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معناكونوا

عالسريع شاميات.. 

استقبل الرؤساء العرب في قمة سرت بالطبل والزمر 
والرقص من قبل شابات ليبيات حافيات وشمن أقدامهن 
برس��وم تقليدية تدل عل��ى جمال تتمتع ب��ه تلك املدينة 
اآلس��رة، واحلق يقال لم تبخل اجلماهيرية العظمى على 
من حضر قمتها بأي ش��يء، اس��تقبل الرؤساء استقبال 
الفاحتني، واإلعالم قدمت له كل الوس��ائل التي تس��اعده 
على تس��هيل مهمته، بدءا من قاعة مؤمتر ضخمة وفخمة 
م��رورا بالقه��وة والش��اي وأن��واع احللوي��ات ومراكز 
اإلعالم، الرؤس��اء العرب كان��وا يدخلون قاعاتهم بالقرب 
م��ن اإلعالميني، وال يخلو األم��ر من طوقني لألمن الليبي 
وأم��ن الرئيس اخلاص، خوفا على ذاك الرئيس ان يقترب 
منه اح��د اإلعالميني وينت��زع تصريحا، وقب��ل ان نبدأ 
بالتحليالت تعالوا معي نستعرض وقائع القمة التي حملت 
األمل العربي الى مدينة س��رت مسقط رأس العقيد معمر 

القذافي مستضيف القمة.
بدأ رئيس اجللسة بالتوجه الى الوزراء وبدأت النقاشات 
بني مؤي��د ومعارض الى ان فجر وزير خارجية س��ورية 
وليد املعلم طلب��ه من نظيره العراقي هوش��يار زيباري 
تأجيل ترأس القمة القادمة في العراق على ان تكون 2012 
لتكون عاصمة الرشيد حرة، ويحضرها القادة والرؤساء 

العرب مهنئني باالستقالل.
 وهنا قامت الدنيا ولم تقعد وبدأ زيباري موجها النقد 
لل��وزراء بالقول: لق��د خاضت الع��راق انتخابات تخللها 
قتلى وجرحى ولم نس��مع كلمة واحدة من وزير خارجية 
بالتهنئة لتجربة دميوقراطية و.. و.. وبدا الوزراء منهم من 
يشد على أيدي زيباري ومنهم من يقدم بالده مستضيفة 
للمؤمتر باس��م العراق بتمويل عراقي، الى انتهى العرس 
من زغاريد األل��م على قمة ينتظر منها الش��ارع العربي 

الكثير. 
وهن��ا قال وزير خارجية س��ورية املعل��م »أنا ال اعلم 
مل��اذا كل هذا االعت��راض أنا قلت أمتنى عل��ى العراق ان 
يؤجل، وهو حر ولكن في حال لم يؤجل لن يحضر قائدي 
الرئيس بشار األسد القمة، وانتهى األمر، لكن الواقع غير 
هذا فقد بقي املعلم صامتا متفرجا على ردود فعل الوزراء 
حتى النهاية الى أن اكتشف من معه ومن عليه »هذا الوزير 

وليد املعلم احملنك السياسي األول في سورية«.
مالنا وما علينا تعالوا معنا قراء »كونوا معنا« لنستعرض 
الرؤساء واألمراء، صدقا كان عندما مير أي رئيس يتحرك 
ممثلو اإلعالم مس��رعني، ولكن الطوق األمني منعهم ولم 
يفلحوا إال مع الرئيس األسد، إذ صرخت إعالمية تونسية: 
»أنا أحب أس��لم على الرئيس بشار األسد«، سمعها األسد 
والتف��ت باجتاه مص��در الصوت  لث��وان وكانت زميلتنا 
متسك بيد األسد، الطوق األمني كاد يجن كيف اخترقته؟ 
الرئيس األسد ابتسم لها وحتدث إليها، كذلك فعل إخوتنا 

املصريون عند دخوله وخروجه القاعة.
وقد حظي الرئيس األس��د باهتم��ام اجلميع الذي كان 
يطري باحلديث عليه وعلى مواقفه التي كانت تسرب من 
داخل القاعة عبر املس��ؤولني ملن ينتظرهم في اخلارج من 

اإلعالميني.
ولك��ن أين كان��ت قمة القم��م عندما اقتح��م اإلعالم 
القاعة الرئيس��ية وأحاطوا بالرئيس األسد وبدأت األسئلة 
واالستفسارات وحالهم يقول احلقيقة يقولها األسد ليس 
غيره، ماذا جرى في هذه القاعة األنيقة؟ كس��رت كؤوس 
الكريس��تال، املرافقة لم تس��تطع تهدئة م��ن التف حول 
األس��د، مس��ؤولون كادوا أن يقعوا أرضا، الرئيس األسد 
وقف يس��تمع لهموم وألم الش��ارع العربي عبر إعالميه 
م��ن جميع الدول ولم يس��تطع الرئيس األس��د ان يغادر 
القاعة إال بقدرة قادر ولم تفارقه االبتس��امة ونظرة األلم 
عندما يأتي على جواب يتعل��ق باالحتالل، ويعود ويذكر 
باملقاوم��ة. وقبل ان أختم زاوية »كونوا معنا« تعالوا نقرأ 
أحد القرارات وهو البدء بالدعوة الى تشكيل رابطة إقليمية 
تربط بني الدول اإلقليمية الصديقة ودول اجلامعة العربية 
وحتت مس��مى »رابطة اجل��وار العربي« تتأس��س على 
سياس��ة جوار عربية تقوم على تعظيم املصالح املشتركة 
وحتقيق األمن واملفاجأة ان هذه الدول هي تش��اد وإيران 
وتركيا وآسيا وأفريقيا والسنغال ومالي وغينيا والنيجر 
وأوروبا واس��بانيا والبرتغال وايطاليا واليونان وقبرص 
وغيره��ا كثير أي الدول التي تش��اطئ وطننا املتألم عبر 
حدوده البرية والبحر املتوس��ط، ه��ذا جميل جدا، ولكن 
األل��م الذي اس��توقفنا كإعالميني ترى م��اذا عن عالقاتنا 
العربي��ة � العربي��ة؟ ماذا عن س��ورية ولبنان وس��ورية 
والعراق وإيران � والس��عودية واليمن واجلزائر واملغرب 
و.. و..؟ أال يستحق هذا البند الذي سيصبح طي األدراج 

وقفة؟!
ألستم معي انها قمة األلم العربي وتواضع وحب األسد 

ألمته؟!

هدى العبود

48 شركة نسيجية سورية 
تعلن إفالسها بسبب المنافسة 

أكدت مصادر وزارة الصناعة أنه مت مؤخرا إغالق 
48 منشأة لصناعة األلبسة في جميع محافظات القطر 
وذلك بناء على طلب تقدمت به هذه املنشآت للوزارة 
من أجل إغالقها. وأشارت املصادر لصحيفة تشرين أن 
السبب الذي أوردته هذه املنشآت هو تأثرها باستيراد 

األلبسة ووصولها ملرحلة االفالس. 
وفي هذا اإلطار أكد أحد منتجي هذه الصناعات أن 
عدد املنشآت املغلقة مرشح لالزدياد في ظل اجلمود 
الذي يخيم على سوق األلبسة، مشيرا إلى أن السبب 
في ذلك هو االستيراد الكبير الذي يقوم به املستوردون 
والذي يتجاوز حاجة األس���واق، ففي حني أن حاجة 
السوق ال تتجاوز 50 ألف قميص رجالي على سبيل 
املثال فإن التجار يستوردون 200 ألف قميص، وأشار 
إلى أن شكاوى كثيرة تقدمت بها معامل األلبسة لكن 
الوزارات ترد بأن صناعة األلبسة محمية برسم جمركي 
50% على األلبسة املستوردة وتطالب الصناعات احمللية 

باملنافسة.

قمة األلم العربي
وحب  األسد ألمته

ق���ال وزير االدارة احمللي���ة د. تامر احلجة انه مت 
توزيع أكثر من 42 مليار ليرة سورية على املواطنني 
كبدل نقدي لدعم مادة املازوت حيث ش���مل التوزيع 
4255 ماليني عائلة س���ورية.  وكش���ف احلجة أمام 
مجلس الشعب أنه مت اكتشاف العديد من املخالفات 
للتعليمات التنفيذي���ة الناظمة لعملية توزيع البدل 
النقدي مل���ادة املازوت مضيفا أنه مت افس���اح املجال 

أمام املواطنني الذين قبضوا مبالغ الدعم بدون وجه 
حق العادة ما قبضوه من تلقاء أنفس���هم دون فرض 

أي غرامة بحقهم.
وأوضح احلجة أنه مت التعميم على جميع املراكز 
بعدم صرف أي مبالغ إال مبوجب دفتر العائلة ولرب 
األسرة حصريا ملنع التجاوزات التي حصلت باستخدام 

بيانات قيد عائلي. 

الحجة يمنح »الفرصة األخيرة« للمخالفين إلعادة مبالغ دعم المازوت

سياحة »النيولوك« في سورية.. إغراء الجمال والتكاليف المنخفضة
باتت دمش���ق تشكل وجهة 
مهمة لعش���اق التجميل أو ال� 
»نيولوك« أو »الديفرنت لوك« 
من السوريني والعرب ما أدى إلى 
تكاثر عيادات ومراكز التجميل 
التي تق���دم قائم���ة لعمليات 
تتناول كل أمناط اجلمال املثالي 
الفنانني  لكافة املشهورين من 

والفنانات وغيرهم. 
وعزت »سانا« في حتقيق 
له���ا اختيار دمش���ق وبعض 
املدن السورية لتكون مقصدا 
لهواة التغيير الراغبني بإجراء 
معاجل���ات س���نية وعمليات 
جتميل وخاصة جتميل األنف، 
إلى انخفاض تكاليفها مقارنة مع 
الدول األخرى وتوافر أطباء أكفاء 
يستطيعون منافسة أقرانهم في 

بعض الدول املتقدمة. 
وهذا اإلقبال أدى إلى انتشار 
عيادات ومشاف خاصة بإجراء 
التجميل وزيادة عدد  عمليات 
أطباء التجميل سواء املختصون 
أو املتمرسون على أيدي خبراء 

في املهنة. 
وفيم���ا يصع���ب وج���ود 
تقديرات حقيقية لعدد األطباء 
املجازين بالتجميل نتيجة تعدد 
االختصاصات واجتاه البعض 
إل���ى ممارس���تها دون إجازة 
علمية اعتم���ادا على تدريبات 
من معاهد أو خبراء مختصني، 
تشير األرقام الرسمية إلى أن 
عدد أطباء التجميل املختصني 
واملسجلني رسميا لدى نقابة 
االطباء يصل إلى نحو 80 طبيبا 
ميلكون عيادات معروفة تزدحم 
بالزبائن من س���وريني وعرب 
بينما يتجاوز من ميارس املهنة 
املئات وخاصة من النساء اللواتي 

ميتلكن مراكز جتميلية. 
وتشير معلومات إحصائية 
إلى أن األطباء السوريني أجروا 
الس���نوات املاضية مئات  في 
من عمليات جتميل األنف في 
العيادات واملش���افي السورية 
لفتي���ات عربيات دفعن أجورا 
دوالر   200 ب���ني  تراوح���ت 
وأل���ف دوالر للعملي���ة بينما 
تصل تكلفتها في اخلارج بني 
1500 و3000 دوالر للعملي���ة 

الواحدة. 
والبداية كانت لعيادات أطباء 

عقابية تتمثل في إغالق عيادة 
الطبيب لفترة محددة أو فرض 
غرامة أو تعويض ويكون قرار 

هذه اللجنة ملزما قضائيا. 
ويبقى موض���وع التجميل 
محل ش���د وجذب حيث ينتقد 
النفسي عمر عبداهلل  الباحث 
السيل الكبير من االعالنات حول 
املراكز واملستشفيات التي تبيع 
ما يس���ميه الوهم ويعتقد بأن 
بعض مراكز التجميل جتاوزت 
هدفها الرئيسي في كونها مراكز 
التش���وهات العضوية  لعالج 
ودخل���ت مرحل���ة خطرة بعد 
أن حتولت إلى مراكز جتارية 
لبيع الوهم والنصب عن طريق 
الترويج ألساليب ومواد سحرية 
تقضى على التشوهات ومتتص 

الدهون في وقت قياسي. 
ويؤخذ على بعض االطباء 
ومراكز التجميل ترويجهم لنمط 
من اجلمال مثل شفايف هيفاء 
اليسا وخدود نانسي  وعيون 
وانف مادونا وغيرها دون النظر 
اآلثار اجلانبية واألضرار  إلى 
التي تسببها مثل هذه العمليات 
الفتا ال���ى أن عمليات جراحة 
التجميل لم توجد لتغيير الشكل 
لألحسن وحسب وإمنا لعالج 
مشكالت نفس���ية واجتماعية 
في املقام األول وذلك من خالل 
إصالح وظيفة لعضو قد يحدث 
تشوها نفسيا وفى هذه احلالة 
ال تعتبر ترفا إذا أجريت ضمن 

ضوابط ومحاذير محددة. 
ووفق���ا للمكت���ب املركزي 
لالحصاء فانه في العام 2008 مت 
استيراد مستحضرات التجميل 
والزينة ومستحضرات العناية 
بالبشرة مبا فيها مستحضرات 
الوقاية من الشمس ومستحضر 
إكساب السمرة بنحو168 مليون 
ليرة س���ورية بينم���ا بلغ��ت 
العناية  قيمة مس���تحض�رات 
بالش���عر نحو ملي������ار ليرة 
ومستحض�رات العن�اية بالفم 
واالس���نان مبا فيها معاج�ني 
ومس���احيق تثبيت األس���نان 
الصناعي���ة وخيوط تنظي�ف 
ما بني االسن��ان في عب���وات 
مع���دة للبيع بالتجزئة بقيم���ة 
305 ماليني ليرة ومواد معط�رة 

بقيم��ة 164 مليون�ا. 

الذين أصبحت لهم  األس���نان 
شهرتهم العاملية نتيجة جودة 
التكاليف  عملهم وانخف���اض 
مقارنة بالدول االخرى. حيث 
يؤكد د. حس���ام حباب طبيب 
أسنان أن تطور طب األسنان 
في سورية أصبح جاذبا لكثير 
من املغتربني السوريني في البالد 
العربية واالجنبية نتيجة فارق 
األسعار الفتا إلى أن زرع السن 
الواحدة يكلف محليا بني 600 
و1000 دوالر بينم���ا يكلف في 
الدول املجاورة بني 2000 و3000 
دوالر كما تبلغ تكلفة اجلسور 
والتركيبات الثابتة بني 40 و200 
دوالر وف���ي اخلارج اقلها 400 
دوالر وتصل الى 1500 دوالر. 
ويقص���د س���ورية إلجراء 
التجمي���ل زبائن من  عمليات 

دمشق وحلب.  وتتصدر جراحة 
جتميل األن���ف العمليات التي 
جتذب عشاق التغيير كما تقول 
القائمة وتشمل  غنيم لتطول 
شفط الشحوم وإزالة ترهالت 
وحق���ن البوتوك���س املضادة 
للتجاعيد وعمليات شد البطون 
وغيرها وتؤكد أن مركزها الذي 
يوجد في أحد أهم الشوارع في 
دمشق يستقطب وسطيا نحو 

60 زبونة يوميا. 
القانون  وقانونيا ال يجيز 
السوري إال لألطباء احلاصلني 
على شهادة اختصاص بالتجميل 
واملرخصني على أساس���ها من 
وزارة الصحة مبمارسة مهنة 
جراحة التجميل فيما تس���مح 
القرارات التنظيمية الصادرة عن 
وزارة الصحة للطبيب اجلراح 

لبن���ان واألردن ودول اخلليج 
العربي كافة باإلضافة إلى تركيا 
االمر الذي يؤهلها لتكون مقصدا 
للسياحة التجميلية حيث يشير 
خبير بأحد مراكز التجميل إلى 
أن س���ورية باتت متلك شبكة 
قوية من أطباء التجميل املؤهلني 
واألكفاء نظرا ألنهم درسوا الطب 
ثم أج���روا اختصاصا في طب 

التجميل. 
التجميل  وتش���ير خبيرة 
أسماء غنيم إلى أن اإلقبال على 
سورية شجع األطباء السوريني 
املغتربني على العودة إلى بالدهم 
وفتح عيادات ومشاف كبيرة 
مختصة الفتة إلى وجود أكثر 
من مشروع ضخم سيقام قريبا 
في مجال اجلراحة التجميلية في 
بعض املدن السورية وخصوصا 

الع���ام مبمارس���ة اختصاص 
التجميلية وأيضا  اجلراح���ة 
لطبيب اجللدية ممارسة بعض 
اختصاصات التجميل للبشرة 
والشعر واس���تخدام تقنيات 

الليزر وغيرها. 
ورغم الش���هرة الواس���عة 
نتيجة الس���معة اجليدة التي 
حازه���ا طبي���ب التجميل في 
املنافسة،  سورية واألس���عار 
إال أن األمر ال يخلو من بعض 
األخطاء الطبية بيد أن قانون 
نقابة األطباء يسمح مبتابعة 
هذه األخط���اء من خالل تلقيه 
الش���كاوى من بعض احلاالت 
التي وقع عليها الضرر وتصل 
العقوبات بعد التأكد الى حتويل 
الطبيب املتهم الى مجلس تأديب 
تابع للنقابة الذي يتخذ إجراءات 

تجميل األنف يتصدر العمليات واألسعار تتراوح بين 200 و1000 دوالر

سطايحي: القيادة ليست ضد عمل الصحافيين بالقطاع الخاص
 أكد أنه ال يجوز الجمع بين منصبين صحافيين في وقت واحد

دمشق ـ بروين إبراهيم
حسم عضو القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي 
هيثم سطايحي رئيس مكتب الثقافة واإلعداد واإلعالم والعالقات 
اخلارجي���ة القطري احلوار الذي امتد ألش���هر خلت حول »عمل 
الصحافيني في القطاعني احلكومي واخلاص«، مبينا أن توجيهات 
القيادة واضحة في هذا الش���أن، إذ إن الصحافي عمله مثل بقية 
املهن األخرى والتوجيه هو أال يتم في العمل الصحافي »ازدواجية 
املناصب« حيث ال يجوز أن يكون الصحافي مديرا في مؤسس���ة 
صحافية عامة ويش���غل في الوقت نفسه منصبا في املؤسسات 

اخلاصة.
جاء ذل���ك خالل رعايته للمؤمتر العام الحتاد الصحافيني في 
دورته الرابعة التي انعقدت يوم اخلميس الفائت في مؤسس���ة 
الوحدة. وكشف سطايحي عن تأجيل املؤمتر القطري أشهرا قليلة 

داعيا إلى مزيد من احلوارات واخليارات أمام اجلميع.
مبرزا ان املطلوب في املرحلة املقبلة حوارات سياس���ية على 

جميع املستويات من أجل بناء سورية املستقبل.

وأكد س���طايحي أمام أعضاء املؤمتر أهمي���ة ودور الصحافة 
كصوت للوطن يبرز اإلجنازات وأن الدور الذي قام به الصحافيون 
السوريون والعرب خالل الفترة املاضية كان موضع تقدير واحترام 
ألن من كتب في الفترة املاضية عن الدور الس���وري كتب بشرف 

ومسؤولية جتاه أمته ووطنه.
وعاب سطايحي على تقارير املكتب التنفيذي الحتاد الصحافيني 
ما احتوت عليه من عبارات ال تليق بالصحافيني كالعبارة الواردة 
في الصفحة اخلامسة من التقرير املهني والتي جاءت بعنوان واقع 
اإلعالم اخلاص »إن أخالقيات املهنة متنع الصحافي من ازدواجية 
الوالء املهني«. مشيرا إلى أن مثل هذه العبارة غير الئقة وال تفيد 
ف���ي خدمة الصحافي واملهنة. وبني التقرير املهني ان بيئة العمل 
الصحافي في املؤسسات اإلعالمية تشهد مظاهر سلبية مثل: غياب 
أو شبه انعدام ملظاهر ممارسة الدميوقراطية الداخلية في معظم 
املؤسسات اإلعالمية خاصة فيما يتعلق مبشاركة احملررين في 
صنع القرارات التحريرية ما يستدعي تفعيل دور هيئة التحرير 
في هذه املؤسسات وغلبة االهتمام مبدى توافر معايير الشخصنة 

في مواجهة اعتبارات الكفاءة واخلبرة املهنية في جهاز التحرير 
ما حرم هذه املؤسسات من عدد من الطاقات والكفاءات.

وهناك ظاهرة البطالة املقنعة ب���ني الصحافيني في كثير من 
املؤسسات اإلعالمية التي غصت بكادر عددي »موظف« بعيد كل 
البعد عن املهنة، وأصبحت املس���ألة مجرد قرار يتخذ من املدير 
العام بتسمية الصحافي »محررا« وكذلك هناك قصور واضح في 
تدريب وتأهيل الصحافيني واإلعالميني وعدم القيام باستطالعات 
رأي وقياس على مس���توى القارئ واملستمع واملشاهد للوقوف 

على آراء املواطنني.
وطالبت التقارير باإلسراع في تعديل قانون املطبوعات وتنظيم 
مهنة الصحافة والتواصل مع التجارب الناجحة ملؤسسات إعالمية 
متنوعة في الوطن العربي والعالم، وجتاوز الشخصنة مبفاهيمها 
الضيقة واعتماد معايير اخلبرة والكفاءة في اختيار قيادات إعالمية 
ف���ي املفاصل التحريرية ومراكز اتخاذ القرار داخل املؤسس���ات 
اإلعالمية من الوس���ط اإلعالمي وإح���داث مجلس وطني لإلعالم 

يتولى متابعة عمل املؤسسات اإلعالمية »اخلاصة والعامة«.

)سانا(عمليات التجميل والبحث عن املظهر اجلديد

استهالك السوريين للبنزين يرتفع 
12% في الربع األول من 2010

دمشق ـ جهاد تركي
ارتفع معدل استهالك املازوت في سورية خالل الربع األول من 
العام احلالي مقارنة بالع���ام 2009 مبعدل 3%، وقال وزير النفط 
س���فيان العالو إن معدل االس���تهالك للربع األول في 2010 يعادل 
استهالك الربع األول من عام 2002 بالنسبة للمازوت حيث بلغت 
كميات االستهالك خالل الربع األول من العام احلالي 1.757 مليار 
ليتر فيما كانت العام 2002 حوالي 1.712 مليار ليتر وهذا على األقل 
فيه وفر 600 مليون دوالر عن الربع األول من عام 2008 ويعكس 

ذلك ترشيد استهالك املازوت وتوقف عمليات التهريب.
وحول استهالك البنزين قال عالو: معدل الطلب على البنزين 
يرتفع بشكل كبير يفوق املتوقع وهذا يعكس استخدام النقل اخلاص 
وارتفاع عدد السيارات حيث وصل استهالك البنزين خالل الربع 
األول من العام احلالي الى 520 مليون ليتر بزيادة قدرها 12% عن 

عام 2009 وهو رقم كبير.
وفي السياق نفسه أشار املدير لشركة محروقات عبداهلل خطاب 
الى انخفاض اس���تهالك الفيول بنسبة 20% خالل الربع األول من 
الع���ام 2010 مقارنة مع الربع األول عام 2009 وأرجع ذلك إلضافة 
كميات كبيرة من الغاز احمللي وتخصيصه حملطات الكهرباء، وأضاف 
خطاب خالل الربع األول من العام 2009 بلغت كميات اس���تهالك 
الفيول 1.620 مليون طن في حني وصلت في الربع األول من العام 
2010 الى 1.290 مليون طن أما بالنس���بة للكميات املستوردة فقد 
بلغت خمسمائة وخمس���ة آالف طن عام 2009 فيما بلغت الكمية 
ف���ي الربع األول من عام 210 حوالي 340 ألف طن بانخفاض كبير 

عن العام املاضي.

»بكرامة«
 قطعة من الجنة 

على الساحل السوري


