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مغارة تاريخية بمساحة 3 آالف دونم بمحافظة إدلب
اكتشفت في بلدة منطف التابعة ملنطقة أريحا

مبحافظة إدلب أمس األول مغارة أثرية يعود 
تاريخها إلى نهاية الفترة الرومانية. 

ونقلت س���انا عن نيقوال كباد رئيس دائرة 
اآلثار قوله إن املغارة التي تتوضع على مساحة 
3 آالف متر مربع تعود إلى القرن الثالث امليالدي 
موضحا أنها املغ���ارة األولى في احملافظة بهذا 
احلجم وأنها تقع ضم���ن منطقة صخرية في 

جبل الزاوية. 
وأوضح أنه عثر في املغارة على كسر فخارية 
وعظام حيوانات قدمية ومفترسة حيث مت الدخول 

إليها عن طريق فتحة بطول 2 متر وعرض متر 
تقريبا مبينا أن نسبة الرطوبة واحلرارة داخل 

املغارة تتراوح بني 35-و40 درجة. 
بدوره بني مصطفى ق���دور معاون رئيس 
ش���عبة التنقيب األثري في الدائرة أن النوازل 
املتوضعة في س���قف املغارة بط���ول 5 أمتار، 
فيما تدل الصواعد في أرضها على ترشح مياه 
األمطار من الصخور الكلسية وحدوث تفاعل مع 
الرطوبة وأدى لتشكل هذه الصواعد والنوازل 
ذات األحجام املختلفة على مساحة كبيرة من 

ارض املغارة تصل إلى 80%من مساحتها. 

سعد الدابح
مع إشراقة كل صباح جديد، تطوى

صفحة يوم بشكل متسارع نحو بداية 
يوم آخر. ويتزامن األسبوع األول من شهر 
»فبراير« البارد بشكل غير مسبوق هذا 
العام مع س���عد الدابح كما كان أجدادنا 
يقولون. وسعد الدابح قصة حقيقية تدور 
أحداثها حول: أن رجال كان قد شد رحاله 
وقرر الس���فر، فقال له والده يا بني انه 
شهر بارد جدا، ولكن سعد أبى واستكبر 
وأراد السفر وفي منتصف الطريق وقف 
سعد وكاد يتجمد من شدة البرد، فقرر 
أن يذبح سيارته اخلاصة وهي »اجلمل« 
الذي كان يرافقه في حله وترحاله ويختبئ 
بداخله وبذلك اس���تطاع أن ينجو سعد 
من املوت ومن هنا جاءت تسمية »سعد 

الدابح«. 
واليوم جند أن غي���اب مادة املازوت 
جتعلن���ا جميعنا بحاج���ة الى »جمل« 
يقينا شدة البرد إذا لم تسارع احلكومة 
وتنقذنا من شدة البرد التي ال تطاق. ولكن 
احلكومة مشكورة شعرت بنا فقدمت لنا 
»البونات« بشكل مكافأة مادية، تصرف 
وعلينا أن نذبح بردنا على طريقتنا. وما 
يترتب على ذلك من أعباء مادية إضافية، 
قد ال يقوى على حتملها مئات اآلالف من 
أرباب األسر ذوي الدخل احملدود، دفعة 
واحدة ألنها لو مضت بس���الم مع أعباء 
اللوازم اليومية، املقدرة بخمسة آالف ليرة 
كحد أدنى للدفعة األولى، ومثيلتها للدفعة 
الثانية، فإنها ستكون على حساب شح 
مدافئنا وموائد أسرنا، طيلة فترة البرد 
على مدى أربعة أشهر، وهذا يترافق مع ما 
سيرافقها حتما من حتليقات جنونية في 
أسعار العديد من السلع الرئيسية، قبل 
أن يودع »سعد الدابح« املبارك الناس، 
ليزف لنا الدفء بقدوم شهر أبريل الذي 
ال يخلو من لس���عة باردة، ولكنها أخف 
وطأة من األشهر السابقة. وهذا ال أظنه 
س���يكون مفرحا للكثير من األس���ر هذا 
العام، بعد كل م���ا يكون قد تكبده ذوو 
الدخل احملدود من أعباء مرهقة ملوازناتهم 

الهشة باألصل.
تطمين���ات املعني���ني ف���ي احلكومة 
التي بدأت تصدر تباعا منذ أش���هر عن 
استعدادات أجهزتها، وكذلك جلان حماية 
املس���تهلك، لقمع أية زيادة في األسعار 
وأنها ستفعل كل ما من شأنه أن يؤدي 
للسيطرة على األسواق، لتطمئن أصحاب 
اجليوب شبه الفارغة، وال تخيف الفئة 
اجلش���عة من التجار التي تعرف جيدا 
مفاتيح إفراغ أقوى القرارات احلكومية 

من مضمونها.
وحتضرني في هذه الظروف جتارب 
بعض البلدان العربية الشقيقة، واألوروبية 
الصديقة عن كيفي���ة التدخل احلكومي 
االيجابي للتخفيف من هموم الش���رائح 
الضعيفة، في املناسبات التي تستوجب 
إنفاقا استثنائيا يتجاوز موازنات هذه 

األسر الشهرية.
ففي فرنس���ا تقدم احلكومة منذ عام 
1989، في العشرين من شهر آب كل عام، 
معونة مالية لألسر التي يقل دخل معيلها 
السنوي عن 14 ألف يورو، مبلغا قدره 
300 يورو تقريبا، عن كل طفل يبلغ عمره 
بني 6 و18 س���نة، لتغطية أعباء اللوازم 

املدرسية بشكل الئق.
أما في الكويت الشقيقة، فهناك جلنة 
مراقبة التي كان م���ن مهمتها التحقيق 
والتدخل الس���ريع والفعال في أي خلل 
يحدث في األسعار املتداولة في األسواق، 
بهدف احلفاظ على مداخيل األسر الضعيفة 

من جشع التجار.
نحن نعرف أن قوانني مكافحة التدليس 
واالحتكار، التي أصدرتها احلكومة منذ 
بداية موجة الغالء العاملي، وكذلك القرارات 
التنفيذية التي تلتها، كافية لتثبت حسن 
نية احلكومة في الوقوف بحزم إلى جانب 
الش����رائح األضعف من املجتمع، لكن ما 
كان ينقص تلك النوايا الطيبة والقرارات 
احلكومية احلازمة، شيء ما يشبه قرار 
وزير التجارة الكويتي، يحصن اللجان 
امليدانية التي تدخل في احتكاك ومتاس 
مباشر مع التجار واملصنعني، فيمتنعون، 
بحكم االكتفاء، وليس التعفف املصطنع، 
عن أن يكونوا هم األداة الرئيسية في إفراغ 
القرارات الوزارية من مضمونها ومادمنا 
حتدثنا عن حكومة الكويت وبرملانها فعلينا 
أن نش����كرهم على الزيادة التي أصدرت 
مؤخرا لكل أسرة كويتية وندعو من قلوبنا 
نحن في البلدان العربية األخرى أن تخطو 
حكومتنا العتيدة والتليدة بزي�ادة تس��د 
رم��ق الكثيرين، فهل يفعلون؟ بك��ل تأكيد 

ال ال ال، اياكم وسعد الدابح ضيفنا.
هدى العبود

معناكونوا

المحافظاترسائل

أقرت احلكومة السورية قبل ايام مشروع القانون املتضمن
إحداث مؤسس���ة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى املؤسسة 
العامة لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي ترتبط بوزير اإلعالم ومقرها 

دمشق.
 وبحس���ب »سانا« تهدف املؤسس���ة من خالل ما تنتجه من 
أعمال فنية إلى حتقيق االرتقاء مبس���توى اإلنتاج الفني وسبل 

حتويل الدراما السورية إلى صناعة دائمة التطور.

كما تسعى الى املساهمة في إحياء التراث العربي االدبي والعلمي 
والفني وتوظيفه فنيا مبا يخدم القضايا القومية واالنسانية.

الى جانب تشجيع املواهب الفنية االبداعية في مجال الدراما 
ورعايتها واالستفادة منها.

وتهدف ايضا الى املس���اهمة مع شركات القطاع اخلاص ذات 
االهتمام املشترك بإبراز صورة سورية احلضارية على املستويني 

العربي والعاملي.

الحكومة تقّر إنشاء مؤسسة عامة لإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي

»النقل« تستبدل الرسم السنوي للسيارات بزيادة 4 ـ 5 ليرات على ليتر البنزين
خالد تركي

وسط مخاوف من حتولها لدافع جديد 
لزيادة االس���عار، أكد د.يعرب بدر وزير 
النقل أن الدراسة املعدة بخصوص استبدال 
الرسم السنوي لتسجيل السيارات بضريبة 
على الوقود، ستطبق »مبدئيا« في حال 
إقراره���ا من قبل اجلهات املختصة، على 
الس���يارات العاملة على البنزين، نظرا 
لعدم إمكانية الفصل بني املازوت املستخدم 
للسيارات واملازوت املستخدم لالستعماالت 

األخرى حاليا.
الرسم  الوزير بدر: استبدال  وأضاف 
السنوي على الس���يارات بضريبة على 
الوق���ود يهدف إلى تخفي���ف العبء عن 
الذي���ن ميلكون س���يارات،  املواطن���ني 
والضغط على مديريات النقل، حيث إن 
هذا اإلجراء سيس���اعد بشكل كبير على 
تبس���يط اإلجراءات لباق���ي املعامالت، 
وكذلك تخفيض التكاليف املباشرة وغير 
املباشرة كالورقيات واملطبوعات والوقود 
واملصاريف األخرى املختلفة، موضحا أن 
املعامالت التي سيتم التخلص منها بعد 
تطبيق الضريبة بدل الرسم السنوي تشكل 
ما بني 60 و70% م���ن إجمالي املعامالت 
اخلاصة بعم���ل مديريات النقل، ما يحل 
اجلزء األكبر من مشكلة االزدحامات التي 

حتدث أثناء عملية الترسيم.
وأشار وزير النقل إلى أن الدراسة بينت 
أن تطبيق هذا اإلجراء سيسهم في تخفيف 
العبء على املواطن، من خالل تس���ديده 
الرسوم دفعة واحدة، مع توحيد عدد كبير 
من فئات املركبات العاملة على البنزين، 
بحيث يؤمن هذا النوع من الضرائب نوعا 
من العدالة الضريبية، السيما أنه يتم في 
هذه احلال���ة التعامل على مبدأ من ميلك 
املركبة ذات احملرك األكبر سيدفع ضريبة 
أكبر، الفتا الى سعي الوزارة، بالتزامن مع 
تطبيق هذه اخلطوة، إلى التوسع في تأمني 
خدمة النقل العام، ما يشجع املواطن على 
عدم استخدامه لسيارته اخلاصة بشكل 
يومي إال لتنقالته الضرورية، والتي تتطلب 
فعال اس���تخدامها. وهذا سيؤدي بدوره 

إلى التخفيف م���ن االزدحامات املرورية 
مستقبال في املدن.

وأوضح الوزير أنه، ومن خالل مقارنة 
كمية البنزين املستخدم وأعداد السيارات 

العاملة على البنزين، مت التوصل إلى رقم 
من 4 على 5 ليرات سورية سيتم إضافتها 
على كل ليتر بنزين، وبالتالي التخلص 
من عملية دفع رس���م التجديد السنوي، 

بحيث تبقى عملية الفحص الفني للمركبة 
التي ميكن أن تتم، من خالل مراكز فحص 
حكومية وأخ���رى خاصة مت البدء مبنح 
التراخيص النهائية لبعضها في مختلف 

احملافظات.
وحول الس���يارات مختلفة الس���عات 
بالنس���بة حملركاتها، بني وزير النقل أنه 
الدراسة مت تقس���يم السيارات  مبوجب 
العاملة على البنزين إلى عدة شرائح، من 
خالل دراسة معمقة قام بها فريق وكالة 
التنمية في األمم املتحدة )يو إن دي بي( 
حول كيفية املطابقة بالنس���بة للرسوم، 
إذ تبني أن السيارات التي سعة محركاتها 
دون 1600 سي سي ستحافظ على نفس 
املبلغ الذي سيتم دفعه، في حني إن شريحة 
س���يارات النقل العام )التاكسي( سيتم 
بخصوصها إزالة رس���م ضريبة الدخل 
والرسم السنوي، وبالتالي ستحافظ على 
نفس املبلغ الذي كان يدفع، الس���يما أنه 
يتوجب على صاحب الس���يارة أن يدفع 
أكثر كلما شغل س���يارته أكثر، موضحا 
أن هناك اقتراحا حول شريحة السيارات 
ذات الس���عات العالية حملركاتها، يتمثل 
في احملافظة على الرسم السنوي اخلاص 
بها لهدف آخر هو احلد من استخدام هذه 
السيارات ملعايير بيئية والستهالكها الكبير 

للوقود.
ولفت د.بدر إلى أن الدراس���ة رفعت 
مؤخرا إلى رئاسة مجلس الوزراء متهيدا 
لعرضها على اللجنة االقتصادية لدراستها 
بش���كل كامل، وانتظار إن كان هناك أي 
مالحظ���ات حولها، وصوال إلى اعتمادها 
بصيغتها النهائية بعد اس���تكمال جميع 

اإلجراءات اخلاصة بها.
وكانت وزارة النقل أجنزت الدراس���ة 
بعد مناقشة عدد من االقتراحات اخلاصة 
بتبس���يط اإلج���راءات عل���ى املواطنني 
ومديريات النقل على حد س���واء، إلى أن 
مت التوص���ل إلى إمكاني���ة التخلص من 
معاملة التجديد السنوي للمركبة وحتصيل 
الرس���وم املترتبة من خالل إضافة مبلغ 
معني على كل ليتر بنزين. وبالتالي يقوم 
املواطن بدفع هذا الرسم بشكل مجزأ كلما 
مأل س���يارته بالبنزين، بحيث ال يحتاج 
إلى الع���ودة إلى مديريات النقل من أجل 

التجديد السنوي.

لتخفيف »العبء« عن المواطنين وتشجيعهم على »استخدام« الوسائل العامة!

مدافن تعود إلى العصر البرونزي في درعا
متكنت دائرة آثار درعا من اكتشاف مجموعة 
مدافن من العصر البرونزي، وذلك في منطقة 
األشعري األثرية إلى الشرق من تل األشعري 
بحوال����ي 200 متر في األرض العائدة ملكيتها 
إلى ورثة كرمي عايد الربداوي من سكان مدينة 

طفس. 
وعن هذا االكتشاف، قال م.حسني مشهداوي، 
رئيس دائرة آثار درعا: بعد إعالمنا من قبل أحد 
املواطنني بوجود دالالت أثرية، قمنا بتشكيل 
جلنة متخصصة مؤلفة من اآلثاريني: قاس����م 
احملمد، ومحمد العيشات، وأيهم جدعان الزعبي، 
والرسام فايز عياش. وقامت اللجنة على الفور 

بإجراء سبر في املوقع، وتبني وجود ثالثة مدافن 
حتى اآلن، حتتوي على العديد من اللقى املهمة 
ذات القيم����ة األثرية والتاريخية، والتي تعود 
إلى فترة البرونز الوسيط ما بني )1600-2100( 
س����نة قبل امليالد. وأهم اللقى املكتشفة عبارة 
عن أوان فخارية، وأدوات برونزية، وقطع زينة 
متنوعة، كالعقيق والكريستال، باإلضافة إلى 
العديد من القطع الفخارية املكس����ورة، والتي 
ميكن ترميمها، كما أن العمل مازال مس����تمرا 
حتى اآلن، ونتوقع أن يزيد حجم االكتشافات 
خالل األي����ام املقبلة. وعن خصوصيات الدفن 

ومواصفات املدافن.

مواسم الخير عند أصحاب الدخل المحدود.. غالء 
بروين إبراهيم

السلع  ارتفاع أسعار بعض  أثار 
الغذائية خالل األسبوع املاضي مخاوف 
الدخل احمل���دود من عودة  أصحاب 
س���يناريو جنون األسعار في مطلع 
عام 2008 عندما بدأت أسعار بعض 
السلع الرئيسية باالرتفاع لتصل إلى 
مستويات غير مسبوقة، حيث شكل 
ارتفاع أس���عار اللحوم احلية خالل 
األس���بوع املاضي مبقدار 40 ل.س 
للكيلو الواحد أبرز املس���تجدات في 
األسواق احمللية ليباع الكيلو من حلم 
العواس ب��200 ل.س بعد أن كان ب� 160 
ل.س، واستغلت محالت القصابة هذا 
األمر ليباع مباشرة ورفعت أسعارها 
ليباع الكيلو املجروم بحدود ال� 700 
ل.س، األمر الذي يعزوه املربون إلى 
التنبؤ مبوسم جيد للمراعي هذا العام 
نتيجة األمط���ار الغزيرة في الفترة 
األخيرة. كذلك األمر بالنسبة للفروج 
حيث حققت أسعاره خالل األسبوعني 
املاضني قف���زة كبيرة باجتاه ال� 125 
ل.س للكيلو املنظف و78 للحي حيث 
الكميات املطروحة باألسواق قليلة 
وال تكفي حاجة السوق نتيجة تعثر 
وصول الس���يارات للمداجن بسبب 
األح���وال اجلوية الس���يئة وتراكم 

الثلوج.
وحلقت م���ادة البن���دورة بركب 
االرتفاع احلاصل ليصل سعر الكيلو 
أواخر األسبوع املاضي إلى 40 ل.س 

في بقاليات األحياء مستغلني إغالق 
أس���واق الهال أيض���ا نتيجة عوامل 
الطقس وتراكم الثل���وج في معظم 
املناطق اجلنوبية والطرق املؤدية إلى 
دمشق، األمر الذي حال دون وصول 
السيارات احململة باخلضر والفواكه 

القادمة إلى دمشق.
يضاف إلى جملة االرتفاعات هذه 
بروز مادة الس���كر كسلعة رئيسية 
تدخ���ل كمادة أولية ف���ي العديد من 
الس���لع الضرورية للمستهلك الذي 
انعكاس هذا  باتت تداهمه هواجس 
االرتفاع على جميع السلع املرتبطة 
بها ويفتح الباب واسعا أمام مزيد من 
االرتفاعات على سلع أساسية أخرى، 
واجلدير ذكره أن بيع مادة الس���كر 
بسعر 40 ل.س للكيلو الواحد أعاد 
إحياء طوابي���ر املواطنني أمام منافذ 
العامة االستهالكية  بيع املؤسس���ة 
لشراء مادة الس���كر بسعر 10 ل.س 
للكيلو املخصص لكل فرد في األسرة 

السورية.
وأمام هذه التغيرات حتمل مديرية 
حماية املستهلك املسؤولية للمحتكرين 
إضافة إلى ضعف القوة الش���رائية 
للمواط���ن مع األخذ بع���ني االعتبار 
األسباب اخلارجية فيما ملستوردي 
املواد الغذائية رأي آخر اذ يعزونها 

لعوامل خارجية وليست داخلية.
 أما مديرية األس���عار في وزارة 
االقتصاد فتؤكد أن بعض مواد السلع 

انخفضت أس���عارها أو تقاربت مع 
أسعار الفترة نفسها من العام املاضي 
مثل الع���دس بأنواعه واحلمضيات 
والبرغل وأوضح���ت أن هناك دورا 
كبيرا وفعاال ملؤسسات القطاع العام 
بطرح الس���لع الضرورية للمواطن 

بأسعار تقل عن السوق.
خالفا ألسواق السلع الغذائية، فإن 
حال األلبسة جتد رواجا خالل هذه 
الفترة من الس���نة نتيجة ما توفره 
التنزيالت التي أعلنتها وكاالت ومحال 
األلبسة من فرصة حقيقية للتسوق 
لدى املواطن الذي بات يصف األسعار 
باملقبولة مقارنة مع الفترة املاضية، 
حي���ث وصلت التنزيالت إلى حد ال� 
80% أحيانا وملختلف أنواع األلبسة 
وبجودة مناس���بة ملختلف األذواق 

والدخول.
وفيما يخ���ص أصحاب املطاعم، 
فإنهم يتجهون نحو رفع األس���عار 
بنسب جتاوزت ال� 40% أحيانا دون 
أي حس���يب أو رقيب وبغض النظر 
عن االلتزام باجل���ودة التي حتدثت 
ارتفاع  السياحة بحجة  عنها وزارة 
التكاليف املتمثلة في ارتفاع أسعار 
املواد األولية مث���ل اللحوم وغيرها 
من املواد األساس���ية، إضافة إلى ما 
يتم دفعه من رسوم للمالية والبلدية 
وأجور عمال وغيرها من املصاريف 
التي ال تدخل ف���ي املعايير املعتمدة 

لدى وزارة السياحة.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالجملة وتقاذف المسؤوليات 

نواعير حماة.. معجزة اإلنسان 
السوري لتسخير الطبيعة

يعود تاريخ النواعير إلى عهد اآلراميني قبل اكثر من 2500 سنة، وتبني 
اآلثار السورية منحوتات ولوحات أثرية عن النواعير كاللوحة املوجودة في 
املتحف الوطني التي اكتشفت في أفاميا ويعود تاريخها إلى 420 ميالدي.

والناعورة عبارة عن آلة مائية دائرية دائمة احلركة مخصصة لرفع املاء 
من النهر وعبر القناطر إلى البس����اتني املرتفعة على جانبي النهر، وتتكون 
من دوالب خشبي ضخم يدور حول محور خشبي من خشب اجلوز حصرا 
يدعى القلب يرتكز على قواعد خشبية موضوعة على قواعد حجرية ثابتة 

وقوية في قاع النهر.
وتدور الناعورة دورة كاملة كل عش����رين ثانية ترفع خاللها 2400 ليتر 

من املاء.
وتعتبر محافظة حماة أكثر احملافظات الس����ورية احتواء لهذا االختراع 

املهم لدرجة انها اصبحت تعرف مبدينة النواعير.
ومن أشهر النواعير املوجودة في حماة والتي التزال قائمة اجلسريات، 
والكيالنيات، والبش����ريات. حتى انها دخلت في امل����وروث الثقافي والفني 

للمحافظة وال احد ينسى أغنية »محال عنني الناعورة«.  


