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نظرًا ألهميتها السياحية وموقعها في قلب البادية 

َتْدُمر تغّير الخارطة اإلدارية لسورية..  وتصبح المحافظة الـ 15 قريبًا 
»الزراعة« تؤكد استمرار دعم الثروة الحيوانية 

»النفط« تعتزم إنتاج نحو 132.6 مليون برميل خالل 2010 

أكد وزير الزراعة د.عادل س����فر »استمرار 
الدولة في دعم قطاع الثروة احليوانية، مشيرا 
إلى أن الوزارة بصدد توقيع مشروع لتطوير 
الثروة مع مؤسسة »إيفاد« على غرار املشاريع 
ال� 5 املوقعة سابقا والتي طالت التطوير الريفي 
واستثمار االراضي والبادية. ولفت سفر إلى ان 
بعض مجاالت الدعم تتمثل في توفير اللقاح 
املجاني ودعم أسعار املقنن العلفي املوزع على 
املربني. حيث تؤمن الدولة سنويا 1.2 مليون طن 
من اخللطة العلفية.  وقّدر الوزير »عدد األغنام 

في سورية بنحو 15 مليون رأس، مشيرا إلى 
أن التعدادين السابقني اظهرا اختالفا في األرقام 
العتماد األول توزيع املقنن العلفي فجاء الرقم 
23 مليون رأس بينما اإلحصاء الثاني جاء 19 

مليونا اعتمد حتصني الثروة احليوانية«.
واشار س����فر إلى »أن الوزارة بصدد تنفيذ 
إحصاء دقيق يحدد أعداد الثروة احليوانية«، 
مبينا أن تراجع أعداد الثروة احليوانية ومنها 
الثروة الغنمية يعود إلى سنوات اجلفاف القاسية 

التي أثرت على البالد عامي 2007/ 2008.

النفط والث����روة املعدنية تس����عى وزارة 
للمحافظة على السوية من اإلنتاج النفطي 
إلى أط����ول زمن ممكن مع بق����اء اآلمال قائمة 
بزيادة تدريجية على اإلنتاج من خالل توسيع 
أعمال االستكش����اف وتطوير احلقول القائمة 
املنتجة باستخدام تقنيات حديثة بهدف زيادة 
مردوديتها اإلنتاجية.  ونقلت سانا عن وزير 
النفط والثروة املعدنية م.سفيان العالو قوله 
إن الوزارة تعتزم إنتاج نحو 132.7 برميال من 
النفط اخلفيف والثقيل واملكثفات خالل العام 

احلالي عبر الشركة السورية للنفط والشركات 
األجنبية العاملة في سورية أي مبعدل نحو 380 
ألف برميل يوميا.  وأضاف العالو إن الشركة 
السورية لنقل النفط ستقوم بنقل 18646 ألف 
طن متري تعادل 133830767 برميال من النفط 
اخلام و9451 ألف طن متري من املشتقات النفطية 
خالل العام احلالي مع احلفاظ على جتهيزات 
ضخ ونقل النفط واملشتقات وتطويرها ورفع 
مردودها االقتص����ادي وحمايتها من العوامل 

الطبيعية بغية االستمرار بالعمل.

األسد أوعز للحكومة السورية برفض توقيع الشراكة مع االتحاد األوروبي ألسباب »سيادية« 
جهاد تركي

كشف مسؤول رفيع أن دمشق رفضت التوقيع على اتفاقية 
الشراكة مع االحتاد األوروبي مؤخرا ألسباب سيادية وأخرى 

اقتصادية.
وقال عضو القيادة القطرية هيثم س���طايحي: إن الرئيس 
بشار األسد وجه احلكومة برئاسة ناجي عطري برفض توقيع 
اتفاقي���ة الش���راكة ألن اجلانب األوروبي ه���و من حدد موعد 
التوقيع وأبلغ اجلانب السوري بهذا املوعد دون الرجوع إليه، 
األمر الذي اعتبره سطايحي »افتئات« على السيادة السورية 

ما استدعى رفض التوقيع.

وأض�������اف عض����و القيادة القط����ري���ة في حدي����ث له 
خالل مؤمتر احتاد الكتاب العرب في دمش���ق أن ثمة نق����اطا 
في ات����فاقية الشراكة ستفوت على سورية في حال توقي���عها 
العديد من امل�������وارد االقتص���ادية، األمر الذي تطلب رفض 
التوقيع حلني معاجلتها، موضحا أن رئيس الوزراء االسباني 
خوس���يه ثاباتيرو وعد اجلانب الس���وري مبزيد من احلوار 
والدراسة حول بنود االتفاقية مع تسلم إسبانيا رئاسة االحتاد 

األوروبي.
وكانت الرئاس���ة السويدية لالحتاد األوروبي أكدت أواخر 
العام 2009 أنها تسلمت رسالة من وزير اخلارجية وليد املعلم 

يقول فيها: إن مراس���م التوقيع على اتفاق الشراكة السورية 
األوروبية لن تتم في 26 من أكتوبر 2009، وأن املعلم ش���رح 
في رسالته أس���باب »تردد« سورية في التوقيع على االتفاق 

وفق املوعد الذي حدده االحتاد األوروبي.
وأعل���ن وليد املعلم، م���ع نظيره اإلس���باني ميغيل إنخل 
موراتينوس بدمشق في وقت سابق أنه تلقى دعوة من نظيره 
الس���ويدي للتوقيع على اتفاق الشراكة السورية � األوروبية 
في 26 أكتوبر العام املاضي وأن هذا الطلب سيخضع للدراسة، 
مبين���ا بطريقة تهكمية أنه يتمنى على نظيره االس���باني أن 
يشرح له معنى هذا االتفاق، وأعرب حينها املعلم عن مفاجأته 

باملوافق���ة األوروب����ية، وقال: إن ه�����ذا االتفاق جمد من قبل 
االحت���اد األوروب����ي في ال����ع���ام 2004 ل����ذا البد أن تدرس 
احلكومة الس���ورية كل التفاصيل املتعل����قة باالتفاقية، وإن 
أجنزت الدراسة خالل الرئاسة السويدية، وإال فخالل الرئاسة 

االسبانية.
في سياق آخر، أكد سطايحي أنه ال خصخصة للمؤسسات 
االقتصادية السورية، مجددا متسك سورية باقتصاد السوق 
االجتماعي وركز على البعد االجتماعي الذي يحمي املجتمع، 
وأكد أنه لن يس���مح بأن يكون هناك اختراق ثقافي لسورية 

من قبل أعدائها.

جمعية »بسمة« أطلقت حملتها في شهر فبراير وتتخللها حفالت فنية ومعارض وعشاء خيري

راتب يوم لرسم »البسمة« على وجوه األطفال المصابين بالسرطان
عن سرطان األطفال الشريط 
الذهب���ي والذي يرمز إلى لون 
الذهب والشمس ويعبر عن نقاء 

قلوب أطفالنا. 
وتطلق بسمة خالل حملتها 
مشروع تبرع ولو بيوم »لترسم 
بسمة« إلش���راك أكبر عدد من 
األفراد ودعوتهم للمساهمة في 
دعم األطفال املصابني بالسرطان. 
وتبرعهم مبا يعادل بأجرة يوم 
من شهر فبراير حيث ميكن ألي 
موظف أن يدعم هذه القضية. 
إضافة إلى املعرض التشكيلي 
الذي يهدف إلى جمع عدد من 
التش���كيلية  الفنية  األعم���ال 
والنحتية لعدد من رواد الفن 
السوريني والذين تبرعوا بريعها 
لصالح دعم األطفال املصابني 
بالسرطان وستقيم اجلمعية 
العامة  الهيئ���ة  بالتعاون مع 
لدار األسد للثقافة والفنون 3 
حفالت موسيقية ويعود كامل 
ريعها لدعم األطفال املصابني 

بالسرطان. 
النشاطات كأس  وتتضمن 
بسمة الرياضي الذي يؤكد دور 
الشباب في دعم األطفال املصابني 
بالسرطان من خالل إقامة دوري 
في كرة السلة بني فرق املدارس 
الرياضية ويكون ريع البطاقات 
اخلاصة بحضور املباراة نصف 
النهائي���ة والنهائية مخصصا 
بالكام���ل لصالح دعم األطفال 
املصابني بالسرطان، إضافة إلى 
حفل العش���اء اخليري الثالث 
وبيع 50 ساعة يعود ريعهما 

لصالح دعم أطفال بسمة. 
يشار إلى أن جمعية بسمة 
لدعم األطفال املصابني بالسرطان 
تأسس���ت ع���ام 2006 للعمل 
على حتس���ني الواقع الصحي 
واالجتماعي لألطفال املصابني 
بالسرطان في سورية من خالل 
تقدمي الدعم النفسي واملعنوي 
لألطفال وأهاليهم ودعم وحدة 
معاجلة سرطانات األطفال في 
سورية طبيا بهدف حتسني واقع 
اخلدمات الطبية املقدمة لألطفال 
وتش���جيع املبادرات املتعلقة 
بإنشاء وحدات جديدة ونشر 
التوعية املجتمعية حول مرض 

السرطان عند األطفال.

املصابني بالسرطان ونشر الوعي 
حول هذه القضية من خالل تقدمي 
املش���اركني في الرزنامة نسبة 
من ريع منت���ج معني أو خدمة 
ما كتبرع لصالح دعم األطفال 
املصابني بالس���رطان حيث مت 
نشر الرزنامة في جميع الوسائل 
اإلعالمية وتوزيع ما يزيد على 
2000 نس���خة على التجمعات 

واملرافق املختلفة. 
كما س���تنتج جمعية بسمة 
عددا من املواد الترويجية التي 
يعود كامل ريعها لدعم األطفال 
املصابني بالسرطان بهدف نشر 
التوعية والتذكير بهذه القضية 
وذلك من خالل شعار التوعية 

وأشارت د.شدن ناجي نائب 
رئيس مجل����س إدارة اجلمعية 
إلى أهمية دور الشركاء الداعمني 
للحملة والذين وصل عددهم إلى 
75 جهة من القطاعات احلكومية 
واخلاصة واألهلي����ة من خالل 
مشاركتهم في إحداث تغيير في 
حياة كل طفل مصاب بالسرطان. 
ونوهت بالدعم احلكومي الكبير 
للجمعية والتسهيالت املقدمة لها 

لتحقيق أهدافها. 
وتتضمن احلملة نشاطات 
متعددة منها رزنامة شهر فبراير 
2010 الت���ي تهدف إل���ى إتاحة 
الفرص أمام أفراد املجتمع لتقدمي 
الدعم املادي واملعنوي لألطفال 

بسرطان األطفال ومنها أنه مرض 
قابل للشفاء وبنسبة تصل إلى 
نحو 85% في حال توفرت فرصة 
التشخيص والعالج الصحيحني 

والرعاية املناسبة. 
وأضاف����ت أس����عد إن عالج 
أكثر  س����رطان األطف����ال م����ن 
األمراض كلفة والبد من التشارك 
القطاع احلكومي واخلاص  بني 
واألهلي م����ن أجل تأمني فرصة 
احلصول على العالج لكل طفل 
مص����اب وأن مت����ارس كل جهة 
في املجتمع دورها وتعمل على 
حتسني واقع األطفال املصابني 
بالسرطان في سورية والتخفيف 

من معاناتهم. 

مجاالت حيوية حتقق مصلحة 
املجتمع وتقدمي البنية التحتية 
الالزمة لعمل اجلمعيات األهلية 
إضاف����ة إلى الرعاي����ة املعنوية 

لها. 
من جهتها قالت ميا أس����عد 
رئي����س مجل����س إدارة جمعية 
بسمة إن احلملة تهدف إلى خلق 
توعية مبرض سرطان األطفال 
وحتفيز املجتمع بجميع أطيافه 
لدع����م هذه القضية وتس����ليط 
الضوء على معاناة الطفل املصاب 
بالسرطان وعائلته خالل مراحل 
املرض والعالج والتي تصل إلى 
نحو خمس سنوات إضافة إلى 
توضيح عدد من احلقائق املتعلقة 

بروين ابراهيم 
ب� 7 مش����اريع تش����اركية 
والعديد من النشاطات الهادفة 
للترويج لثقافة املساهمة في دعم 
املصابني، أطلقت جمعية بسمة 
بالتعاون مع وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل حملة لدعم 
األطفال املصابني بالسرطان متتد 
طوال شهر فبراير ولن تتوقف 
طوال العام وتهدف الى تشجيع 
املجتمع واملؤسسات اإلعالمية 
على املس����اهمة بدعم األطفال 

املصابني بالسرطان. 
وتتوزع احلملة على مشاريع 
ونشاطات مختلفة متكن كل فرد 
من املس���اهمة في دعم األطفال 
املصابني بالس���رطان. ورافقها 
إطالق حمل���ة إعالمية بعنوان 
»سرطان األطفال مسؤوليتنا 
جميع���ا وكلنا ق���ادرون على 
املس���اهمة« لتس���ليط الضوء 
على دور املجتمع في دعم هذه 

القضية. 
من جانبها اشارت د. دياال 
احلج عارف وزيرة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل، إلى أهمية 
التطوعي والنش���اط  العم���ل 
الذي تقوم به جمعية بس���مة. 
ودعت الى التناغم مع القطاعات 
األخرى لتجسيد العمل التطوعي 
اجلماعي من أجل املساهمة في 
ال���الزم لألطفال  العون  تقدمي 
املصابني باملرض العضال، وتقدمي 
املس���اعدة لهم واالستفادة من 
طاقاتهم وإبداعاتهم في مجاالت 
احلياة املختلفة. ولفتت للتجربة 
الس���ورية في العمل التطوعي 
التشاركي وإلى التكافل والتضامن 
االجتماعي لدى الشعب السوري 
وارتباطه مبسؤولياته وواجباته 

االجتماعية. 
وقالت الوزيرة إن نشاطات 
املجتمع األهل����ي تعتبر رديفا 
للنشاط احلكومي وجزءا من 
واجباته ف����ي تنمية املجتمع، 
موضحة أن دور الوزارة يتمثل 
اللوجس����تي  الدعم  في تقدمي 
التسهيالت والوساطة  وتأمني 
مع املانح����ني لتقدمي التبرعات 
وتكريس الثقة بينهما واملساعدة 
في إقامة دورات تدريبية وتقدمي 
األفكار اجلديدة والتوجيه نحو 

جانب من األنشطة الترفيهية التي تهدف للتخفيف من معاناة أطفال السرطان

حكوميات

القيمة المضافة و»اقتصاد الظل«!
ما من مواطن حريص على تطور وازدهار اقتصاد بلده، 
ميكنه أن يناوئ أي ضريبة جديدة من ش����أنها أن توفر 
موارد كافية ومنتظمة للخزينة العامة، تس����اعد الس����لطة 
التنفيذية على حتسني مستوى معيشة مواطنيها، وتنفيذ 
برامج تنمية متعثرة، بس����بب عدم تواف����ر املوارد الكافية 
الجنازها في مواقيتها. هذا أمر متفق عليه، ويكاد يكون من 
املسلمات. لكن السؤال الذي يفرض نفسه في كل مرة تطرح 
فيه وزارة املالية منتجا جديدا: هل خضع مشروع ضريبة 
القيمة املضافة T.V.A إلى قدر واف من الدراسة والتدقيق؟ 
وهل سيخضع إلى جتارب جزئية قبل إقراره، كي ال يكون 
مصيره كقانون »الفوترة« الذي مضى على إصداره شهور 
دون أن يكون له أي وجود في تداوالت السوق حتى اآلن؟

ما ال يريد أحد اإلشارة إليه في هذه الضوضاء اإلعالمية 
التي تدور حاليا حول االنتقال إلى ضريبة القيمة املضافة 
عام 2010، هو أن اإلصالح املال����ي والضريبي، عملية بناء 
هرمية، حتظر على القائمني عليها االنتقال من مرحلة إلى 
أخرى، دون التأكد من حسن تطبيق املرحلة التي سبقتها، كي 
يتم التأسيس عليها، ملرحلة أكثر تطورا وتلبية الحتياجات 
اإلصالح. مبعنى أننا ال ميكن لنا القفز في الفراغ نحو ضريبة 
القيمة املضافة، املغرية جدا مبواردها، والتي ابتدعتها دوائر 
املال األوروبية في بداية ثمانينيات القرن املاضي بنسبة %15 
على كل س����لعة يتم تداولها في األسواق قبل أن تصل إلى 
املستهلك. وأتت نتيجة تطور مذهل في آليات إحكام الشفافية 
الضريبية، لتحقق بسرعة أهم موارد الدولة، تفوق بكثير 
الضرائب األخرى املباش����رة على األرباح، سواء للشركات، 
أو األفراد. ولالستئناس باألرقام، فقد شكلت هذه الضريبة 
في موارد اخلزينة الفرنس����ية لعام 2006 نسبة 44%، في 
حني أن الضريبة املباش����رة على األرباح لم تتجاوز نسبة 
20%. ضريبة القيمة املضافة، تستوجب بالضرورة وجود 
تداوالت جتارية سلسة وشفافة، تتسم بآليات صارمة، تبدأ 
من دخول السلع عبر املنافذ احلدودية وفق بيانات جمركية 
ومالية واقعية، أو تخرج من املعامل ومواقع اإلنتاج احمللية 
باجتاه األسواق، وفق فواتير نظامية، يحظر تسديد قيمتها 

نقدا من خارج األطر املصرفية املعتمدة. 
فهل أجنزت وزارت����ا االقتصاد واملالية نظام »الفوترة« 
وأصبح متداوال في األسواق بآليات صارمة، تؤكدها حركة 
احلس����ابات املصرفية جلميع املتعاملني، ب����دءا من املنتج 
واملستورد وتاجر اجلملة وانتهاء ببائع املفرق، حتى تنتقل 

بقفزة كبرى نحو ذروة الهرم الضريبي؟
ولكن عن أي أس����واق نتحدث، إذا كان »اقتصاد الظل«، 
الذي ال يعترف أصال بالفواتير وال باملصارف وال يدفع أي 
ضريبة من أي نوع كان، ويشكل باعتراف احلكومة نسبة 
48% من هيكل االقتصاد السوري، سيبقى على هامش كل 

هذه اإلجراءات؟!
كل الدالئل امللموس����ة تش����ير إلى أن هذه الضريبة لن 
حتقق األهداف التي تنشدها احلكومة، مادامت تصدر قوانني 
وتشريعات، دون آليات لتنفيذ ما سبق منها. بل ستكون عبئا 
إضافيا على شركات القطاع العام، التي ستلتزم بتطبيقها، 
فتحرمها ميزة التنافسية مع القطاع اخلاص، الذي ميتلك 
خبرات خارقة في االلتفاف على القوانني، وسيكون اخلاسر 
األكبر منها في ظل هكذا ظروف، القطاع العام واملس����تهلك 

في آن معا. 
هدى العبود

معناكونوا

إع���ادة النظر في جمي���ع التقس���يمات اإلدارية
للمحافظات الس���ورية  التي لم يعد يتماش���ى 
حالها مع مش���اريع التنمية التي تنوي احلكومة 
تنفيذها، هو ما يش���غل بال وزارة اإلدارة احمللية 
حسب ما أكدت مصادر من داخل الوزارة، مبينة أنه 
مت إعداد دراسة لتحويل مدينة تدمر إلى محافظة 
مستقلة سيعلن عنها قريبا ضمن حدودها اإلدارية 
نظرا ألهميتها الس���ياحية وموقعها وسط البادية 
الس���ورية وجتنبا للتداخل اإلداري احلاصل بني 
أراضي محافظتي حمص وريف دمشق، كما أن ذلك 
البد وأن يضع حدا ملزيد من الهيئات املستقلة على 

الورق واملكبلة عمليا، كما أكد املصدر.
وحسب الدراسة املقترحة فإن احملافظة اجلديدة 
ستش���يد على جزء من أراضي محافظتي حمص 
وريف دمشق وتشمل مدينة تدمر، ويتبع لها ناحية 
السخنة وقرى »أرك، الطيبة، الكوم، الكدير، حريت، 
خنيفيس، املناجم الشرقية، احملطة الثالثة، احملطة 
الرابعة من أراضي محافظة حمص«، إضافة إلى التنف 
وجزء من أراضي محافظة ريف دمشق، باإلضافة 
إلى مناطق واس���عة من البادية الس���ورية لم يتم 
حتديدها حتى اآلن، وأشار املصدر الى أن احملافظة 
اجلديدة ستحمل اس���م محافظة تدمر أو محافظة 

البادية لتصبح احملافظة ال� 15 في سورية.
وكانت احلكومة قد أك��دت ف���ي مناسب����ات عديدة 
مواصلة العمل لتحويل مدينة تدمر الى محافظة من 
خالل تطوير بنيتها التحتية وتزويدها بجميع اخلدمات 
من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها، وبناء بنية إدارية 

متكاملة تسعى إلى حتقيقها حسب األهمية.
يذكر أن عدد س���كان مدينة تدمر وما حولها من 
القرى والبادية يبلغ نحو )103836( نسمة، أما عدد 
السكان في املدينة فيبلغ 49457 نسمة، ومساحتها 
350 ألف متر مربع وتتبع إداريا حملافظة حمص كما 

كل البادية السورية.

المدرج الروماني
في تدمر عروس الصحراء

في إطار خطة محافظة دمشق لتأهيل األحياء مبدينة دمشق القدمية 
ن ليرة سورية لتزويد  م احملافظة تنفيذ دراسة بقيمة 400 مليو تعتز
كل من حي النقاش����ات وحارة الفنانني داخل مس����وار املدينة القدمية 

بالبنى التحتية الالزمة. 
م.ممجد الرز مدير مدينة دمش����ق القدمية: إنه في إطار خطة  ء  وقا
إ وكهرباء وصرف  احملافظة سيتم في هذين احليني إقامة شبكات ميا
ن  صحي وهاتف وتنفيذ واجهات جديدة ورصف الطرق بحجر اللبو

ما يحافظ على الطابع التراثي لهما. 
م باحلفاظ على احلرف التقليدية  ن املديرية ستقو وموضح الرز م
إ احل����رف وإبعاد كل منتج  داخل املدين����ة وحصر بيع املنتجات بهذ
مستورد عن مسواقها منوها بوجود اقتراح إلعطاء قروض ألصحاب 
إ  احلرف التقليدية لترميم محالهم بهدف احلفاظ على تاريخ وعراقة هذ
ء السياحية لتستوعب  احلرف الفتا إلى منه سيتم تشجيع زيادة النز

5 آالف سرير في مختلف منحاء املدينة القدمية. 

400 مليون ليرة لدراسة تأهيل حي النقاشات وحارة الفنانين بدمشق القديمة 


