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دمشق ـ بروين إبراهيم
احتلت مدينة دمشق املرتبة الثامنة في أسعار العقارات 
التجارية العاملية بحسب تقرير نيو أوفس سبيس ريبورت 
الذي يحدد املدن العشر األكثر غالء في أسعار احملال التجارية 
واملكاتب، وذكر التقرير أن سعر املتر املربع في دمشق يصل 

إلى 979 يورو وسطيا، مبا يعادل 65 ألف ليرة سورية.
وحسب التقرير فإن هونغ كونغ حتتل املرتبة األولى بني 

املدن األكثر غالء بأسعار العقارات التجارية بسعر 7431 يورو 
للمتر املربع، تليها طوكيو بـ 1649 للمتر املربع تليها لندن 
بـ 1403 يورو، وتأتي موسكو باملرتبة الرابعة ثم مدينة دبي 
تليها بومباي، وتشغل باريس املرتبة السابعة، ثم دمشق 
لتحتل املرتبة الثامنة، ثم تأتي سنغافورة بعدها ثم نيويورك 
في املرتبة العاشرة، وبذلك تكون دمشق ثاني أغلى مدينة 

في الوطن العربي وثامن أغلى مدينة في العالم.

دمشق ثاني أغلى مدينة في الوطن العربي والثامنة عالمياً

معناكونوا

عالسريع شاميات.. 

اكتشافان نفطيان 
جديدان

1350 سيارة فقط مسموح لها  بدخول باب الحارة

إبراهيم التركي
قالـــت مصادر رســـمية ان 
احلكومة منحت موافقتها على 
إعالن االكتشاف النفطي التجاري 
في حقل رشـــيد وأبوخشـــب، 
مضيفـــة ان االكتشـــافني مـــن 
املســـتوى املتوسط وجاءا بعد 
التنقيب. ســـت ســـنوات من 
من جهته قال بيان لشـــركة 
»فيديـــش« الهنديـــة احملدودة 
النفـــط والغاز  للتنقيـــب عن 
الطبيعي، وهي الذراع اخلارجية 
اململوكة للحكومة الهندية »غاز 
كوربوريشن« إنها توصلت إلى 
اكتشافني كبيرين للنفط شمال 
شرق سورية.  وأوضح البيان أن 
االكتشاف األول كان في القطاع 
24 على عمق 1739 مترا وأظهرت 
االختبارات األولية للبئر إنتاجية 
مبعدل 1343 برميال يوميا، في 
إنتاجية االكتشاف  حني بلغت 
الثاني 900 برميـــل يوميا من 
تشـــكيل عصر امليوسني على 
عمق 950 مترا.  وكانت الشركة 
الهندية قد توصلت التفاق على 
التنقيب في القطاع 24 الذي تبلغ 
مساحته 1927 كيلومترا مربعا، 
مع وزارة النفط في عام 2004، 
ومتلك شـــركة فيديش الهندية 
60% من أسهم الشركة في حني 
البريطانية   IPR متلك شـــركة
النســـبة املتبقية البالغة %40 
من أسهم الشـــركة املنقبة في 

القطاع 24. 

كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق 
أن احملافظة أجلت إلى بداية شهر مايو القادم 
تطبيق قرارها املتعلق مبنع دخول السيارات 
ملنطقة دمشق القدمية، والذي كان مقررا 

العمل به بداية شهر ابريل القادم.
وأضـــاف املصدر أنـــه مت حتديد عدد 
السيارات املسموح لها بدخول حارات الشام 
القدمية، والتي ميتلكها سكان املنطقة حصرا 
بـ 1350 ســـيارة. واعتبر املصدر بحسب 
جريدة اخلبر، انه على الرغم من أن العدد 

احلقيقي للسيارات التي ميتلكها السكان 
األصليون قدرت بـ 32 ألف سيارة، ولكن 
يستحيل استيعاب هذا العدد داخل احلارات، 
لذا ســـيضطر أهالي املنطقـــة إلى إيقاف 
ســـياراتهم في املرائب املجانية املوجودة 
في املنطقة وهي مرآب باب توما، ومرآب 
غرفة التجارة ومرآب األمني، هذا وستتم 
معرفة السيارات املسموح لها بالدخول عبر 
منحها دوائر ملونة ليزريا، وهي األحمر 
واألصفر واألخضر، وكل ســـيارة متتلك 

لونا أخضر ســـتدخل من مدخل له اللون 
نفسه، فالسيارات التي حتمل لونا أخضر 
ستدخل من مدخل اإلصالح الذي يؤدي إلى 
شارع األمني، والسيارات التي حتمل بطاقة 
لونية حمراء ستدخل من مدخل القلعة الذي 
يفضي إلى منطقة العصرونية، ومن مدخل 
غرفة التجارة الذي يفضي إلى احلريقة، 
أما السيارات التي حتمل البطاقة الصفراء 
فعليها الدخول من باب توما. وبالرغم من 
إمكانية استقدام 60 سيارة فقط، لتخدمي 

الشوراع التي ستغلق في املدينة القدمية 
الشـــهر املقبل، وسيتم ذلك عبر املناقصة 
التي حتضر احملافظة دفتر شروطها حاليا، 
ويوجد احتماالن الســـتثمار الســـيارات 
الكهربائية، إما أن تســـتثمر الشركة التي 
ستستقدم السيارات مع الطرقات، بالتالي 
سيلغى دور شرطة املرور في املنطقة، أو 
أن تأتي بها فقط، وحتافظ الشـــرطة على 
دورها فـــي املدينة القدمية، ولكن املصدر 

أكد على قوة االحتمال األول.

قوا القانون دون عنتريات  طبِّ
في كل بلدان العالم املتحضر تأخذ عملية سن قانون جديد، خصوصا 
عندما ميس شرائح واسعة من املجتمع، الكثير من الدراسة واملناقشات 
من قبل جلان متنوعة من اخلبراء. ثم توضع آليات منهجية لتطبيقه 

على مراحل متدرجة، قبل أن يأخذ صفة النفوذ، إال عندنا.
فغالبا ما تتم العملية بسرعة قياســــية، تعقبها حملة تصريحات 
مدوية، ومقابالت مكثفة على التلفزيون، وعبر الصحف اليومية، تشرح 
امليزات التي يتحلى بها القانون اجلديد، والفوائد التي ستنعكس على 
املواطن، محذرة في الوقت نفسه كل من تخول له نفسه االلتفاف عليه، 

أو مخالفة أي من بنوده.
وتتويجا جلهودها في نهاية املطاف، تضع عادة السلطة التنفيذية 
التي أصدرت القانون، كل إمكاناتها البشرية، خالل األيام ورمبا األسابيع 
األولى، لتشرف على حسن تطبيق قانونها اجلديد. لكن سرعان ما تبدأ 
عملية التراخي تدريجيا، كما جرى العرف، إلى أن يتالشى كغيره من 

القوانني املماثلة التي سبقته.
أليس هذا ما حصل بالضبط لقانون الســــير اجلديد الذي مت البدء 
بوضعه في حيز التطبيق صبــــاح 13 مايو املاضي؟ أين هو اآلن على 

أرض الواقع؟
لقد اعتقدنا ونحن نرى الزخم الذي دفعت به وزارتا النقل والداخلية، 
خالل األيام األولى، بأن شــــوارع مدننا وطرقاتنا العامة، سوف تشبه، 

إلى حد ما، شوارع وطرقات أوروبا بنظامها، فاستبشرنا خيرا.
لكن سرعان ما انســــحب ضباط الشــــرطة بعد أيام من مواقعهم، 
تاركــــني وراءهم األمر لعناصرهم، كي تعود األمور إلى حالتها القدمية 

من التسيب، الذي نعرف أسبابه جميعا. 
بعد أيــــام قليلة تصدر وزارة االقتصاد والتجــــارة قانون الفوترة 
اجلديــــد، الذي يلزم البائع بتنظيم فاتورة ممهورة بخامته الرســــمي، 
مهما كان مبلغها ضئيال. وســــوف ترون أنه سيســــلك املســــار نفسه: 
تصريحــــات إعالمية من فوق كل املنابر للتبشــــير بهذا القادم اجلديد 
الذي ســــوف »يخرج الزير من البير« ويضع حدا نهائيا لكل عمليات 
االختالس التي كان ميارسها الباعة اجلشعون بحق املستهلكني البسطاء. 
وسوف جتند الوزارة، كما في كل مرة، موظفيها في مديريات التجارة 
الداخلية املتواجدين في كافة احملافظات والبلدات، للتأكد من حســــن 

تطبيق واحترام القانون اجلديد.
ومبا أن التجار يعرفون جيدا، بحكم التجربة الطويلة، أن هذا الزخم 
والتشــــدد في الرقابة عمره أيام، أو بضعة أسابيع، فإنهم سيواجهون 
القانون اجلديد بتخفيف حركة مبيعاتهم وشرائهم إلى حدودها الدنيا، 
تهربا من حترير أي فاتورة رســــمية. األمر الذي سوف ينعكس سلبا 
على حركة تداول الكثير من الســــلع األساسية في األسواق، خصوصا 
إذا تزامن إصدار القانون مع حلول شهر رمضان، فستكون منعكساته 

أكثر قسوة.
ما من سلطة تنفيذية في العالم، بوسعها أن تطبق قانونا بالعنتريات، 
مهمــــا كان هذا القانون لصالح الوطن واملواطن، إذا لم يكن لشــــريحة 

واسعة من املتعاملني معه مصلحة حقيقية في حسن تطبيقه.
كان ميكــــن لقانون الفوترة املزمع إصــــداره اال يلقى أي عرقلة في 
تطبيقه، لو سبقه قانون يلزم املستوردين وجتار اجلملة ونصف اجلملة 
واملفرق، بتسديد عمليات البيع والشراء فيما بينهم، وحصرا، مبوجب 
مدفوعات تتم عن طريق أحد املصارف، )شيك، بطاقة اعتماد، أو حتويل 
من حساب إلى حساب( مهما كان مبلغ الفاتورة ضئيال، وكمرحلة أولى. 
ميكن في وقت الحق توســــيعها لتشــــمل أي عملية بيع أو شراء يقوم 
بها األفراد، مع جهات جتارية، أو فيما بينهم، كشراء بيت أو سيارة، أو 
حتى تأجير عقار. األمر الذي يسهل تطبيق أي قوانني الحقة من شأنها 

السيطرة على حركة النقد واملداوالت التجارية بشكل منظم.
هدى العبود 

حمص تحتضن جمعية
المخترعين السوريين 

طبيب يحصل على براءة 
اختراع جهاز لمعالجة العقم

دشنت جامعة البعث في حمص االثنني 
املاضي مقر جمعية املخترعني الســـوريني 
في كلية الهندسة امليكانيكية على مساحة 
30 متـــرا مربعا يتضمن كل املســـتلزمات 
املكتبية واالحتياجات اخلاصة باجلمعية 
وذلك بهـــدف دعم املخترعني للوصول إلى 

أبحاث عاملية. 
من جهة اخرى كشف د. عامر فاخوري 
رئيس اجلامعة سعيها حاليا إلنشاء حاضنة 
تكنولوجية في مدينة حســـياء الصناعية 
تكون مركزا بحثيا وتأهيليا وتدريبيا للعمال 
واملهندســـني في املدينة ومركزا استشاريا 
تشـــاركيا في جميع اخلبرات الصناعية، 
الفتا إلى أهمية العمل التشاركي الذي يحقق 
النتائج املثمرة التي تعود بالفائدة واخلير 

على الوطن وأفراده. 
وتزامن ذلك مع افتتاح معرض االختراع 
والتكنولوجيـــا األول الذي ضم 52 جناحا 
عرض فيها 93 مخترعـــا من جميع أنحاء 

سورية اختراعاته وجتهيزات علمية وطبية 
وصناعيـــة وغيرها باإلضافـــة إلى بعض 
املشاركات املصرية واختراعات فرع احتاد 
شبيبة الثورة ومدرسة املتميزين في حمص 

ومدرسة طالئع النور. 
واستمر املعرض ثالثة أيام ألقيت خالله 
13 محاضرة حول دور االختراع في النهضة 
وآفاق املدينة الصناعية وأهمية االنطالقة 
إلى العاملية للمخترع السوري ودور منظمة 
احتاد شـــبيبة الثورة فـــي رعاية املواهب 
الشـــابة والتعريف مبشروع شباب ودور 
اجلامعات اخلاصة في البحث العلمي ألساتذة 
ومختصني ومديري شـــركات ومؤسسات 
صناعية باالضافة لعرض فيلم قصير عن 
املقابلة الشـــخصية.  كما مت تشكيل جلان 
علميـــة تخصصية لتقييم االختراعات من 
قبل اجلامعات ملنح ميداليات ذهبية وفضية 
وبرونزية للمخترعني والطلبة اجلامعيني 

والصغار والسيدات. 

دمشق ـ بروين إبراهيم 
اخترع الطبيب يوســـف زيتون عضو 
اجلمعية األميركية ملعاجلة العقم واإلخصاب 
واالختصاصي بالتوليد واألمراض النسائية 
من مدينة جبلة جهازا ملعاجلة العقم، وحصل 
علـــى براءة اختراعه مـــن وزارة االقتصاد 
مطلع الشهر اجلاري، وسجل لدى مديرية 
التجارية والصناعية حتت  امللكية  حماية 

الرقم 5684. 
وقال زيتون »إن هذا اجلهاز هو األول من 
نوعه على مستوى العالم، مبينا أن شركات 
أميركية وأملانية عرضت عليه تصنيع اجلهاز 
لكنه رفض جميع العروض وأنه سيصنع 
اجلهاز في سورية وسيقدم ريع تصنيعه 

لألطفال املصابني بالسرطان والتوحد.  
وأضـــاف زيتون أن احملـــاوالت األولى 
لتصنيع اجلهاز بدأت في شيكاغو بالواليات 
املتحدة عام 1988 وكانت جترى بطرق بدائية 
واستمرت على هذا املنوال، مبينا أنه »قام 
بتطوير هذه العملية إلى أن متكن من اختراع 

هذا اجلهاز الذي له أهمية كبيرة في معاجلة 
العقم من خالل فتح البوقني وفك االلتصاقات 
الرحمية دون التدخل اجلراحي، وذلك بإدخال 
بالون عن طريق قناة عنق الرحم بأداة خاصة 
ثم الوصول إلى البوق فاجلزء املنسد منه، 

مع إمكانية إجراء صورة ظليلة. 
ولفـــت زيتون إلى »أن اجلهاز يســـاعد 
في إجراء اســـتقصاءات فـــي جوف الرحم 
والكشـــف عن االلتصاقات واألورام أو أي 
نويات ليفية.. وغيره«، مؤكدا أنه »بإمكان 
املريضة مزاولة عملها مباشرة بعد االنتهاء 

من العملية وبشكل طبيعي«.  
ويتألف اجلهاز مـــن أنبوب مركزي له 
مقاسان 8 مم و10مم يتماشى مع الدخول في 
فوهة عنق الرحم مزود بكاميرا ضوئية في 
نهايته تستطيع رؤية جوف الرحم بالكامل، 
ومن اجلهة اخلارجية مزود بخمسة مخارج 
تصب كلها بشكل انسيابي في القناة املركزية 
ومركبة على املخارج صمامات متنع خروج 

أو دخول املواد إال بأمر.

بروين ابراهيم
يعد القطاع الزراعي مفتاح االقتصاد السوري 
ويسهم بأكثر من ثلث الناجت الوطني اإلجمالي 
ويوفر فرص عمل ملا يزيد على 28% من القوى 
العاملة في ســـورية، ونظرا لوجود مساحات 
واســـعة قابلـــة للزراعة ازدهـــرت الصناعات 
الغذائية بصورة متســـارعة وأصبحت سورية 
من أهم منتجي ومصـــدري املنتجات الغذائية 

في املنطقة.
وقال املديـــر العام لهيئة تنميـــة وترويج 
الصادرات م.حســـام اليوســـف إن الصناعات 
الغذائية السورية متتاز بجودتها وطعمها السيما 
الكونســـروة واملعلبات واملجففات والعصائر 
إضافة إلى الزيتون والدقيق وملحقاته واحللويات 
والسكريات الشامية املشهورة الفتا إلى أن متوسط 
إنتاج سورية من الفواكه بلغ خالل الفترة األخيرة 
2.108 مليون طن ومن اخلضار 3.646 ماليني طن 
ومن الشوكوال والبسكويت 37 ألف طن علما أن 
انتاج سورية من الزيتون وصل خالل العام 2009 

إلى 120 ألف طن صدر منه 17 ألف طن. 
وأضاف اليوسف في تصريح لنشرة »سانا« 
االقتصادية ان هذا التميز أهل الصناعات الغذائية 
السورية للوصول إلى مستويات عاملية حيث 

اصبحت ســـورية الدولة الثالثـــة في تصدير 
القمح وإنتاج الزيتون والرابعة بإنتاج الفستق 
احللبي واخلامسة بإنتاج حليب األغنام واحلادية 
عشرة بإنتاج وتصدير حلوم األغنام واخلامسة 
عشـــرة بإنتاج اخلضراوات والعشرين بإنتاج 

احلمضيات. 
وبني أن ســـورية تصدر كميـــات كبيرة من 
الغذائيات إلى 106 دول في مختلف أنحاء العالم 
منهـــا دول اخلليج العربي وأوروبـــا وأميركا 
واستراليا الفتا إلى أن املتوسط السنوي لتصدير 
الفواكـــه بلغ 510 آالف طن فيما بلغ املتوســـط 
السنوي لتصدير األلبان واألجبان والسمون 61 
ألف طن واخلضار 1.070 مليون طن والبهارات 184 

ألف طن والشكوال والبسكويت 33 ألف طن. 
وأشار اليوسف إلى أن قطاع الغذاء في سورية 
يحتـــل املرتبة األولى في حتقيق األمن الغذائي 
واالكتفاء الذاتي ملواطنيها على مستوى الوطن 
العربي وميتاز بإنتاجية عالية في وحدة املساحة 
كما تخلو املواد الزراعية من أي مواد كيميائية 
إضافـــة إلى أن أغلب العاملني فـــي هذا القطاع 
يستخدمون طرق املكافحة احليوية والتسميد 
العضوي موضحا أن املنتجات الزراعية تتوافر 
بكميات كبيرة وبكلفة منخفضة وجودة عالية 

وتنتج ضمن املواصفات القياســـية املوضوعة 
إضافة إلى أن الشركات العاملة في هذا القطاع 
تتبع البرامج املتعلقة بتطوير اإلدارة وضمان 
جودة املنتج والكثير منها يحمل شعارات دولية 

معتمدة.
ورأى الباحث االقتصادي ريكاردو بيسو خالل 
املؤمتر الوطني للتنافسية الذي عقد مؤخرا في 
دمشق ان إدخال عمليات التصنيع على املنتج 
الزراعي السوري يساعد في احلصول على سعر 
يعادل أربعة أضعاف سعره كمادة أولية الفتا إلى 
أهمية تزويد الشركات الصغيرة واملتوسطة في 
سورية بآخر التطورات التي تطرأ على أسواق 

الغذاء العاملية ملعرفة حاجتها من املنتجات.
وأشار بيسو إلى أهمية الدور الذي ميكن أن 
تلعبه مؤسسات أعمال القطاع الزراعي في تعزيز 
قدرات املزارعني واجلهـــات املعنية ألن املنتج 
الغذائي السوري لديه الكثير من الفرص التي 

متكنه من الوصول إلى األسواق الدولية.
بدوره بني استشاري قطاع األعمال د.رياض 
سكر أن الزراعة في سورية تعد احد القطاعات التي 
ميكن ملنتجاتها املنافسة في األسواق اخلارجية 
كونها توفر مجموعـــة كبيرة من املواد األولية 
الالزمة للتصنيع الغذائي، مثل العسل، معتبرا 

ان حتسني وتطوير عناصر قطاع العسل كطريقة 
العمل والتسويق وتوفير اجلودة املعيارية متكنه 
من املنافســـة خارجيا عبـــر تعزيز اإلنتاج من 
خالل مكافحة اآلفات املؤثرة عليه وإيجاد مناطق 
زهرية كبيرة إلعطاء نوعية مستدامة منه الفتا 
إلى إمكانية إنتاج عســـل بأســـعار مرتفعة من 
خالل االعتماد على األعشاب والنباتات احمللية 

دون تكاليف كبيرة.
وأشار اخلبير االقتصادي يوسف منصور 
إلى أهمية العمل على تنمية الصادرات الغذائية 
ملا لها من انعكاس مباشر على تطور االقتصاد 
الوطني مؤكدا ضرورة العمل على تذليل عقبات 
منو وتطوير حجم الصـــادرات وتقدمي الدعم 
للشركات التي تعمل في مجال التصدير، على 
أن يتوجه هذا الدعم للسلعة نفسها عبر دراسة 
حجم األســـواق اخلارجية وعادات املستهلكني 
فيها إلى جانب توفير الدعم في مجال السياسات 
وإحداث صندوق لدعم الصادرات وتشـــجيع 
التعـــاون بني الشـــركات وإيجاد جتمعات بني 
الشركات الصغيرة واملتوسطة من أجل التعاون 
والتنسيق فيما بينها خاصة فيما يتعلق بتلبية 
طلبات األسواق اخلارجية واملشاركة في املعارض 

اخلارجية.

تصدر مليون طن من الخضار ونصفها من الفواكه.. ودعوات لتذليل العقبات أمام تطور القطاع

سورية تقتحم أسواق
106 دولالمنتجات الغذائية في

حارسة 
الفرات  قلعة جعبر ..

تقع قلعة جعبر في منطقة اجلزيرة على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وتبعد 15 كيلومترا عن السد و50 كيلومترا عن 
مدينة الرقة، وتشرف على بحيرة األسد التي تشكلت عام 1975م. تتربع القلعة فوق هضبة كلسية هشة ويصل ارتفاع 
قمتها إلى 347 مترا فوق سطح البحر. لهذه القلعة شكل متطاول يبلغ طوله من الشمال إلى اجلنوب 320 مترا، ومن 
الشـرق إلى الغرب 170 مترا، كانت تعرف قبل نسبتها إلى جعبر بالدوسرية نسـبة إلى دوسر غالم النعمان بن منذر 
وتاريخها يرجع إلى ما قبل اإلسالم، إال أن التاريخ الواضح لهذه القلعة يبدأ من استيالء السلطان السلجوقي ملكشاه بن 
ألب أرسـالن عليها سنة 479 هـ/ 1086م، ثم أخذها منه نور الدين محمود بن زنكي عام 564هـ/1168م وتتابع 
عليها االمراء والسـالطني حتى العهد العثماني حيث أهملت كثيرا حتى قامت مديرية االثار واملتاحف بالتنقيب فيها 

وقامت بعمليات التوثيق والترميم لتستقبل السائحني من جميع أنحاء العالم.


