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شؤونسوريــة

حتدى د.أديب ميالة حاكم مصرف س����ورية املركزي.. ان ينجح 
أي أحد في املضاربة بالليرة السورية. مؤكدا أن كل من يحاول ذلك 
سيخس����ر مذكرا بخس����ائر أولئك الذين ضاربوا بالليرة عام 2005 

وخسروا خسائر كبيرة.
ميالة أكد أن الليرة السورية قوية ومستقرة ومتوازنة وال خوف 
عليها إطالقا..واصفا إياها باملتينة � مشيرا إلى أن هذه املتانة قامت 
على أسس صحيحة ومدروسة مشيرا إلى أهمية ذلك في دعم العملية 

االستثمارية في البالد والتعبير عن قوة االقتصاد.
وقال: ان سورية باتت تقف على أعتاب مرحلة جديدة ستشهد دخول 
مصارف عاملية وذلك كنتيجة للتعديالت التي طالت قانون املصارف 

سواء جلهة رأس املال أو جلهة رفع حصة الشريك األجنبي.
مش����يرا إلى محادثات جتري مع بنوك كب����رى لها صفة عاملية 
م����ن أوروبا وتركيا وبعض ال����دول العربية إلقامة مصارف لها في 

سورية.

سورية تفتح أبوابها للمصارف العالمية  و»المركزي« يتحدى المضاربين بالليرة 

معناكونوا 

الي����وم حديث الطقس وتقلب����ات اجلو تبدأ به 
املذيعات العربيات في أغلب النشرات اجلوية فهناك 
س����عد الدابح وسبق أن حتدثنا عنه، وسعد البالع 
الذي بدأ من الرابع عشر من الشهر اجلاري وينتهي 
في األسبوع األخير من ش����هر مارس املقبل. وهنا 
يب����دأ اجلو بالدفء واألمطار في االرتكاز في جوف 
األرض. هذا بخصوص اجلو وتقلبات الشتاء الذي 

عّم على الوطن العربي بكل اخلير. 
أما بخصوص النقل، وبكل ما يتصل به من طرق 
سريعة وريفية ومطارات وموانئ وشحن ونقل ركاب 
بني املدن وداخلها ووسائط متطورة ومحطات وشبكة 
خطوط حديدية، فقد أضحى عنوانا ملدى تقدم أي 
بلد أو تخلفه، ويعطي للزائر انطباعا مبدئيا لدى 

دخوله أول بوابة حدودية.
واحلمد هلل، كانت حتزننا األرقام التي تنشر عن 
ضحايا الطرق العام����ة، ولكن هذا العام انخفضت 
نسبة احلوادث وذلك بسبب الرقابة من قبل كاميرات 
الكترونية ال تخطئ وليست بحاجة الى من يكتب رقم 
السيارة وسرعتها احملددة في هذا املكان أو غيره.

إحصاءات املرور تشير إلى أن معظم حوادث السير 
التي وقعت الع����ام املاضي، مرعبة إذ تصل )3500 
قتيل، و120 ألف جريح(، بينهم عدد كبير من األطفال 
وهذه نسبة كبيرة. وتعول األسباب عادة إلى خطأ 
بشري ناجم عن السرعة الزائدة، أو التجاوز اخلاطئ، 
في معظم األحيان. وهذا صحيح. لكن ما يخفى وراء 
مثل هذا االس����تنتاج، رمبا يكون أكثر أهمية، إذ إن 
طريق مثل دمشق– حلب يفترض أن تكون طريقا 
دولية، على شاكلة الطرق السريعة التركية املسماة 
»أتوبان« أو الفرنسية »االوتوروت« أي مغلقة من 
حافتيها بجدران إس����منتية، على كافة مس����اراتها، 
وتتمتع مبواصفات عاملية من حيث املنعطفات اآلمنة، 
واالنحدارات، وتستوعب دفقا كبيرا من احلافالت، 
بخطوط ثالثة أو أربعة، في كال االجتاهني، مخططة 

بدهان فوسفوري أبيض.
هل هذا هو واقع الطريق الرئيسية، التي تربط 
بني أكبر وأه����م مدينتني في س����ورية من الناحية 
االقتصادية؟ هل فيها شيء يشبه أي »أتوبان« قدمي 

في تركيا أو اوتوروت في أوروبا؟
هل ل����دى إدارة املرور تصور ع����ن عدد املعابر 
السطحية، العرضية، العشوائية، اخلطرة، التي حتفل 
بها هذه الطريق الدولية من دمشق إلى حلب، كي ال 
نقول إلى القامشلي؟ هذه املعابر العشوائية، اخلالية 
من أبسط قواعد السالمة املرورية، تقطعها اجلرارات 
الزراعية، بالعرض، في الليل بال أنوار خلفية، كما 
في وضح النهار، فضال عن احلافالت التي تسير في 
االجتاه املعاكس قرب التجمعات املدنية، خصوصا 

في الليل، ومن دون أنوار كاشفة.
هل تعرف إدارة املرور ومعها وزارة النقل، عدد 
احلفر واملطبات، والتدرجات الناجمة عن احلموالت 
الزائدة، وس����وء التنفيذ، املنتشرة على طول تلك 

الطريق احليوية في كال االجتاهني؟
ما الذي مينع � حقا � من تكرار التجربة الرائدة 
ملؤمتر استثمار املنطقة الشرقية، الذي تكلل بنجاح 
منقطع النظير، والتحضي����ر ملؤمتر مماثل تطرح 
فيه عشرات املشروعات املتعلقة بالنقل، خصوصا 
منها تطوير ش����بكة اخلط����وط احلديدية املهترئة، 
واستقطاب ش����ركات محلية وعربية كبرى، لتولي 
شؤون النقل بني املدن وداخلها، وشق طريق سريعة 
موازية، مبوصفات عاملية، مدفوعة االستخدام، بدال 
م����ن الترقيعات التي جتري بتثاق����ل على الطريق 
احلالية، والتي لم تعد قادرة على استيعاب األعداد 
الهائلة من احلافالت التي تستخدمها، خصوصا في 

السنوات األخيرة؟!
هدى العبود 

واقع الطرق العامة
عنوان تحضر

السوريون ينفقون 2.8 مليار ليرة على الشاي.. ودمشق ودير الزور األكثر استهالكاً
بروين إبراهيم 

تشير بيانات وزارة االقتصاد والتجارة الى ان إجمالي خطة الطلب 
على مادة الشاي خالل عام 2010 تصل إلى 34320 طنا منها 400 طن 
توزع عبر منافذ املؤسس����ة العامة االستهالكية و33920 طنا مقترح 

توزيعها عن طريق القطاع اخلاص. 
وحسب إحصائيات املكتب املركزي لإلحصاء مت استيراد نحو 17 ألف 
طن من الشاي املعبأ عام 2008 بقيمة تصل إلى أكثر من 1.430 مليار 
ليرة سورية ونحو 15 ألف طن من الشاي غير املعبأ بقيمة تصل إلى 
أكث����ر من 1.432 مليار ليرة. وبناء على هذه االرقام يتراوح ما ينفقه 

السوريون على الشاي حوالي مبلغ 2.862 مليار ليرة في العام . 
ويصل معدل اس����تهالك الفرد السوري من الشاي سنويا كما جاء 
في وكالة االنباء السورية »سانا« نحو 1.716 كيلو غرام. كما تستورد 
سورية الشاي من س����ريالنكا بالدرجة األولى بنسبة تصل إلى %92 

من الكمية املستوردة. 
ويقول أحد جتار الشاي إن جودة الشاي ونوعيته تختلف بحسب 
مكان قطف الشاي من املجموع اخلضري للنبتة فأجود األنواع زهرة 
باش التي تؤخذ من رأس النبتة وتختلف األنواع بحسب حجم ورقة 
الشاي من بيكو وسوبر بيكو والناعم واخلشن وتلعب طبيعة األرض 

املزروعة دورا أساسيا في النوع. 
ويبني أن حركة السوق والطلب على أنواع محددة من الشاي تفرض 
على التجار استيراد األنواع املطلوبة التي يتراوح سعر الكيلو منها 
بني 150 و300 ليرة رغم وجود أنواع يصل س����عرها إلى ما يزيد على 
1000 ليرة للكيلو الواحد موضحا أن محافظتي دمش����ق ودير الزور 

أكثر احملافظات استهالكا للشاي. 
وتبني دراسة صادرة عن وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي أنه رغم 
أهمية الش����اي وزيادة استهالكه وإمكانية زراعته في سورية إال أنها 
التزال من الدول املس����توردة لتلك املادة مشيرة إلى أن زراعة الشاي 
في سورية ستعمل على توفير العملة الصعبة وعدم التأثر باألسعار 
العاملية املرتفع����ة والظروف الدولية إضافة إل����ى تنويع احملاصيل 

الزراعية.
وتقول الدراس����ة إن زراعة الش����اي تنجح ف����ي املنطقتني احلارة 
واملعتدلة وسورية تقع ضمن نطاق املنطقة املعتدلة احلارة وجميع 
العوامل املس����اعدة لزراعة الش����اي متوافرة باستثناء املطر الصيفي 

املرافق الرتفاع درجة احلرارة وهذا يستعاض عنه بالري. 
ويعد الشاي املشروب الثاني بعد املاء حول العالم إذ يصل معدل 

مع عودة مناخ مناطق اإلنتاج الرئيسية في آسيا وأفريقيا ألحواله 
الطبيعية كما تبني تقارير املنظمة أن منو اس���تهالك هذه املادة فاق 
اإلنتاج بني عامي 2005 و2009 حيث وصلت الفجوة بينهما إلى %3.4 
متزامنة مع ارتفاع األس���عار وأن الطلب على الش���اي ظل قويا رغم 
الركود العاملي ما يش���ير إلى أن االستهالك ال يتأثر باألسعار نسبيا 
وذلك بالنسبة ملعظم األنواع باستثناء بعض النوعيات عالية اجلودة 

ومرتفعة السعر.

االس����تهالك العاملي اليومي من أكواب الش����اي إلى 3.5 مليارات كوب 
كما تصل حصة الش����رق األوس����ط نحو 25% من مستوردات الشاي 
العاملية وبلغت قيمة التجارة العاملية من تلك املادة عام 9.87-2008 

مليارات دوالر. 
وتوضح منظم���ة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )الفاو( 
أن أسعار الش���اي التي ارتفعت ملستويات قياسية في 2009 نتيجة 
اجلفاف في الهند وس���ريالنكا وكينيا متوقع أن تس���تقر هذا العام 

رغم إمكانية زراعته محليًا مازال على قائمة المواد المستوردة كليًا

»الفقع« يعود إلى البادية السورية بعد 4 سنوات 
بدأ سكان بادية ومدن محافظة احلسكة باخلروج بحثا 
عن الكمأة التي لم تعرفها احملافظة منذ 4 سنوات بسبب 
اجلفاف وقلة مياه األمطار. وش���هدت عمليات البحث عن 
الكمأة طقوسا احتفالية بهذا احلدث الذي اعاد بعض األمل 
واحلياة الى البادية السورية عقب سنوات عجاف تسببت 

في هجرة الكثيرين الى خارج احملافظة. 
وتشكل الكمأة أو الفقع كما تسمى في املنطقة، مصدر 
رزق مهما لبعض الس���كان الذين يخرجون في جماعات 
للبحث عنها إضافة إلى أنها تش���كل حافزا للهواة الذين 
يخرجون للبادية باس���تمرار حيث يتطلب العثور عليها 

خبرة ومهارات خاصة. 
ونقلت »س���انا« عن املهندس الزراعي أحمد عطية ان 
الكمأة من أهم أنواع الفطريات ولكن حتى اآلن لم تنجح 
محاوالت زراعتها املتكررة في أغلب الدول العربية خاصة 
في الس���عودية وهي تنتشر بشكل كبير في البادية وفي 
األراضي الرملية ووجودها مرتبط ارتباطا مباشرا باألمطار 
وغزارتها ولها العديد من الفوائد لكونها حتتوي على معادن 
الفوسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم ونسب 
عالية من الڤيتامينات، الفت��ا إلى إن الرعد والبرق واملطر 
خالل ش���هري أكتوبر ونوفمبر له���ا دور كبير في ظهور 

الكمأة حيث يطلق س���كان البادية على هذه العملية اسم 
»التوسيم« وهذا يدل على موسم وفير من الكمأة وخاصة 

إذا تبعت هذه العملية أمطار وفيرة. 
وأوضح أن الكمأة تظهر في البادية ومناطق أبو حامضة 
وجبل عبدالعزيز وقصركي والشدادي ومركدا وأم مدفع أي 
تتركز في املناطق اجلنوبية من احملافظة علما أن املنطقة 
الش���مالية من احلسكة وفيرة األمطار لكن الكمأة ال تنمو 
فيها لك���ون أراضيها رخوة وغير متماس���كة على عكس 

أراضي املنطقة اجلنوبية والبادية. 
وبني ناجي إسماعيل إدريس وهو متخصص في جني 
الكمأة وبيعها ان األنواع املوجودة حاليا في األسواق أغلبها 
شتوي فيما ينضج الزبيدي الذي يتصف بنكهة ورائحة 

مميزة في شهر أبريل. 
بدوره قال علي املداد وهو تاجر كمأة إن الكميات املوجودة 
حاليا في األسواق أغلبها تأتي من أراضي احملميات اخلاصة 
ف���ي البادية »منطقة الرغل« ومتتاز احلس���كة بوجود 3 
أن���واع للكمأة أهمها الزبي���دي ولونها أبيض وهي األكثر 
حاليا في األس���واق واحلدج ولونها أسود واحلرقة لونها 

بني داكن. 
وأضاف ان أغلب الكميات التي كانت في األسواق خالل 

السنوات السابقة كانت مستوردة من بعض الدول العربية 
وتباع بأس���عار مرتفعة ولكن هذا املوس���م يبشر بخير 
وموس���م وفير حيث يقدر وسطي الكميات املوجودة في 
األس���واق حاليا ومازلنا في بداية املوسم بأكث��ر من طن 
علما أنه في موسم 1999/1998 وصلت الكميات في األسواق 

يوميا إلى 15 طنا. 
وقال علي األس���ود أحد س���كان البادية ويعمل بجني 
الكماة إن ظهورها يرتبط بظهور زهرة اسمها اخلشخاشة 
أو اجلريد في األراضي الرملية ومجرد ظهورها في األرض 
يدل على وجود الكمأة كما أن ظهور نبتة اس���مها الشيخ 
ف���ي منطقة البادية يدل على محص���ول وفير إضافة إلى 
دالالت أخرى كتش���قق سطح األرض أو تطاير احلشرات 
فوق مواقع معينة ومبجرد العثور على كمأة واحدة نبدأ 
بالبحث حولها بش���كل دائري وجنني يوميا ما يقارب 10 
كيلوغرامات وتتراوح أسعاره بني 250 و400 ليرة وذلك 
حس���ب أنواعه وقد ظهرت العديد من النباتات خالل هذه 
الفت���رة في األراضي الرملية ولم تش���هدها احملافظة منذ 
4 س���نوات كالعكوب واخلبازة واجلنيبرة والفطر الذي 
ينمو في األراضي البعلية واألراضي التي لم تتم زراعتها 

ألكثر من موسم.

متوسط الناتج اليومي في الحسكة يبلغ طنًا وأبرز أصنافها الزبيدي والحدج والحرقة 

مقهى النوفرة قهوة ونرجيلة وشاي.. وفن 

مرسوم تشريعي بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 فبراير الجاري 
أصدر الرئيس بش���ار األس���د املرسوم التش���ريعي رقم 22

القاضي مبنح عفو عام عن اجلرائم املرتكبة قبل تاريخ 23 
الشهر اجلاري. 

ومينح املرسوم مبوجب املادة االولى عفوا عن كامل العقوبة 
في اجلنح. وعن كامل العقوبة في املخالفات. كذلك عن تدابير 

اإلصالح والرعاية لألحداث في اجلنح. 
ويشمل العفو ايضا كامل العقوبة ملرتكبي جرائم الفرار الداخلي 
املنصوص عليها في املادة )100( من قانون العقوبات العسكري، 
أما املتوارون فال تشملهم هذه الفقرة إال إذا سلموا أنفسهم خالل 

60 يوما من تاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي. 
وكذلك يعفو املرس���وم عن »كامل العقوبة ملرتكبي جرائم 
الف���رار اخلارجي املنصوص عليها في امل���ادة )101( من قانون 
العقوبات العس���كري أما املتوارون فال تشملهم هذه الفقرة إال 
إذا سلموا أنفسهم خالل 6 أشهر من تاريخ صدور هذا املرسوم 

التشريعي«. 
و يش���مل ايضا كامل العقوبة املؤقت���ة للمحكوم الذي أمت 
الس���بعني من العمر بتاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي إذا 

كان قد اقترف اجلرمية قبل إمتامه الستني من العمر. 
وبخص���وص املصابني بأمراض غير قابلة للش���فاء، يعفو 
املرس���وم عن »كامل العقوبة املؤقتة أو ع���ن العقوبة املؤبدة 
للمحكوم املصاب بتاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي مبرض 

عضال غير قابل للشفاء«. 
وال تشمل أحكام احلالتني السابقتني احملكومني املتوارين عن 

األنظار بتاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي. 
أما املادة الثانية من املرسوم فقد استثنت: 

أ � اجلنح املنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. 

ب � اجلنح املنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 
وتعديالته. 

ج � اجلنح املنصوص عليها في املرس���وم التش���ريعي رقم 
59 لعام 2008. 

د � اجلن���ح املنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 
املعدل. 

ه���� � اجلنح املنصوص عليها في امل���واد التالية من قانون 
العقوبات العام الصادر باملرس���وم التش���ريعي رقم 148 لعام 

1946 وتعديالته: 
م���ن 307 إلى 310-341-343 م���ن 345 إلى 349 من 351 إلى 
355 من 358 إل���ى 362-364 من 365 إل���ى 387-386-367-

397- 398-402-403 -405-428- 435-441 م���ن 450 إل���ى 
460-465-468-473-474-476 من 478 إلى 499-484-480-
500-504-505 م���ن 507 إلى 514 من 517 إلى526-525-520 
من 628 إل���ى 632-635-636 من 641 إلى 644-652-653 من 

656 إلى 659. 
و� اجلن���ح املنص���وص عليها في امل���واد التالية من قانون 
العقوبات العسكري الصادر باملرسوم التشريعي رقم 61 لعام 

1950 وتعديالته: 
 .149-140-135-133-129-120-113-112

ز � غرامات مخالفات قوانني وانظمة اجلمارك والقطع والتبغ 
والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانني األخرى التي حتمل 
غراماتها طابع التعويض املدني للدولة أو اجلهات العامة وكذلك 
الرس���وم والغرامات احملكوم بها في اجلرائم املشمولة بأحكام 

هذا املرسوم التشريعي. 
ويس���تفيد احملكومون املشار اليهم في الفقرتني )و � ز( من 

املادة األولى من هذا املرس���وم التشريعي من العفو ولو كانت 
جرائمهم مس���تثناة مبوجب أحكام املادة الثانية منه فيما عدا 
الغرام���ات املنصوص عليها في الفق���رة )ز( من املادة الثانية 

املذكورة. 
وال يؤثر هذا العفو على دعوى احلق الشخصي وتبقى هذه 
الدع��وى من اختصاص احملكمة الواضعة يدها على دعوى احل��ق 
الع��ام وللمدعي الش���خصي أن يقيم دعواه أمام هذه احملكمة 
خالل مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا املرسوم التشريعي 
ويس���قط حقه في إقامتها بعد هذه املدة أمام احملكمة اجلزائية 

ويبقى له احلق في إقامتها أمام احملكمة املدنية املختصة.
من جهته، قال وزير العدل أحمد يونس في تصريح لوكالة 
»سانا« إن املرسوم 22 يأتي في إطار السياسة االجتماعية الرامية 
إلى إعادة تأهي���ل وإصالح من دفعته الظروف إلى الوقوع في 
اخلطأ الذي يقع في دائرة املس���ؤولية اجلزائية بهدف إعادته 
إلى جادة الصواب دون اإلخالل مبا يترتب من حقوق شخصية 

لألفراد املتضررين من اجلرائم التي شملها هذا العفو. 
وأوضح وزير العدل أن املرسوم التشريعي يتميز بشموله 
عددا كبيرا من اجلرائم ومبختلف أنواعها مع األخذ بعني االعتبار 
احلاالت اإلنسانية جلهة شمول هذا العفو العام من أمت السبعني 
م���ن العمر أو من كان مصابا مبرض عضال بصرف النظر عن 
ن���وع اجلرم املرتكب من قبله.  وأش���ار الوزير يونس إلى أن 
وزارة العدل عممت املرس���وم على احملامني العامني ومختلف 
احملاكم وباشرت اجلهات القضائية املعنية بتنفيذ أحكامه فورا، 
موضحا أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها املرسوم من 
وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت في احلاالت املتعلقة 

باملرض العضال الذي شمله هذا العفو العام.

في إطار إصالح من دفعته الظروف للوقوع في الخطأ.. وأخذ باالعتبار الحاالت اإلنسانية 


