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معناكونوا

عالسريع شاميات.. 

مرت صدمة ارتفاع أسعار 
العديد من السلع األساسية 
الشتاء احلالي بخطة حاذقة، 
قضت بجذب انتباه وسائل 
اإلعالم والرأي العام معها 
إل���ى موضوع آخ���ر أكثر 
إذ ترّكز اجلدل  حساسية. 
طيل���ة تلك الفت���رة حول 
التلويح برف���ع الدعم عن 
مصادر الطاقة. وفي زحام 
الدائر  اللغط واجلدل  ذلك 
واالعتراض والصراخ، مت 
مترير رفع سعر صفيحة 
البنزين مئة ليرة دون أن 
يكت���رث لها أحد. فالناس، 
ونحن منهم، ركضنا وراء 
الشبح املخيف، »املازوت 
الرأفة  والغاز«، متوسلني 
فيهم���ا. فتم ف���ي النهاية 
إبالغن���ا، بط���ي املوضوع 
مؤقتا، وإع���ادة النظر في 
صيغة أخرى ملجابهتنا به 
الحقا بأسلوب آخر، أكثر 
انسجاما مع منطق اقتصاد 

السوق االجتماعي.
عندما هدأ روعنا من أفول 
ذلك الشبح، تنبهنا إلى حجم 
الكارثة التي حلت مبحفظتنا 
النقدية، إذ انها فقدت فعليا 
ما ال يقل عن 30% من قدرتها 
الشرائية التي كانت متشي 
باألصل على ساق واحدة. 
فكيف سيكون احلال بعد أن 
امتصت موجة الغالء أكثر 
من ربع رواتب ذوي الدخل 

احملدود؟.
مع إطاللة العام اجلديد، 
طمأننا السيد وزير املالية 
بخطوات مؤثرة بالدخل، 
مش���ددا على ضرورة أن 
يترافق أي رفع ألس���عار 
مصادر الطاق���ة مع زيادة 
الرواتب واألجور. مذكرا بان 
دعم م���ادة املازوت لوحده 
يش���كل عبئا على املوازنة 
ق���دره 10 مليارات  العامة 
دوالر، األم���ر الذي تعجز 
أي دولة منتجة للنفط على 

حتمله«.
الواق���ع فقد مت  وف���ي 
رفع أسعار مصادر الطاقة 
بش���كل »غير رسمي« منذ 
الع���ام احلالي دون  بداية 
أي اعت���راض من املواطن، 
جتلت بفقدان مادتي املازوت 
والغاز، وقبوله صاغرا، وفق 
»منطق السوق« بأن يدفع 
حتى كتابة هذه السطور، 
الغاز، إن  ثمن اس���طوانة 
توافرت له، ما بني 250 و350 
ليرة، في غياب ش���به تام 
إثر  للمازوت عن السوق، 
إغالق نحو اربعمائة محطة 
توزيع في سورية، وارتباك 
وتقصير في تزويد العاملة 
منها، وليبلغ سعر مبيعه 
من قبل املوزعني، إن توافر، 
12 ليرة لليتر. وهكذا يعتاد 
املواطن املغلوب على أمره 
على هضم السعر اجلديد 
قبل أن تعلن���ه احلكومة 
رسميا، ورمبا ستجد نفسها 
في حل من أي تعويضات 

الحقة.
أليس مجديا  والسؤال: 
التفكير ف���ي بدائل أخرى 
التدفئة  للطاقة، كتشجيع 
على مخلفات عصر الزيتون 
التي شهدت توسعا ملحوظا 
في استخدامها في محافظة 
إدلب، هذا الشتاء، بعد إقامة 
مصنع لتجفيفها وضغطها، 
وتغليفها ضم���ن أكياس 

نايلون؟
ثم إذا كانت سلة الدعم 
الس���لع  احلكومي جلميع 
أل���ف مليار  تكل���ف نحو 
لي���رة بالعام، وه���ذا رقم 
يشكل نصف الناجت احمللي 
السنوي، يكفي لو وزع بشكل 
منصف على كل رب أسرة 
القدرة الشرائية  أن يرفع 
للفرد إلى مستويات تسهم 
في تنشيط دورة االقتصاد 
الكلي، ومتكن احلكومة من 
رفع الدعم عن جميع السلع، 
دون التسبب في أي أزمات، 
وبعيدا عن أنصاف احللول. 
نأمل ذلك ولكن واحلق يقال 
فقد حدثنا السيد الدردري 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية عندما 
كنا في ڤيينا بأننا وأحفادنا 
سوف ندعو له على القرارات 
التي اتخذها ومنها صفيحة 
املازوت والغ���از وغيره، 
وغيره كثير اهلل يخلي لنا 
ال���دردري وكل اآلدراء في 

حكومتنا العتيدة.
هدى العبود

شركة خاصة تعرض استثمارًا 
في القناة الثانية بالتلفزيون

استثمار موقع سورية 
في الربط الطاقي مع الدول العربية 

مجلس الشعب يقر قانون العمل الجديد

الحكومة ترفع المعاشات التقاعدية.. لـ »األحياء« فقط
بروين إبراهيم

وافق مجلس الوزراء في جلس����ته التي عقدها 
األسبوع املاضي برئاسة م.محمد ناجي عطري رئيس 
مجلس الوزراء على رفع احلد األدنى للمعاش����ات 
التقاعدية البالغ اآلن 6010 ليرات سورية، وذكر أحمد 
بقلي مدير عام املؤسسة العامة للتأمني واملعاشات 
أن املستفيدين من هذا األمر من اخلاضعني لقانون 
التأمني واملعاشات سيصل عددهم إلى 31517 مستفيدا 
وأن املستفيدين منه من اخلاضعني لقانون التأمينات 
االجتماعية س����يصل عددهم إلى 21016 مستفيدا، 
مبينا أن احلد األدنى للمعاشات التقاعدية مبوجب 
هذا القرار أصب����ح ال يقل عن احلد األدنى لألجور 
البالغ 6010 وأن ه����ذا احلد يجب أال يقل عن احلد 
األدنى لألج����ور في حال حص����ول أي زيادة على 

الرواتب واألجور. 
وأكد بحسب موقع »سيرياستيبس« أن املستفيدين 
من القرار هم املتقاعدون الذين هم على قيد احلياة 
دون غيرهم ودون أي أثر حالي يسبق تاريخ نفاذه 
مؤك����دا أن الهدف من هذا القان����ون هو رفع احلد 
األدنى للمعاشات التقاعدية بغية حتسني األوضاع 
املعيشية للمتقاعدين وحتقيق املساواة بني املتقاعدين 
القدامى واجلدد إضافة لتحسني أوضاع املتقاعدين 
من أصحاب املعاشات التقاعدية الضئيلة، مشيرا 
إلى أن القانون سيعتبر نافذا من أول الشهر الذي 
يلي تاريخ صدوره.من جهة أخرى، أقر مجلس الشعب 
االثنني املاضي مشروع قانون العمل اجلديد، وناقش 
املجلس املواد من 274 إلى 280 من مشروع القانون، 
ووافق املجلس باألغلبية على تعديل املادة 274 التي 

علقها املجلس في جلسته السابقة ملناقشتها من قبل 
جلنتي الشؤون الدستورية والتشريعية واخلدمات 
ووزيرة الش���ؤون االجتماعية والعمل، حسبما نقلت 

وكالة سانا لألنباء.
ونصت املادة بعد التعديل على: »مع عدم اإلخالل 
باملواد السابقة تفرض الغرامات املذكورة ملخالفي أحكام 
القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح املفتش���ني 
املختصني، ويتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من 
صاحب العمل املخالف مبوجب إيصاالت مالية نظامية 
وفي حال عدم التس���ديد يتم استيفاؤها وفق قانون 

جباية األموال العامة«.
من جهتها، أش���ارت وزيرة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.دياال احل���اج عارف إلى أن وضع صالحية 
فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير 

سيسهم في اإلس���راع بتحصيل الغرامات، مؤكدة أن 
فرض الغرامات على املخالفني يهدف إلى ردع أصحاب 
العمل عن مخالفة أحكام القانون، كما نصت املادة على: 
أن »تؤول إلى وزارة املالية جميع الغرامات الناجمة 

عن مخالفات أحكام هذا القانون«.
ويتألف مشروع قانون العمل اجلديد الذي ينظم 
العمل في القطاع اخلاص في س���ورية من 280 مادة 
جرت مناقشتها على مدى عدة جلسات ويتضمن العديد 
من املزايا جلهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال 
بالتأمين���ات االجتماعية، وتوثيق عقود العمل وعدم 
قبول االستقاالت املسبقة، ومنح العمال زيادة دورية 
في الرواتب وإعطاء املرأة حقوق احلصول على إجازة 
أمومة وزيادة مدد اإلجازات السنوية والوفاة والزواج 

وتأمني الطبابة وتوفير الصحة والسالمة املهنية.

أكدت مصادر في الشركة املتحدة »UG« أن الشركة 
تقدمت بعرض يتضمن دراسة تفصيلية الستثمار القناة 
الثانية، بعقد مع الهيئ����ة العامة لإلذاعة والتلفزيون. 
وقالت »اخلبر« ان العرض يتضمن قيام الشركة بإنتاج 
برامج القناة وموادها، وتتحمل تكاليف اإلنتاج، على 
أن يق����وم الكادر احلالي املوجود على مالك القناة »من 
موظفي الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون«.  وأن يكون 
بث القناة أرضيا وليس فضائيا، وعلى التردد احلالي 
للقناة، علم����ا أن بث القناة يقتص����ر حاليا على أربع 
س����اعات يوميا، بعد إطالق قناة الدراما، التي حظيت 
باالهتمام وبالكوادر وامليزانيات التي كانت تنفق على 

القناة الثانية. 

 جهاد تركي 
أوصى املؤمتر الوطني للطاقة الذي اقيم في دمشق 
أخيرا، باستثمار املوقع االستراتيجي لسورية لنقل وعبور 
مص���ادر الطاقة الهيدروكربونية والكهربائية واملتجددة 
من خالل الربط الطاقي مع الدول العربية واإلقليمي�ة 
الصديق���ة وإعادة هيكل���ة اإلط���ار التنظيمي وحوكمة 
قط����اع ال���طاقة من خالل تط��بيق مبدأ االس����تقاللية 
االقتصادي����ة والوصول إلى حالة التوازن في أس����عار 
حوامل الطاقة. ودعا املش����اركون إلى ترشيد استهالك 
الطاقة وحتسني كفاءتها في جميع املجاالت وتقليص 
الهدر الطاقي ونشر الوعي املجتمعي لدعم ذلك وتعزيز 
البرام����ج اخلاصة للحد من التزايد الس����كاني من أجل 
احلفاظ على املوارد املتاحة وتخفيض املصروف الطاقي 
إلى حده األدنى في ش����ركات إنت����اج النفط وصناعته 

وتوزيعه وشركات توليد الكهرباء.

هل يتفوق »النمس« على جمال سليمان أجرا املوسم املقبل

جمال سليمان أعلى الفنانين السوريين أجرًا بـ 12 مليونًا.. و»النمس« يطارده 
في نهاية الثمانينيات عندما أنتج مسلسل 
هجرة القلوب إلى القلوب لم يتقاض جمال 
سليمان عن مجمل العمل أكثر من خمسني 
ألف ليرة سورية، وتقاضى سلوم حداد عن 
مسلسل ش����جرة النارجن في الفترة نفسها 
نحو ستني ألف ليرة سورية. وكانت كذلك 
آنذاك مبالغ كبيرة لكن أبدا ليس باملقارنة 
مع ما يتقاضاه الفنان اليوم عن مسلس����ل 
من إنتاج الش����ركات اخلاصة في س����ورية 
ه����ذا إن لم نقارنه مع م����ا يتقاضاه املمثل 
من ش����ركات اإلنتاج في مصر أو اخلليج، 
إذ زاد أجر جمال س����ليمان مثال ليصل إلى 
مليون ونصف جنيه مصري عن مشاركته 
ف����ي األعمال املصرية، وهو ما يصل إلى 12 
مليون ليرة سورية، وهو فعليا أغلى أجر 
لفنان سوري، وازداد أجر سلوم حداد ليصل 
إلى عش����رة ماليني ليرة سورية في إحدى 

املسلسالت السورية. 
واليوم ورغم تضارب األرقام واألجور 
وتكتم الفنانني عن البوح فإن األرقام تتداول 
حول أجورهم، وتصل مجلة االقتصادي ومن 
خالل لقاءاتها مع فنانني وش����ركات إنتاج 
ومهتمني إلى تصنيف الفنانني األغلى أجرا 
في سورية وخارجها من حيث الرقم الذي 
وصلت إليه أجور هؤالء الفنانني حتى وإن 

لم تستقر عليها: 
جمال سليمان األغلى أجرا بني الفنانني 
السوريني الذكور بأجر وصل إلى 12 مليون 
ليرة سورية عن العمل في مسلسل حدائق 
الشيطان، يليه من الفنانني كل من أمين زيدان 
وبسام كوسا وعباس النوري وتيم حسن 
وسلوم حداد بأجر وصل إلى عشرة ماليني 
ليرة سورية للعمل الواحد، ثم الفنان الشاب 
مصطفى اخلاني الذي متيز بدور »النمس« 
في مسلسل باب احلارة الشهير، بأجر وصل 
في العقود اجلديدة إلى ما بني )10و11( مليون 
ليرة سورية بحسب اتفاقه اجلديد مع شبكة 
»ام بي س����ي« والعرض الذي تلقاه مؤخرا 

املخرج واملنتج جندت أنزور صاحب شركة 
بانة لإلنتاج الفني، ولذا فإن النمس مرشح 
لنيل املرتبة الثانية أو املنافسة على األولى 
في العام القادم في حال لم حتصل قفزات 

في أجور زمالئه اآلخرين. 
على صعيد الفنانات تصدرت قائمة أغلى 
األجور الفنانة س����والف فواخرجي مببلغ 
وصل عشرة ماليني ليرة س����ورية، تلتها 
بقليل الفنانة جومانة مراد بأجر تراوح بني 
7 و10 ماليني ليرة س����ورية ثم الفنانة أمل 
عرفة مبعدل خمس����ة ماليني ليرة سورية 

عن العمل الواحد. 
وخالفا ملا يظنه الكثيرون فإن الفنانني 

منى واصف وخالد تاجا ال يتمتعان بأجور 
مرتفعة بل هي تتراوح بني 3- 5 ماليني ليرة 
في أحسن األحوال، وخلفهما يأتي طبعا جيل 

الفنانني املخضرمني من الرعيل االول.
ونقلت املجلة عن جلنة صناعة السينما في 
سورية والتي تتجمع لديها كشوف شركات 
اإلنتاج الفني املسجلة فإن نحو 400 شركة 
مسجلة انسحب منها بداية العام 2010 نحو 
80 شركة بسبب عدم جدوى العمل واخلوف 
من املغامرة كما أفادنا خبراء اللجنة، واألهم 
من ذلك أن 20 شركة تقريبا من أصل ال 320 
شركة املتبقية هي التي تعمل على األرض 

وبشكل شبه سنوي. 

وتصف الفنانة نسرين طافش التضارب 
في أجور الفنانني بأنه مماثل ملا يحصل في 
سوق اخلضار، ألن كثيرين من باعة اخلضار 
حتولوا إلى منتجني، ويؤيدها في هذه الفكرة 
الفنان أمين رضا والذي يرى أن رفع أجور 
الفنانني الس����وريني لم تستند إلى معايير 
منطقية في ظل فورة شركات اإلنتاج التي 
شهدتها س����ورية قبل عدة سنوات ثم أدى 
تراجع هذه الف����ورة إلى هبوط في األجور 

حتى الثلث تقريبا كما يقول رضا. 
بينما يرى املنتج والفنان فراس إبراهيم 
أن شركات اإلنتاج تضطر حلشد كل النجوم 
حتى تقدم عمال متكامال، أما في مصر فالنجم 

يأخذ 50% من ميزانية العمل والباقي لفريق 
العم����ل أما عندنا فالنجم يأخذ 5% والباقي 

لفريق العمل.
م����ن املتفق علي����ه أن الع����ام 2000 كان 
بداية االنقالب في أجور الفنانني السوريني 
والوصول إلى األجور التي وصلت إلى عشرة 
أضعاف أوال ثم عش����رين ضعفا عما كانت 
عليه، لكن الوس����ط الفني يتداول روايتني 
عن املبادر لهذه التعرفة اجلديدة فمن قائل 
أنها بدأت م����ع جومانا مراد والتي تعترف 
بأنها كانت وراء ارتفاع أجور الفنانني حني 
تقاضت أعلى أجر في مسلس����ل »الهروب 

إلى القمة«. 
وثمة رواية انها بدأت مع الفنان بس����ام 
كوسا حني رفع أجره إلى مليوني ليرة سورية 

في مسلسل »ليالي الصاحلية«. 
يعود هذا إلى سياسات إنتاجية شحيحة، 
وإلى ضعف في الثقافة اإلنتاجية والتسويقية، 
التي يفترض أن تتزامن مع تلك النهضة التي 
تشهدها الساحة العربية في جميع املجاالت 
وخصوصا في مجال التسويق الفني، وهذا 
حسب رأي الكثيرين من املنتجني والقائمني 

على العملية الدرامية في سورية. 
وهنا يزداد العراك بني الفنانني واملنتجني 
على األجور والتي يجب أن تزداد بش����كل 
طردي مع تزايد املبيعات للعمل الفني من 

قبل احملطات الفضائية. 
ويأتي هذا اخلالف عند املقارنة مع الفنانني 
املصريني إذ يتقاضى يحيى الفخراني ونور 
الش����ريف ويسرا ثلث ميزانية العمل الذي 
يلعب����ون بطولته فالفنان يحيى الفخراني 
حس����ب مصادر مصرية تقاضى ما يعادل 
40 مليون ليرة س����ورية عن مسلسل ابن 
األرندل����ي، بينما الت����زال ميزانية األعمال 
السورية املعاصرة في احلد األدنى، فالعمل 
الواحد ال تتجاوز ميزانيته س����قف ال� 60 
مليون ليرة سورية، أما األعمال التاريخية 

قد تتجاوز ال� 100 مليون ليرة.

عدوى األجور الباهظة تصل إلى الدراما السورية..وال عزاء لمنى واصف وخالد تاجا والمخضرمين 

بعيدًا عن أنصاف 
الحلول

س����وق مدحت باشا في دمشق وسمي بس����وق الطويل أيضا أنشئ عام 
1878 في عهد والي دمش����ق )مدحت باش����ا(، وميتد فوق الشارع الروماني 
الش����ارع في قلب دمشق القدمية ومواز لسوق احلميدية الشهير، وهو من 
أعرق أس����واق دمشق القدمية ومن االس����واق الشرقية املهمة، مسقوف في 
اجلزء األول منه وملس����افة كبيرة ويخترق املدينة القدمية من باب اجلابية 
إلى باب ش����رقي ويتفرع منه أسواق متخصصة كثيرة مثل سوق احلرير، 
سوق البزورية، سوق اخلياطني، سوق الصوف وغيرهم، ويوجد فيه العديد 
من اخلانات االثرية القدمية واملس����اجد مثل قصر النعسان ومكتب عنبر. 

وفي اجلزء املكشوف من سوق مدحت باشا وقبل باب شرقي االثري يوجد 
العديد من الكنائس العريقة واملهمة مثل كنيسة حنانيا والتي تعود للعصر 
البيزنطي. وفي وس����طه تقريبا )مئذنة الشحم( واملصلبة وتلة السماكة، 
ومتتد على جانبي الس����وق احملالت واحلواني����ت ذات االقواس واخلانات 
االثرية التي حتولت في داخلها حاليا إلى محالت ويشتهر سوق مدحت باشا 
ببيع الصناعات النسيجية، السيما العباءات الرجالية، الكوفيات، األقمشة 
احلريرية، الشراشف، الديباج، املشغوالت النحاسية، املوزاييك، املصدفات 

والسيوف واملصنوعات واملشغوالت الشرقية الدمشقية الشهيرة.

سوق  مدحت باشا.. 
عبق التاريخ  والمشغوالت الشرقية

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا تنظيميا حول 
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 62 للعام 
2009، القاضي مبنع التدخ���ني وبيع منتجات التبغ 

وتقدميها في األماكن العامة.
ويتضمن القرار منع التدخني وبيع منتجات التبغ 
وتقدميها في اجلامعات احلكومية واخلاصة واملعاهد 
التعليمية وأثناء االجتماعات واملؤمترات  واملنشآت 

واحملاضرات واألنشطة التدريبية والندوات الرسمية 
على ان تقوم اجلهات املعنية في اجلامعات واملعاهد 
واملنشآت التعليمية بتوفير جناح مستقل جيد التهوية 

مخصص للمدخنني.
كما يتضمن القرار العقوبات املسلكية بحق املخالفني 
املنصوص عليها في القانون األساس���ي للعاملني في 

الدولة.

»التعليم العالي« تصدر قرارًا حول تعليمات مرسوم منع التدخين


