
لعرض مشاكلكم ومقترحاتكم اخلاصة  بصفحة 
شؤون سورية، يرجى مراسلتنا على عنوان اجلريدة 
البريدي: الشويخ - طريق املطار - شارع الصحافة 

ص.ب 23915 - الصفاة
 الرمز البريدي: 13100 الكويت

أو على بريدنا اإللكتروني:
syrianaffairs@alanba.com.kw 

السبت
20  مارس 2010

26
شؤونسوريــة

رحلة
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لم يفرحني كثيرا خبر 
إحداث مديرية جديدة في 
وزارة اإلس���كان، تعن���ى 
بالقطاع السكني اخلاص، 
كم���ا ج���اء ف���ي حيثيات 
التي  إحداثه���ا. والهال���ة 
أحيطت بها: »ستعنى هذه 
املديري���ة بتنظيم القطاع 
اخلاص السكني، من خالل 
اإلش���راف على الشركات 
وش���ركات  اإلس���كانية، 
التطوير العمراني وتنظيم 
عملها بشكل قانوني، وكل 
ما يتعلق بالبناء اخلاص. 
وأن أم���ر إطالقها أتى من 
احلرص على تأمني السكن 

املناسب للمواطن«.
وكما ج���رت األعراف 
ف���ي تقاليد اإلدارة عندنا، 
فإن أول شيء نسارع في 
إحداثه، هو اجلهاز اإلداري، 
الذي يتمخض عنه منصب 
مدير، بكل ما يس���توجب 
من مكات���ب وفرش وثير 
وخطوط اتصاالت وأسطول 
سيارات وقس���ائم وقود 
وموازنة سنوية وجيش 
من املوظفني والكثير من 
الشعارات الرنانة. وعندما 
يستبشر الناس خيرا ببدء 
ممارستها لعملها، يتبني 
أن املديري���ة، غير مخولة 
بعد بتنفيذ املهام املنوطة 
بها، ألن نظامها الداخلي لم 
يصدر بعد، فهو قيد اإلعداد، 
وسوف يصدر في القريب 

العاجل.
العاجل«  هذا »القريب 
غالب���ا ما يس���تغرق عدة 
س���نوات، يطوف خاللها 
مش���روع النظام الداخلي 
العديد  للمديرية احملدثة، 
من الوزارات واملؤسسات. 
كل جهة تدلي مبا تيسر لها 
من إضافات ومالحظات، 
فتنمو االضبارة وتنتفخ، 
إلى مرحلة  وعندما تصل 
النهائي���ة  الصياغ���ة 
والتدقيق، تعود فتس���لك 
نفس طريق العودة، بهدف 
مهرها بالتواقيع النهائية 

للجهات الدارسة.
ب���ني كل تلك املداوالت 
والدراسات واالقتراحات 
والتدقيق واإلعادة يداوم 
جيش م���ن املوظفني في 
املديرية احملدثة ويتقاضى 
املقرب���ون منهم س���قف 
العالوات واملكافآت وأذونات 
الس���فر والعمل اإلضافي. 
هذا ناهيك عن آالف براميل 
البنزين التي تهدر ألسطول 
سيارات، ملديرية بال نظام 
داخل���ي بع���د. أخبرن���ي 
الصدي���ق املهندس املدني 
هيث���م الدريس، وهو من 
الضالعني منذ عدة عقود 
م���ن الزم���ن، ف���ي أعمال 
البناء، أن اختناق السوق 
العقارية مرده ببساطة إلى 
تقاعس املجالس احمللية 
في احملافظ���ات في إجناز 
مخططات التوسع العمراني 
املنظم من جهة، والقوانني 
التي تعمل  غير املتطورة 
مبوجبها وزارة املالية من 
جهة أخرى. هناك أكثر من 
مليون شقة سكنية على 
الهي���كل. مل���اذا ال تفرض 
عليها  الضرائب الب�اهظة، 
بش���كل يفضي إلى إكراه 
أصحابها على جتهيزها، 
وبيعها بأس���عار معقولة 
أو تأجيرها، أال تسهم مثل 
هذه اإلج���راءات في إعادة 
األمل لكثير من الش���بان 
في احلصول على مسكن 
بشروط أكثر إنسانية. علما 
ان قائد الوطن الرئيس بشار 
األسد لم ينس الشباب فأمر 
ببناء مساكن شبابية ونفذ 
أغلبها ولكن واحلق يقال 
ان الرئيس حضر شخصيا 
البناء ليحثهم  أماكن  الى 
عل���ى العمل ويش���عرهم 
أنه ل���م ينس بناة الوطن 
ولذلك كانت هناك جدية في 
التنفيذ. ترى هل املطلوب 
من السيد الرئيس احلضور 
شخصيا على كل شاردة 
وواردة، وبالتالي يستحي 
جتار العقار في سورية من 
أنفسهم ويقتدون برئيسهم، 
فيبادرون الى عدم التحكم 

في سوق العقار؟ 
اتقو اهلل في أعمالكم 
فالوطن لنا جميعا، وعندما 
أكبر ش���ريحة في  تكون 
مجتمعنا بخي���ر تكونوا 

أنتم كذلك بخير 
هدى العبود

معناكونوا

5 مليارات دوالر إنفاق السياح في سورية لعام 2009 
بروين ابراهيم 

أعلن وزير الس���ياحة السوري 
سعد اهلل آغا القلعة »أن عدد السياح 
في سورية بلغ العام املاضي ستة 
ماليني ضخوا في االقتصاد الوطني 
نحو 5.2 مليارات دوالر«. وتوقع أن 
يصل عددهم في سورية عام 2014 إلى 
12 مليونا. وأكد القلعة أمام »مؤمتر 
رجال األعمال السوري � السعودي 
األول« الذي اختتم أعماله مؤخرا في 
دمشق أن بالده لم تتأثر بأزمة املال 
العاملية«، الفتا إلى »أن عدد املنشآت 
السياحية التي دخلت اخلدمة العام 
املاضي 203 منها 37 فندقا جديدا و166 
مطعما، في مقابل 79 منشأة في 2008 
منها 26 فندقا و53 مطعما«. وبني »أن 
عدد املشاريع التي رخص لها العام 
املاضي 171، قيمتها االستثمارية 66 
مليار ليرة سورية )نحو 1.5 مليار 
دوالر(، في مقابل 82 مشروعا العام 

املاضي«. 
القلعة ردا على سؤال  وأوضح 
لألنباء: »أن عدد األسرة التي رخص 
بها العام املاضي 17 ألفا إلى جانب 60 
ألف من كراسي املطاعم، في مقابل 
10 آالف سرير و40 ألف كرسي في 
2008«. ودعا آغا القلعة املستثمرين 
إلى »االس���تثمار في فنادق اإلقامة 
ملواجهة الطلب العالي عليها«. وأكد 
وجود 37 مش���روعا قابلة للحجز 
مباشرة من املس���تثمر في مختلف 

املناطق السورية. 
وأض���اف: »كان مطلوبا منا في 
اخلطة اخلمسية العاشرة تأمني 90 
القطاع  مليار ليرة سورية، وأنفق 
اخلاص 140 مليار لآلن واخلطة ملا 
تنته«. وأكد أن االستثمار السياحي 
»حقق 25% من االستثمار العام، و%64 
املباشر«.  من االس���تثمار األجنبي 

ولفت إلى »أن 74 % من االستثمارات 
السياحية تعود ملستثمرين سوريني 
و20 % ملواطنني عرب وتابع الوزير 
ان حصة السياحة من الناجت احمللي 
11 % ويعمل فيها 13 % من اليد العاملة 
في القطاع اخلاص، وتؤمن 23 % من 

القطع األجنبي. 
وقدر آغا القلعة االس���تثمارات 
الس���ياحية املوضوعة في اخلدمة 
بحدود 207 مليارات ليرة س���ورية 
واالستثمارات قيد اإلنشاء واملتوقع 
دخولها في اخلدمة خالل السنوات 
اخلمس املقبلة ب� 296 مليار ليرة. 
وقال: »تتركز غالبية املنشآت قيد 
اإلنشاء في محافظتي دمشق وريفها 
ومحافظة حل���ب وهي تختلف عن 
املنشآت املوجودة، ألنها منتجعات 

تغني املنتج السياحي السوري«. 
وقال: »إن املنش���آت السياحية 
معفاة من كل الضرائب والرس���وم 
أثناء فترة اإلنشاء ومن  اجلمركية 
الدخل أيضا ملدة س���بع  ضريب���ة 

سنوات«. 
وتشير اإلحصاءات الرسمية إلى 
أن عدد الس���ياح العرب بلغ العام 
املاضي 3.5 مالي���ني واألجانب 1.5 
مليون واملغتربني مليونا وأن زوار 
الي���وم الواحد من لبن���ان واألردن 

وتركيا والعراق 1.5 مليون. 
القلعة بقول���ه: »منت  وخت���م 
الس���ياحة الس���ورية بني 14 و15 % 
خالل السنوات التسع األخيرة«. وأكد 
وجود حتديات تواجه وزارته منها: 
السياحية  »أن نوجه االستثمارات 
إلى مناطق يغيب عنها االس���تثمار 
السياحي، وأن يكون االستثمار في 
املنتجعات الكبيرة«. ولفت إلى أن 
وجود 68 ألف سرير قيد اإلنشاء في 

حاجة إلى 70 ألف عامل مدرب.

أكثر من 200 منشأة سياحية دخلت العمل العام الماضي والقطاع السياحي ستأثر بـ 25% من االستثمارات

السوريون يتعطرون بألف طن 
ونصف مليار ليرة سنويًا

يتعطر السوريون بقرابة ألف طن من العطور املستوردة 
س����نويا إضافة إلى ما ينتجه العطارون السوريون من 
عطور تستهلك محليا، كما يصدر السوريون كميات ال 
بأس بها من العطور الزكية والزيوت العطرية، وبلغت 
قيمة املستوردات السورية من العطور 577 مليون ليرة 

سورية عام 2008م  بحسب صحيفة الوطن السورية.
وتتجه أغلب صادرات سورية من العطور إلى االحتاد 
األوروبي والبلدان العربية ولم جند في سجالت اإلحصاء 
ما يش����ير إلى بند خاص تصنف حتته هذه الصادرات، 
لك����ن مختصني بينوا ل� »الوطن« أن عددا ال بأس به من 
املهندسني الزراعيني ومختصي الكيمياء التطبيقية يديرون 
اس����تثمارات صغيرة تدر عليهم دخوال جيدة بعيدا عن 

التعقيدات احلكومية املوضوعة.

مجموعة على الـ »فيس بوك« بعنوان:
»أوقفوا ريما نجيم عن إهانة السوريين«

»أوقفوا رميا جنيم عن إهانة السوريني على الهواء« هو 
عنوان مجموعة أطلقتها املواطنة السورية زينة عبداهلل 
على موقع »فيس بوك«. تقول زينة التي تعيش في لبنان 
ان ما دفعها إلى إنشاء املجموعة هو أداء الزميلة رميا جنيم 
في حلقة اخلميس املاضي من برنامجها الصباحي على 
»صوت الغد« الذي تناولت في احدى فقراته الفيلم الذي 
ميثل فيه ماريو باسيل، بحسب عبداهلل، بينما كان باسيل 
يش����رح دوره. توجهت جنيم إلى باسيل بالقول »نياع، 
ش����و هاآلخرة، عم متثل دور سوري« ويتهم املشاركون 
في املجموع����ة وعددهم 150 جنيم بالترويج للعنصرية 
ضد السوريني ويدعونها إلى »االحتفاظ بنكاتها لنفسها 
وعدم قولها على الهواء«، علما بأن الفقرة كانت مسجلة 
وأذيعت صباحا. وفي اتصال مع »السفير«، أكدت الزميلة 
جني����م عدم صحة هذا الكالم: »ان����ا حريصة وأكيدة من 
كل كلمة قلتها. كل ما قلته كان ش����و هالقدر يا ماريو«. 
وقصدت بذلك انه دائما ما يقوم بانتقاد الس����وريني في 
أدواره في مس����رح »الشونسونيه«، وشاءت الصدف ان 

يدخل هوليود عبر هذا الدور حتديدا«.

مجلس الشعب يقر
منع التسريح غير المبرر 

أقر مجلس الشعب باألكثرية في جلسة الثالثاء املاضي 
املادة 65 من مشروع قانون العمل اجلديد كما وردت في 
املشروع. وتنص املادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب 
العمل ارتكاب العامل إحدى املخالفات املنصوص عليها 
في املادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد مبثابة التسريح 
غي����ر املبرر وفي هذه احلالة يس����تحق العامل تعويضا 
مقداره أجر ش����هرين عن كل س����نة خدمة على أال يزيد 
مجم����وع هذا التعويض على 150 مثل احلد األدنى العام 
لألجور، ويستحق تعويضا عن كسور السنة بنسبة ما 

قضاه منها في العمل. 
كما نصت املادة بحس����ب ما أوردته »سانا« على أن 
يحس����ب التعويض على أس����اس األجر الشهري األخير 
الذي تقاضاه العامل وال يخل ذلك بحق العامل في باقي 

استحقاقاته املقررة قانونا أو اتفاقا.

»أجنحة الشام« تدشن »إيرباص 320« الجديدة  برحلة إلى إسطنبول 

اعتبر أن اخلطوة »جديدة وهي 
إحدى ثمار العالقات السورية � 
التركية ونأمل ان تكون عالقاتنا 
في ازدياد، خاص���ة ان الدولتني 
العالقات  عازمتان على أفض���ل 
بينهما، كم���ا ان االنفتاح الكبير 
بني الدولتني بدأ بإلغاء التأشيرات، 
وألن الدولتني كلوحة واحدة إذا 
اجتمعت احلكومتان، إضافة الى 
التمازج والتآخي بني الش���عبني 
اجلارين واملس���لمني أصبح أمرا 
رائدا وراجحا. كم���ا ان الطائرة 
اجلديدة ايرب���اص 320 أضافت 
جوا من األلفة لكل من كان على 
متنها إذ متيزت بتقدمي كل وسائل 
الراحة واألمان للمسافرين على 

منت الركب الطائر. 
الفنان عب���د احلكيم قطيفان 
قال: أح���ب ان احتدث عن مدينة 
اسطنبول السياحية واملعجب جدا 
بحضارتها ونظافة بيئتها معلقا 
في أكثر من مرة على ان كل من 
يزور اسطنبول سيشعر بداية بألم 
في رأسه وعندما استغربنا أجابته 
وتعليقاته قال: ألننا مع األسف 
»نفتقد لنظافة بيئتنا التي نحبها 
ونتمنى ان تكون كأي بلد يؤمه 
الس���ياح لالطالع على حضارته 
الغارقة في القدم. وحقيقة تقال 
ان مدينة اسطنبول ظلت املدينة 
األهم في تركيا والوجهة األولى 
إليها نظرا ملعاملها  القادمني  لكل 
التاريخية والدينية والسياحية 
التي حتتوي عليها واألس���واق 
القدمي���ة التي يب���اع فيها كل ما 
يخطر على البال من مالبس وحتف 

ومأكوالت والكترونيات.
وعقب الوصول جال ضيوف 
»أجنحة الش���ام« ف���ي الرحلة 
الس���ياحية بني أرجاء عاصمة 
الثالث، رافقهم  االمبراطوريات 
ء سياحيني أتقنوا  خاللها عدة أدالاّ
العربي���ة وباللهجة العامية كما 
اتقنوا ش���رح معالم اسطنبول. 
وشملت اجلولة مسجد السلطان 
احمد األول املعروف باسم »املسجد 
األزرق« وه���و م���ن أكثر معالم 
اس���طنبول واحملطة الرئيسية 
للزوار العرب واملس���لمني: بني 
املسجد ذو املآذن الست في الفترة 
املمتدة بني عامي 1609 و1616 على 
يد املهندس الترك���ي محمد آغا 
ويقع جنوبي متحف آيا صوفيا 
وشرقي ميدان السباق البيزنطي 
القدمي، كما ش���ملت قصر يلدز 
الشهير وبعض املعالم التجارية 

احلديثة. 

والسفر: ما ان تطأ حقيقة ارض 
اس���طنبول حتى يخيل لك انك 
أصبحت في عالم مختلف، عالم 
مليء بتراث من احلضارة األبدية، 
تعكسه حيوية ذات نكهة فريدة 
امتزجت فيها أصالة حضارة عريقة 

مع روح العصر املتطورة.
وأضاف شالح قائال: ال تقتصر 
شهرة بالد السالطني على موقعها 
في قارتي آسيا وأوروبا، بل تعرف 
كذلك بأنها العاصمة االقتصادية 
والسياحية لبالدها، واملدينة التي 
شهدت تعاقب أهم اإلمبراطوريات 
التي عرفتها البشرية حيث كانت 
العاصمة الشرقية لإلمبراطورية 
الرومانية ث���م أصبحت عاصمة 
اإلمبراطورية البيزنطية قبل ان 
تقع في يدي السلطان العثماني 
املسلم محمد الثاني، لتظل ألكثر 
من 4 قرون عاصمة لإلمبراطورية 

العثمانية حتى عام 1923.
الفنان حس���ام حتس���ني بك 

وزيادة رحالتها. 
وأش���ار رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة أجنح���ة الش���ام إلى أن 
»الشركة بصدد إنشاء مركز صيانة 
للطائرات في مطار دمشق الدولي 
إضافة إلى قيامها مؤخرا بافتتاح 
دورة تدريبي���ة ل���� 30 مضيفا 

ومضيفة من كادرها الوطني«. 
يذكر أن شركة أجنحة الشام 
بدأت عملها في يناير عام 2008 
بطائ���رة م���ن ط���راز إم دي 83 
التي تتس���ع ل� 139 راكبا درجة 
سياحية و12 راكبا درجة أولى. 
وهي أول شركة طيران سورية 
خاصة، أنشئت عام 2007، وتعود 
ملكيتها إلى عدد من رجال األعمال 

السوريني. 
العديد من  التق���ت  »األنباء« 
رجال األعمال الذين رافقوا الطائرة 
في رحلتها االولى الى اسطنبول، 
حيث قال رجل األعمال د.طارق 
شالح املختص في مجال السياحة 

سعة 12 راكبا مخصصة لرجال 
األعمال مجهزة بأحدث التجهيزات 
التي تتطلبها طبيعة عمل رجال 

األعمال. 
وقال إن ش���ركات السياحة 
والطيران »تعمل على توس���يع 
خطوط الش���ركة ويأتي ذلك في 
إطار تعزيز حضورها كناقل وطني 
خاص يدعم حضور مؤسس���ة 
الطيران العربية السورية ويكون 
رديفا لها مع تزايد املنافسة في 
سوق »النقل اجلوي«، الفتا إلى 
»وجود أكثر من 40 شركة عربية 
وعاملية تعمل في سورية إضافة 
إلى تلبية رغب���ة رجال األعمال 
بتقدمي خدمة خاصة تتناسب مع 

عملهم وتنقالتهم«. 
وكانت الشركة أدخلت أوائل 
اغسطس املاضي طائرة ثانية في 
اخلدمة ضمن أس���طول الشركة 
بس���عة 160 راكبا وذلك في إطار 
خطة الش���ركة لتوس���يع عملها 

اسطنبول ـ هدى العبود
دشنت شركة »أجنحة الشام« 
طائرتها اجلديدة »ايرباص 320« 
برحلة استثنائية إلى اسطنبول 
لتشكل رونقا جديدا للشركة من 
حيث ما تقدمه من األمن والسالمة 
والراحة لكل من يستقلها. ومن 
االس���تنتاجات املهمة التي ميكن 
العالقات  تس���جيلها في مل���ف 
السورية � التركية الصاعدة تدريجا 
منذ 6 س���نوات، إقام���ة عالقات 
سياحية واقتصادية تساهم في 
التركي  الرئيس  تعزيزها زيارة 
عبداهلل غول املقبلة لدمشق والتي 
تأتي تتويجا ملجهودات مشتركة 
على غي���ر صعيد، من االقتصاد 
إلى السياس���ة، وما يرتبط بهما 

من قضايا أمنية مشتركة. 
ومن على م���نت الطائرة قال 
رئيس مجلس إدارة شركة أجنحة 
الشام عصام شموط ل� »األنباء«: 
من خالل زيارات الرئيس عبداهلل 
غول قرأنا أنه يرى سورية بوابة 
تركيا إلى الشرق األوسط، ويراهن 
على مس���تقبل واع���د للعالقات 
الثنائية، والرئيس بشار األسد 
يجد في تركيا وس���يطا ناجحا 
ملفاوضات السالم مع إسرائيل، 
بحيث ال ميكن االستغناء عن الدور 

التركي حاضرا ومستقبال.
ولفت شموط في الوقت نفسه 
الى أن الرئيس التركي وضع أمامه 
جتربتي اليابان والواليات املتحدة، 
داعيا حكومتي البلدين إلى االقتداء 

بهما في الشرق األوسط.
وقال ش���موط »حقيقة تقال 
ان الرئيس بش���ار األسد التقط 
املبادرة التركية بذكاء وحب وطن، 
فدعا بدوره الى مزيد من االنفتاح 
والتعاون، فاحلدود الطويلة بني 
البلدين والعالقات الدميوغرافية 
املتداخلة والتعاون السياس���ي 
الالفت في ملف التسوية السلمية 
للصراع العربي »اإلس���رائيلي« 
من األس���باب املهمة واألساسية 
واملشجعة، والتي تقف وراء هذا 

االنفتاح والتعاون الصاعد. 
حتدي���ث  ش���موط  وأم���ل 
الس���ورية اجلاذبة  التشريعات 
لالس���تثمار، بعدم���ا طبقت هي 
ه���ذه القاع���دة ف���ي ثمانينيات 
القرن املاضي في إطار تش���جيع 

االستثمارات اخلارجية. 
وكشف شموط عن ان شركة 
أجنحة الش���ام للطيران تعتزم 
توسيع أسطولها بزيادة طائرة 
ركاب جدي���دة وطائ���رة خاصة 

رئيس مجلس اإلدارة يتمنى تحديث قوانين االستثمار في سورية ويكشف عن خطة إلضافة طائرتين جديدتين

قطيفان: إسـطنبول المدينة األهم والوجهة األولى للقادمين إلى المنطقة نظراً لمعالمها الفريدة 

احدى طائرات شركة أجنحة الشام

قب��ل ان تختتم الرحلة الس��ياحية القصيرة 
قال الدليل عدنان اوغلو حس��ن وهو من مدينة 
انطاكي��ة: إنني من حدود س��ورية م��ن مدينة 
ساحلية جميلة جدا تعانق بالدكم بحبها ألنها في 
األصل هي بالدكم »الس��ويدية«. واآلن أصبحنا 
بلدا واحدا وقال بتأث��ر الحظناه على وجهه، ان 
اللغ��ة التركية متتزج ب� 20% م��ن اللغة العربية 
في املفردات والتعامالت بني الناس وملا ال فاللغة 
العربية هي لغة القرآن ونحن بالطبع مسلمون.

أمتن��ى ان تكون��وا قضيتم رحلة س��ياحية 
ممتع��ة في بلدكم اس��طنبول حتياتي ألس��ركم 
ولذويك��م وآمل أن التقي بك��م فأجبناه جميعنا 
س��نكون أدالء س��ياحيني لك وألمثال��ك عندما 
حتض��ر بلدك��م األول والثاني س��ورية. ودعنا 
واجتهت بنا احلافلة الى مط��ار أتاتورك الدولي 
لنع��ود عل��ى م��ن الطائ��رة احملتفى به��ا على 
اخلط��وط التركية ولتقدم لزبائنها كل وس��ائل 

الراحة واألمن واألمان والسالمة. 

تمازج حضاري 

 تق���ع مدين���ة عمري���ت التاريخية عل���ى بعد 
7 كيلومترات إل���ى اجلنوب من طرطوس، وتبعد 
700 مت���ر عن البحر، ومتتد آثارها على مس���احة 
تقارب 6 كيلومترات مربعة، ويجاورها التل األثري 

 الذي يقع شرقي املعبد، والذي يبلغ ارتفاعه نحو
17 مترا. واسم عمريت أو أمريت هو االسم الكنعاني 
القدمي، وقد دلت التنقيبات األثرية التي جرت في 
التل على أن عمريت تأسست في العصر األموري 

في األلف الثالث قب���ل امليالد، وقد ذكرها مؤرخو 
عصر االس���كندر املقدوني باسم ماراتوس باللغة 
اليونانية ووصفوها بأنه���ا مدينة مزدهرة جدا، 
ولعلها أكبر مدائن الشرق.     )سانا(

عمريت.. عروس األلف الثالث قبل الميالد 

عالسريعشاميات

دمشق ـ جهاد تركي 
طرح وزير الصناعة د. فؤاد عيسى اجلوني 
مجموعة من احللول للصعوبات واملشاكل التي 
تواجهها الش����ركة العامة للصناعات املعدنية 
»ب����ردى« والتي تعرضت إلى عدد من األزمات 
املالي����ة، كان آخرها جتميد حس����ابها من قبل 
املصرف التجاري الس����وري إثر تراكم الديون 

والقروض من����ذ العام 1996 والتي تقدر حاليا 
بأكثر من مليار ليرة سورية، وخسائر مالية 
تقدر مبليار ليرة س����ورية أخ����رى، حيث أكد 
اجلوني أهمية اتباع الشركة خطوات تسويقية 
وإنتاجية نوعية وذلك من خالل االستفادة من 
جميع قرارات الوزارة التي تسهل عملية التسويق 
واحلمالت اإلعالنية، ودراسة أسعار منتجاتها، 

وستقوم الوزارة بدورها برفع مشروع مرسوم 
يقضي بإعفاء الش����ركة من الفوائد والقروض 
املترتبة عليها ومس����اعدتها في سداد ديونها. 
ولفت اجلوني إلى أن هذه احللول التطويرية 
للشركة يجب أن تس����تمر بالتوازي مع خيار 
طرح الش����ركة لالستثمار في حال تواجده مع 

ضرورة احلفاظ على حقوق العمال.

«الصناعة« تجاهد إلنقاذ شركة »بردى« بعد تجاوز خسائرها وديونها الملياري ليرة 


