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 دمشـــق ـ كونا: أعلن وزير السياحة السوري 
د.سعداهلل اغة القلعة امس األول ان سورية جاءت 
في املرتبة الثالثة في نسبة النمو السياحي بحسب 
تقرير منظمة السياحة العاملية. وأكد الوزير القلعة 
ان معدل النمو في الربع األول من العام احلالي كان 
مفاجئا حيث وصل الى 71% أي ان الزيادة جتاوزت 

100% عن الفترة املماثلة من العام املاضي.

وخالل ورشة عمل تنسيق املعونات السياحية 
في سورية التي نظمتها وزارة السياحة بالتعاون 
مـــع هيئة تخطيط الدولة عـــزا الوزير هذا النمو 
السياحي الى إلغاء التأشـــيرات مع بعض الدول 
مثل تركيا وايران وانفتاح العالقات مع دول عربية 
وأجنبية، الفتا الى ان نســـبة زيادة الســـياح من 

أوروبا بلغت 108% خالل الربع األول.

سورية تحتل المرتبة الثالثة في نسبة النمو السياحي عالميًا

معنا كونوا 

الفرنسية الســـيدة  استوقفني خبر 
»سيســـيل موزا« صاحبة فندق في 
النرويج تعلن جهارا انها لن تســـتقبل 
في فندقها الصغير »دو ال فاب« سياحا 

اسرائيليني!
السيدة سيسيل مؤكد انها ليست من 
عشيرة طي الســـورية املعروفة بالكرم 
في العالم العربي، العشيرة التي تغنى 
بها الشعراء والكتاب وفتحت مضاربهم 
للقاصي والداني ولن يسأل إال بعد ثالثة 
أيام عما جاء به الى مضاربهم، ولن يعود 

إال وما جاء من أجله قد حتقق.. 
وهي بالتأكيد ليست مفتونة باآلثار 
العربية وال مبا نتغنى به نحن العرب من 
حضارات قدمت للبشرية.. وأنا واثقة انها 
ال تعرف انه من رأس شمرا في الساحل 

السوري قدمت األبدية للعالم.
ورمبا عالقتها بالشرق األوسط محدودة 
من خالل شـــباب قدمـــوا اما عبر هجرة 
شـــرعية، أو عن طريق التسلل من أجل 
البحث عن لقمة العيش التي صورت لهم 
أنهم سيكونون في اجلنة، أو رمبا معرفتها 
كانت محدودة مبا سمعته من قصص عن 
التمييز العنصري الذي متارسه إسرائيل 
ضد أي عربي، أو شـــاهدت التلفاز وهو 
يعرض همجية القتـــل والتدمير لقطاع 
غزة أو استمعت للطفل الفلسطيني »لؤي 
صبح« الذي ناشد العالم شاكيا إسرائيل 
قائال: »إحنا شو اعملنا لهم نحن أطفال 
الزم نعيـــش زى أطفال العالم ضربونا 
الذكية األميركية  الفوسفورية  بالقنابل 
فقدت ضوء ونور عيوني.. أنا ما عاد قادر 
أروح الى مدرستي.. وال ألعب مع صحابي 
أحنا اطفال«... ملاذا ألن نور عينيه أطفأته 
الهمجية االسرائيلية قتلوه وقتلوا أحالمه، 
وأحالم آالف األطفال العرب والفلسطينيني، 
كما قضوا على آالف األسر الفلسطينية 
بالكامل، إنهم يكرهون اإلسالم والعرب 
ولكن هذا الطفل لؤي صبح أطفأت قنابلهم 
الذكية االسرائيليةـ  األميركية نور عينيه. 
»ولكنه اآلن يحفظ القرآن الكرمي »ألن الطب 
لم يستطع ان يقدم شيئا لهذا الطفل الذي 
يعتبر سفيرا عبر العالم لقضيته العادلة 
ومدافعا عن وطنه الذي يغتصبونه كل 
يوم »ومن منا ال يذكر الطفل احمد عوض 
زايد الذي اغتالت قنابلهم وصواريخهم 
احالمه وهو على مقعد الدراســـة والذي 
قـــال أنا ما عاد اعرف اقـــرأ أو العب مع 
صحابي«..  أليس مـــن يدعون احملرقة 
هم جالدي العالم باألذية ومحرقي آمال 

الشعوب.
وعودة الى أســـباب ظهور الســـيدة 
سيسيل في صحيفة يديعوت أحرونوت، 
كما ذكرت الصحيفة، أن »إســـرائيليا« 
يقيم في تل أبيب رغب في متضية إجازة 
استجمام مع زوجته في النرويج، فبحث 
االثنان عبر االنترنت عن فندق مناسب 
في منطقة فروبانس، ووقع اختيارهما 
على فندق »دو ال فاب« الذي متلكه السيدة 
سيسيل، وقالت السيدة انها ال ترغب بهما 
والسبب: »إن إســـرائيل دولة عنصرية 
وخطر على السالم العاملي، ومتارس عملية 
إبادة ضد الفلسطينيني العزل في الضفة 
الغربية وغزة«، مشيرة الى »انها ليست 
الوحيدة التي ترفض اســـتقبال سياح 
»إســـرائيليني«، إذ ان معظم الفنادق في 

منطقتها تفعل الشيء ذاته. 
واملضحـــك املبكـــي أنه فـــي الوقت 
الـــذي ترفض فيه سيســـيل اســـتقبال 
»اإلسرائيليني« في فندقها، ويقاطع أطفال 
النرويج البضائع »اإلسرائيلية« تلتزم 
الـــدول العربية الصمـــت، وكأن األمر ال 
يعنيها، بل تعارض مطالبة بعض القادة 
العـــرب في القمة العربيـــة الـ 22 بقطع 
العالقات مع الدولـــة العنصرية املارقة 
وبرفع سقف التعامل معها من خالل دعم 
املقاومة«.  ويا سيدة سيسيل، ويا أيها 
النرويجيون الصغار، ويا أحرار العالم ويا 
كل من يناصر الشعوب املقهورة ويعرف 
إسرائيل وكيانها املصطنع واملزروع في 
قلـــب الوطن العربـــي واعتداءاتها على 
مقدســـات املســـيحيني واملسلمني شكرا 
لكم... وحقيقة انه ليس بينكم من كان 
ينشد في طابور الصباح في املدرسة: بالد 
العـــرب أوطاني، أما العرب الذين رددوا 
هذا النشيد يوميا... وحماة الديار عليكم 
السالم.. نعم عليكم السالم يا شهداءنا 
األبرار يا من وقفتكم في وجه أي مستعمر 
قدم لهذا الوطن الذي يشهد ترابه كم روي 
وسقي من دماء شهدائه، األبرار.. فاليوم 
يصادف عيد االســـتقالل في سورية... 
ســـورية التي عانت والتزال تعاني من 
دولة مارقة عنصرية لم يشهد التاريخ 
لها مثيال... أخيرا إخوتي في املغترب كل 
عام وأنتم بألف خير، الوطن ينتظركم 

عودوا.. . فالوطن غال ويستحق.
هدي العبود

شاميات عالسريع

افتتحت عيادة ومخبر فحوصات ما قبل الزواج في دمشق في إطار تعميم
 هــــذه التجربة على جميع احملافظــــات وتفعيلها انطالقا من أهمية هذه 

الفحوص للوقاية من أمراض خطيرة ولتجنب اإلعاقة في املستقبل. 
وقام د.بسام جانبيه عضو القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشتراكي 
رئيس مكتب النقابات املهنية ورضا ســــعيد وزير الصحة بجولة اطالعية 
على أقسام العيادة في مقرها بالصاحلية والتي تضم عيادتي فحص طبي 
للنســــاء والرجال وغرفتني لسحب الدم للنساء والرجال إضافة إلى مختبر 
مزود بتجهيزات متطورة وغرفة لتوزيع التقارير الطبية.  وقال وزير الصحة 
ان هذه التجربة ســــتؤدي حلصر العديد من األمراض على مستوى سورية 
وخصوصا التالسيميا باعتباره مرضا ميكن القضاء عليه بفحوص ما قبل 
الزواج.  وأوضح أن الفحوص إلزامية وجتري بسرية تامة ويتم خاللها تقدمي 
النصائح الوراثية الالزمة للزوجني والسيما من ناحية إبراز أهمية التوافق 
بينهما في فصائل الدم كعامل يحميهما وأطفالهما من األمراض الوراثية الفتا 

إلى أن بعض نتائج الفحوص قد ال متنع الزواج لكن متنع اإلجناب.

احتلت مدينة دمشـــق املرتبة الثامنة في أسعار العقارات التجارية
العاملية بحسب تقرير نيو اوفس سبيس ريبورت الذي يحدد املدن 
العشر األكثر غالء في اســـعار احملال واملكاتب،  وذكر التقرير أن سعر 
املتر املربع في دمشـــق يصل إلى 979 يورو وسطيا، مبا يعادل 65 ألف 
ليرة سورية. وحسب التقرير فإن هونغ كونغ حتتل املرتبة األولى بني 
املدن األكثر غالء بأســـعار العقارات التجارية بسعر 7431 يورو للمتر 
املربع، تليها طوكيو بـ 1649 للمتر املربع تليها لندن بـ 1403 يورو، وتأتي 
موسكو في املرتبة الرابعة ثم مدينة دبي تليها بومباي، وتشغل باريس 
املرتبة الســـابعة، 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.

افتتاح عيادة فحوص ما قبل الزواج في دمشق 

عاصمة األمويين.. ثامن أغلى مدينة عالميًا

أيها القادة العرب..  فرنسية.. وأطفال 
نرويجيون يقاطعون إسرائيل!

السفارة األميركية تفتح األبواب 
أمام السوريين لزيارة واشنطن

دمشق ـ جهاد تركي 
في خطوة من املتوقع ان تفتح االبواب امام السوريني لزيارة الواليات املتحدة 
االميركية، وقعت السفارة األميركية في دمشق اتفاقا مع بنك بيمو السعودي الفرنسي 
ميكن طالبي ڤيز زيارة الواليات املتحدة األميركية من دفع رســـوم طلب الزيارة 

بالليرة السورية في البنك، بدال من دفعها في السفارة بالدوالر األميركي.
يشـــكل هذا اإلجراء مع بنك بيمو الســـعودي الفرنســـي خطوة جديدة ضمن 
سلسلة خطوات اتخذتها السفارة األميركية مؤخرا جلعل عملية طلب الڤيزا أكثر 
ســـهولة، ففي اكتوبر 2009 شرع القســـم القنصلي في السفارة باستخدام نظام 
حتديد مواعيد على شبكة اإلنترنت، جاعال من املمكن ملتقدمي ڤيز غير الهجرة أن 
يحددوا مواعيد لهم من أي مكان يتوافر فيه مدخل إلى شـــبكة اإلنترنت، ومنهية 

احلاجة إلى زيارة السفارة شخصيا لتحديد املوعد.
وفي شـــهر نوفمبر 2009 بدأ القسم القنصلي بالعمل مع شركة )دي إتش إل( 
للبريد السريع وذلك لتمكني متقدمي الڤيز من إرسال جوازات سفرهم إلى السفارة 
وتلقيها من الســـفارة من خالل ناقل خدمة البريد الســـريع، بدال من احلاجة إلى 
تســـليم واستالم جوازاتهم شـــخصيا. ونتيجة لهذه التغييرات أصبحت عملية 
التقدم للحصول على ڤيزا تتطلب زيارة واحدة فقط إلى السفارة األميركية بدال 

من أربع زيارات.
وفي شهر مارس املاضي أخذ القســـم القنصلي يستخدم استمارة إلكترونية 
متوافرة على شبكة اإلنترنت هي الـ »DS-160« لڤيز غير الهجرة وهو أمر سيساعد 

في تسريع عملية إصدار الڤيز.
لقد حتققت بالفعل زيادة في ســـرعة إصدار الڤيزا، فقبل 18 شـــهرا كان األمر 
يســـتغرق نحو شهرين إلى ثالثة أشـــهر وكنا في املاضي ننصح بالتقدم لطلب 
الڤيزا قبل موعد الســـفر بوقت طويل، بينما نستطيع اليوم إصدار الڤيزا بوقت 

أقل بكثير من شهر واحد.
وميكن للمواطنني األميركيني اليوم أيضا أن يقوموا بالتنســـيق مع »دي إتش 
إل« ليحصلوا من خاللها على جوازات سفرهم اجلديدة. لقد قام القسم القنصلي 
بتوســـيع نظام حتديد املواعيـــد ليصل إلى املواطنـــني األميركيني الذين يودون 
احلصول على جوازات ســـفر روتينية وعلى خدمات التصديق لضمان أنها دوما 

مستعدة لتقدمي اخلدمات املطلوبة.

دمشق ـ بروين ابراهيم 
أطل السابع عشر من ابريل على سورية احلبيبة، 
اطل وذكراه ال تفارق أي ســـوري عادي، فكيف مبن 
قدم شـــهيدا، واحلق يقال هناك قرى بكاملها أحرقت 
أيام االستعمار الفرنســـي كون فرنسا كانت تعتمد 
سياســـة األرض احملروقة.. وجبالنا على الســـاحل 
الســـوري شـــاهدة على ذلك إذ عندما تقوم بزيارة 
لقرية من تلك القرى وعلى سبيل املثال قرية برمانة 
املشايخ من ريف مدينة طرطوس يحدثك الكبار منهم 
إذ كانوا فـــي ذلك الوقت صغارا أو يافعني »يقولون 
نعم كان الوقت شـــتاء والبرد يقصم الظهر.. عندما 
استيقظت وكانت جدتي ومعها أمي حتاول ان تخبئ 
أطفـــال العائلة في أماكن ســـرية )مثل أماكن تربية 
احليوانات، خوفا علينا من بطشهم..( وقال د. احمد 
عمار نعم ان جدي الشيخ أحمد عمار من املجاهدين 
قارع العثمانيني والفرنسيني.. حدثني والدي رحمه 
اهلل »جـــاءوا ليأخذوه ورفاقه املجاهدين وعندما لم 
يستطيعوا ان يجدوهم قاموا بحرق القرية بالكامل 
نعم احترقت قريتنا أمام أعيننا.. سياسة فرنسا في 
ذلك الوقت كانت تقوم على سياسة األرض احملروقة 

واقتالع الشجر واحلجر..«.
وسبحان اهلل مع شهر الربيع شهر اخلير والبركة 
شهر )ابريل( الذي يصادف السابع عشر منه، تقام 
األفراح واملناسبات، انه عيد االستقالل الوطني وجالء 
آخر مستعمر فرنسي عن سورية، بعد معارك أخذت 
معها شـــبابنا وأطفالنا وخيـــرات أوطاننا، وخاض 
املناضلون في ذلك الوقت معارك مضنية مع العدو 

قادها الثوار األحرار في اجلبال والسهول وسطروا 
أروع املالحم والتضحيات مقدمني دماءهم مدادا حلرية 
واســـتقالل الوطن وكرامتـــه، وعلينا أن ندون كتب 
تاريخنا بنور وندرســـها ألجيالنا ألنهم يتعرضون 
ألنواع عديدة من أشكال السيطرة االستعمارية فالعوملة 
ومحاولة دخولها الى مجتمعاتنا بشتى الطرق هدفها 
اللعب في عقول شبابنا وأطفالنا. فاالنترنت والترغيب 
فـــي الهجرة الى بالد ما بعـــد احمليطات واحلضارة 
األوروبية والدعاية لها حتى ليخيل لشبابنا ان املن 
والسلوى في بلدانهم، لكن احلقيقة ان الذل واخلنوع 
والتمييز العنصري هو ما يقدمونه لشبابنا، فكم من 
شـــباب عربي في بلدان االغتراب نراه سائق تاكسي 
وآخر عامل تنظيف و... وعلينا أال ننكر انهم بالعلم 
واملعرفة في مجاالت الطب والهندسة وااللكترونيات 
تفوقوا علينا ألنهم هم من حاول وعمل على تأخرنا، 
وهنا علينا ان نعلم شـــبابنا ان السفر لبلدانهم من 
اجل العلم واملعرفة هو الصحيح ولكن الوطن بحاجة 

لهم ايضا وعليهم ان يعودوا.
وعلينا في هذه املناســـبة الغالية على قلوبنا ان 
نواكب األدب على اختالف تياراته ومشاربه من رواية 
وقصة وشعر ومسرح.. ومالحم النضال الوطني من 
خالل بث احلماسة في نفوس املقاومني كما جتسد صور 
املعارك التي خاضها الثوار في سبيل حتقيق احلرية. 
وبهذه املناسبة الوطنية الغالية مناسبة السابع عشر 
من ابريل كانت لنا هذه الوقفات مع بعض الشخصيات 
األدبية والفكرية ومنهم  د.حسني جمعة رئيس احتاد 
الكتاب العرب الذي قال عن اجلالء: اجلالء كلمة حتمل 

من األبعاد الفكرية والثقافية والنضالية ما ال ميكن 
ان حتمله أي كلمة أخرى، انها تعني التمسك بالكرامة 
واحلرية وسيادة الوطن، وتعني هذه الكلمة ان نكون 
أوفياء ألولئك األبطال الشرفاء الذين تفانوا في حب 
الوطن فبذلوا دمهم في سبيله لنعيش نحن في ظل 

هذا الوطن السيد احلر.
إذن كلمـــة اجلالء ال ميكـــن ان تكون كلمة عابرة 
في حياة شـــعبنا وحياة الشباب خاصة ألنها تؤكد 
مفهوم العزة وتؤكد كيف ميكـــن لألبناء ان يقتدوا 
بأولئك الشـــرفاء امليامني الذين ضربوا لهم املثل في 

القدوة احلسنة.
بدوره الشاعر عبد القادر احلصني كانت له كلمة 
في املناســـبة اذ قال: اجلالء سيد الوطن.. هو الذي 
رسم علمه وكتب نشيده وحرس حدوده ورفع اسمه 
عاليا بني األمم، له قامة الكبرياء وعنفوان الشـــهادة 

ووهج الكرامة.
له تتفتح أزهار الربيع ويفوح عطر االنسام احململة 
باحلب والفداء، انه ليس ذكرى وليس ماضيا وليس 

شعارا وليس كلمات يخطها القلم على الورق.
ورغم اآلالم واملعاناة، أبدع الشـــعراء من نسيج 
أرواحهم وحرائق وجدانهم وأعراس أفراحهم واصطخاب 
أمواج نفوسهم ديوانا ضخما لشعر اجلالء، تزدحم في 
البال القصائد والشعراء ويصعب احلصر، فنذكر على 
سبيل املثال بدوي اجلبل وخليل مردم بك وبدر الدين 
حامد وشـــفيق جبري وعمر أبو ريشة وعبدالرحيم 
احلصني وسليمان العيسى، وتطول القائمة وأجمل 
من كل قول ما قالوه، حيث قال عبدالرحيم احلصني 

في قصيدته »عيد اجلالء«:
ملا  لللوال اجلللاء ومللا بعد اجلللاء 

والثمر مغناك  على  الرحيق  طاب 
مفاتنها نستجلي  احلسن  من  دنيا 

درر حصبائها  من  املواطئ  أدنللى 
اكتحلت فما  خديها،  ستائر  رفت 

تنحسر وهللي  إال  البطولة  عللن 
الشاعر بديع صقور قال: اجلالء هو الذكرى التي ال 
متحى من وجداننا، ففي األدب يكون الوطن هو األسمى 
واحلرية هي هوية الوطن اجلميل، الوطن املقاوم الذي 

يرفض القيود.
عيد اجلالء كان واليزال هو األبهى في حياة سورية 
ألنه جاء بإشــــراقة نور احلرية عند خروج آخر جندي 

غاصب من أرضنا احلبيبة.
سورية التي استطاعت بفضل مناضليها واملجاهدين 
الذين رووا ترابها بدمائهم كي تشرق شمس احلرية وكي 
تبقى عزيزة مصانة يليق بها أن تكون منارة حضارات 
وثقافات كانت هي البداية.. أرض األبجدية.. أرض الشعر.. 
أرض احلياة.. سورية التي أجنبت اإلنسان األول، الذي 
صنــــع مجد احلياة وكان الشــــعلة األولى التي أضاءت 
طريق املعرفة.. ســــورية اوغاريت والبحر.. واجلبال 
والسهول.. األرض العصية على كل غاصب وكل غاز.. 
منذ فجر التاريخ وهي تتعــــرض حلراب الغزاة ومنذ 
فجر التاريخ وهي تصمد وتكسر هذه احلراب وتردها 
الى نحر مطلقها. إن اجلالء يعيد لنا بهاء احلرية ويعيد 
لنا عزة إنسان سورية، الذي كان رائدا وطنيا وقوميا 

حمل منارة القومية العربية.

أبريل ملحمة 
الكرامة والحرية 
الجالءوالتمسك بقيم

السفارة األميركية 
في دمشق


