مع غيرها من املواقع األثرية األخرى في العالم، على الرغم 
مما مييزها كونه����ا مدينة أثرية متكاملة األبع����اد يهواها القاصي 
والداني. ويعتبرها املدينة األعجوبة ملا حتتويه من قصور ومعابد 
وأعمدة ومتاثيل ولوحات جنائزية ممي����زة، جتعل الزائر مذهوال 
أمام هذه العظمة واالزدهار الذي طال معظم مناحي احلياة في تلك 
الفترة. وهو ما يدفعه لقضاء وقت أطول في تدمر حتى يطلع أكثر 
على هذه املعال����م اخلالدة.  األمر الذي يحتاج الى وقفة الن ما يتم 
تخصيصه من قبل مكاتب السياحة لزيارة تدمر ال يتجاوز يوما أو 
يومني. األمر الذي يفوت الفرصة على السائح في التعرف اكثر على 
هذه املدينة العجيبة. ورغبة من »األنباء« في الوقوف عن كثب على 
الواقع السياحي واألثري في هذه املدينة اخلالدة، أجرت العديد من 

اللقاءات مع مختلف اجلهات املعنية.

طاقة استيعابية محدودة 

محمد صالح، مدير سياحة تدمر قال ل� »األنباء« ان وزارة السياحة 
ومن خالل املنتجات السياحية اخلاصة ملدينة تدمر، تسعى للقضاء 
على املوسمية وزيادة الليالي السياحية للسياح املقيمني مع القيم 
املضافة لتصبح تدمر منتجا سياحيا متكامال. مشيرا إلى أن الطاقة 
االس���تيعابية احلالية للمدينة تبلغ 1816 سريرا، وهي غير كافية 
في مواس���م الذروة، لذلك فإن هناك العديد من املشاريع السياحية 
قيد اإلجناز مبستوى 3 و4 جنوم طاقتها االستيعابية 400 سرير 

نصفها سيدخل في التشغيل خالل العام 2010.
أما فيما يخص تخدمي املنطق���ة األثرية، وأفاد الصالح بأنه مت 
تخ���دمي بعض املواقع باحلمامات منها املدافن اجلنوبية والبرجية 
ومعسكر ديومكسيان ومركز الزوار، كما مت وضع نقطة استعالمات 
سياحية في مركز الزوار تتضمن مكتب االستعالمات وقطع التذاكر 
للمنطقة األثرية، إضافة إلى كاڤتريا للس���ائحني وخدمة انترنت، 
ومكتبة ومركز بيع هدايا وتذكارات، وتخدمي السائح بتلسكوبات 
ملشاهدة الواحة واملنطقة األثرية ومراقبة النجوم، وقاعات لعرض 
األفالم الوثائقية والصناعات اليدوية وحيوانات ونباتات الصحراء 
واألعمال الفنية والتش���كيلية األخرى، وقاعة مخصصة للبعثات 

األجنبية العاملة في تدمر.
من جانبه أكد مدير آثار تدمر م.وليد أس���عد أن آثار تدمر التي 
متتد على مس���احات واسعة من باديتنا السورية، حتتاج منا إلى 
بذل املزيد من اجلهود حلمايتها ومنع التعدي عليها بكل صوره من 
خالل إيجاد أجهزة حراسة وحراس، وإنارة بعض املواقع لتوفير 
عامل األمان واحلماية في عموم املنطقة األثرية، نظرا ملا تتعرض 
له من أعمال حفر وتنقيب سري من قبل بعض ضعاف النفوس.

وتشير الكثير من احلاالت التي جرت باملاضي ملا حدث لبعض 
املواقع من أعمال سلب ونهب وتخريب لهذه الثروة الوطنية املهمة 
التي يجب حمايتها بكل الطرق املتاحة. بحس���ب م.أسعد، مشيرا 
إلى أن الس���ورية للشبكات تقوم بدراسة مشروع إنارة »تزيينية 
وأمنية« بالتنسيق مع محافظة حمص ومديرية السياحة ومجلس 
املدينة ومديرية اآلثار، مما قد يساهم في تأمني عامل األمان للمنطقة 
األثرية، ويس���اعد في تق���دمي إمكانية الزيارة املس���ائية للمنطقة 
األثرية ليال، في حني يتم التنس���يق بني مختلف هذه اجلهات من 
أج���ل العمل على إظهار مدينة تدم���ر كموقع متميز على اخلارطة 

السياحية في العالم.

أعمال التنقيب 

وكش���ف اس���عد عن أن أعمال التنقيب التي تقوم بها البعثات 
األجنبية والوطنية من���ذ نحو 150 عاما ولغاية هذا اليوم، أثمرت 
اكتشاف أكثر من 40% من آثار تدمر اخلالدة، لتبقى ال� 60% األخرى 
تنتظر معاول املنقبني الكتش���افها ولكش���ف املزيد من عظمة هذه 
املدينة وجبروتها عبر العصور. واش���ار إل���ى أن هناك ما يقارب 
20 ألف قطعة أثرية مس���جلة ضمن متحف تدمر الوطني، إضافة 
إلى وجود عشرات اآلالف من القطع الصوانية وبقايا العظام لدى 
البعث���ات األجنبية العاملة في مواقع مختلفة من البادية، والتزال 
مئات اآلالف من القطع األخرى تنتظر االكتش���افات لعرضها أمام 
السائحني. أما فيما يخص نظافة املنطقة األثرية، فقد أشار م.عدنان 
خلف، رئيس مجلس مدينة تدمر إلى أن بلدية تدمر تقوم بأعمال 
نظافة املنطقة عامة، ملا تتركه من انطباع لدى السائح كونها تدل 
على حضارة األمم وتطورها، حيث قامت محافظة حمص بدراسة 
مشروع نظافة يشمل املنطقة األثرية واحملاور الرئيسية في املدينة 
وهو حاليا قيد اإلعالن. في حني أش���ار بعض رؤساء املجموعات 

الس���ياحية القادمني إلى سورية إلى أن السورية للطيران ال تعمل 
على حتدي���د برنامج طويل األمد حتدد م���ن خالله الرحالت، مما 
يضطر بعض املجموعات إللغاء س���فرهم أو يقومون باحلجز عبر 

شركات الطيران األخرى.
ورأى خلف انه، وبهدف إيجاد الركائز والدعائم األساسية التي 
من خاللها ميكن االرتقاء بالواقع السياحي نحو األفضل، واحملافظة 
على أوابدنا األثرية واللقى الهام���ة والتي تعتبر كنزا وطنيا البد 
م���ن حمايته، هناك ضرورة لتزويد وجتهيز متحف تدمر الوطني 
واملنطقة األثرية بشبكة إنذار سريع ضد السرقة وضرورة العمل 
على تعيني حراس جدد وفنيني ألعمال التنقيب، وزيادة امليزانية 
الالزم���ة ألعمال التنقيب والترميم، وكذل���ك ضرورة إجناز أعمال 
حتديد وحترير للمواقع األثرية في البادية متهيدا لتسجيلها على 
الئحة التراث الوطني. وطالب بإجناز مشاريع إعادة تأهيل العرض 
املتحفي في متحف تدمر وحديقته. وكذلك متحف التقاليد الشعبية 
املغلق، بالتعاون مع البعثات األجنبية، وإجناز مشروع بطاقة الزيارة 
املوحدة لكامل املدينة األثرية واعتماد البطاقة الرقمية الذكية، كذلك 
إعادة ترميم سور املنطقة األثرية بشكل كامل، ليتم إغالق املنطقة، 

وتنظيم مسارات خاصة للجمال والفورويل.
ومازالت آثار تدمر من أكثر املواقع األثرية شهرة في العالم، وقد 
وصلت إلى أوج ازدهارها في عصر زنوبيا، وكانت محطة أساسية 
لقوافل الش���رق والغرب، ونالت من روما مكانة رفيعة، فقد أطلق 
عليها اس���م هادريانا ثم حصلت على تسمية املستعمرة في عصر 
األسرة السيفيرية السورية التي حكمت روما 211-235م. وتتوزع 
األطالل فيها على مساحة تتجاوز ال� 10كم2 يحيط بها سور دفاعي 
من احلجر املنحوت، وس���ور للجمارك من احلجر واللنب، وتتوزع 
بيوتها حسب املخطط الشطرجني، وأهم معاملها املعابد، منها معبد 
اإلله بل وبعلشمني ونبو والالت وارصو ومناة بعل )معناه الرب أو 
السيد( ثم الشارع الطويل وقوس النصر واحلمامات ومجلس الشيوخ 
واملصلبة، والسوق العامة، ووادي القبور وبيوتها الشرقية الطراز 
ذات احلدائق واألروقة ومئات املدافن، مدافن األبراج ومدافن البيوت 
األرضية واألقبية. سكنها الكنعانيون والعموريون واآلراميون منذ 
3000 عام قبل امليالد، وهم الذين أعطوها اس���مها تدمر، ومعناها: 
اجلميل���ة أو األعجوبة وتتألف أبجديتها من 22 حرفا تكتب وتقرأ 

من اليمني إلى اليسار.


