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قدر املكتب املرك���زي لإلحصاء أعداد 
السكان داخل القطر في 2009/1/1 حسب 
احملافظات واجلنس برقم يصل إلى 19.880 
مليون نسمة. وحسب اإلحصائية نفسها 
التي صدرت عن املكتب املركزي فإن أعداد 
الذكور جتاوزت أعداد اإلناث فبلغت أعداد 
الذك���ور 10.162 ماليني حس���ب ما ذكرت 

صحيفة الوطن. 
أما أعداد اإلن���اث فكانت 9.718 ماليني 
نس���مة، ومن املالحظ أيض���ا أنه في كل 
احملافظات السورية فإن أعداد الذكور أكثر 
من أعداد اإلناث، ولم ت���زد أعداد اإلناث 
على أعداد الذك���ور في أي من محافظات 

القطر. 

ذكور سورية يتفوقون على إناثها عددًا في جميع المحافظات 

معنا كونوا 

حل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، زائرا كبيرا 
وقائدا مرحبا به من الشعب السوري في بلده الثاني سورية، 
إذ استفاقت العاصمة السورية على األعالم الكويتية والسورية 
تتعانق في سماء الوطن. دمشق التي تستقبل يوميا مسؤولني 
ورؤس����اء من مختلف انحاء العالم، اكتس����ت وبكل فخر بحلة 
عربية بكل معنى الكلمة ألن الزائر كبير القدر واملقام. بدأ اإلعالم 
الس����وري املرئي واملسموع واملقروء، الترحيب بالقائد الكبير، 
الذي يحن لرؤيته ولقائه والبتسامته احلنونة احملبة للشعب 
بكافة أطيافه. وعلى سبيل الصدفة التقيت بسيدة سورية بسيطة 
أكاد أج����زم بأنها ال تدرك في عالم السياس����ة ما يقارب ال� %40 
س����ألتني: فعال صاحب السمو األمير سيزور سورية؟ هل هذه 
االستعدادات في كل مكان، ترحيبا بالزائر الكبير؟ فأجبتها فعال 
ان الزائر قائد مترس بحب وطنه وأمته، قائد عاش حرا كرميا 
وسليل أسرة عريقة أبا عن جد. وقد حل في دمشق.. ترى ماذا 
تريدي����ن أن تقولي؟ فأجابت: أريد أن أراه مع القائد الذي أحبه 
شعبه، انه األسد، بكل عفوية تعرب هذه السيدة البسيطة عن 

حب واحتفاء وكرم ضيافة لقائد عربي. 
واحل����ق يقال ان القائدين الكبيرين صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد، والرئيس بشار األسد، عمال على تعزيز 
التضامن العربي مبواجه����ة التحديات التي تواجه املنطقة، إذ 
كانت مباحثاتهما ناجحة ومثمرة وستش����كل منعطفا مهما في 
تاريخ مس����يرة العالقات الثنائية وتطورها. وهي التي كانت 
على الدوام عالقات أخوية متميزة، تربط القيادتني والشعبني 
الشقيقني. وحقيقة أن القمة الكويتية � السورية عكست حرص 
القائدين على تعزيز التضام����ن العربي، ودفعه إلى األمام في 
مواجهة التحديات التي تواجه املنطقة، وخاصة ما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني من اعتداءات إسرائيلية متكررة في قطاع 

غزة احملاصر، ومحاوالت تهويد القدس الشريف. 
وكلنا يعلم ان األصالة لصاحب السمو عنوان إذ قال سموه: 
»انه ال ينسى موقف القائد الراحل حافظ األسد، وحرصه على 
الكويت، وأهل الكويت، اضافة الى دور الرئيس بشار األسد في 
دفع التضامن العربي الى األمام«. ضيف س����ورية الكبير قلده 
الرئيس األسد وشاح »أمية الكبير« وهو ارفع وسام في سورية 
وقال األسد: »انه يقدم هذا الوشاح تقديرا جلهود صاحب السمو 
األمير في التضامن العربي ولم الشمل العربي، وفي اجلهد الذي 
بذله سموه من اجل تنقية األجواء العربية ودفع العمل العربي 
املشترك الى األمام، ملصلحة البلدين والشعبني الشقيقني، وكل 
األقطار العربية«. كما قلد سموه األسد وسام مبارك الكبير وهذا 

يدل على أسمى معاني الروحانية بني القائدين الكبيرين. 
حقيقة ال يس����تطيع أحد ان ينس����اها هي ان األمير صاحب 
األيادي البيضاء واخليرة، هو من بدأ جهود املصاحلة في القمة 
االقتصادية التي عقدت في الكويت، وتوالت هذه اجلهود في قمة 
الدوحة وقمة الرياض ومن ثم قمة ليبيا، نعم أدرك س����موه ان 
أمته العربية بحاجة لقائد كبير في اإلصالح بني االخوة فكانت 

مبادرته ليسجلها التاريخ. 
 قائد يعمل بصمت ودون بهرجة إعالمية، يعمل كأب كبير 
يخاف على األوطان س����واء أكانت صغيرة أم كبيرة، وهذا بكل 
تأكيد عمل تراكمي يحتاج الى وقت لكي يثمر، وان قطفنا الثمار 
كش����عوب عربية فهي بفضل جهود زعيمني كبيرين عمال لدفع 

العمل العربي املشترك.
ألم أقل لكم في العنوان زيارة قائد.

هدى العبود

زيارة قائد
يأكلها السوريون منذ عام 1895

واستفادت من ثلج الجبال قبل دخول الكهرباء

إعادة تأهيل 18 من اآلبار الرومانية لالستخدام

سكان البادية ينفقون 2000 
ليرة على الماء شهريًا لكل عائلة

بروين إبراهيم
في إط���ار اجلهود املبذولة لتوط���ني البدو وخلق 
جتمعات سكانية تعيش في البادية وتعمل في الزراعة 
وتربية املواشي عملت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون 
م���ع برنامج األمم املتحدة اإلمنائ���ي »يو ان دي بي« 
على دراس���ة الواقع املائي وحتليل استخدامات املياه 
واستثمار املوارد املائية املتاحة الى جانب العمل على 
مشروع تأهيل اآلبار الرومانية بغية االستفادة منها 

في تغطية احتياجات املستهدفني.
ويهدف املشروع الذي بوشر العمل فيه في أكتوبر 
من الع���ام املاضي بدعم م���ن البرنامج وبتمويل من 
الوكالة اإلسبانية للتنمية وجهات مانحة أخرى إلى 
اختيار عدد من اآلبار القابلة للتأهيل ودراس���تها من 
الناحية االجتماعية والفنية ومن ثم تأهيلها لتكون 
مصدرا للمياه التي ميكن أن تستخدم من قبل الفئات 
املستهدفة والتأكيد على أن هذه اآلبار هي من املصادر 
املهمة واملس���اعدة للتجمعات السكانية الرعوية مع 
األخذ بعني االعتبار ندرة وبعد املوارد املائية الصاحلة 

لالستخدام البشري أو احليواني.
وقد مت اختيار اآلبار ومناطقها بعد إجراء عدة جوالت 
ميدانية على مناطق متفرقة في دير الزور اعتمادا على 
املعلومات الواردة من اجلهات املعنية والسكان احملليني 
لتحديد مواقع اآلبار حسب احلاجة واألولويات بحيث مت 
مسح كافة أنحاء احملافظة اجلزيرة، الشامية، البشري، 
الفيضة، هجني، املسرب، البوكمال وامليادين واعتمد 
بعد ذلك تأهيل ثماني آبار في احملافظة كمرحلة أولى 
وبعدها مت تأهيل عشر آبار أخرى كمرحلة ثانية في 

دير الزور و10 أخرى في احلسكة والرقة.
وقد بلغ مجموع اآلبار املمسوحة 95 بئرا في املنطقة 
الشرقية 50 منها في دير الزور و20 في احلسكة و25 

في الرقة.
وينتظر من هذا املشروع تخفيف العبء املالي عن 
األسر الفقيرة وذلك نتيجة شراء املياه الستخداماتهم 
الشخصية ولسقاية حيواناتهم حيث يبلغ متوسط 
ما تنفقه األس���رة الواحدة في البادية على شراء املاء 

حوالي 1500 � 2000 ليرة سورية شهريا.
ويبلغ مجموع اآلبار املؤهلة 18 بئرا وحجم املياه 
الناجتة عنها 300 متر مكعب يوميا مبعدل زيادة 165 
مترا مكعبا في اليوم أما عن عدد األشخاص املستفيدين 
من اآلبار املؤهلة فبلغ حتى اآلن 10 آالف شخص و75 
ألف رأس من الثروة احليوانية، هذا ومن خالل حتليل 
الوضع الراهن الستخدامات املياه تبني تناقص حصة 
الفرد السنوية من املوارد املائية اإلجمالية املتجددة من 
1325 مترا مكعبا/ فرد عام 1985 إلى 833 مترا مكعبا/ 
ف���رد عام 2000 وهي دون حد الفقر املائي االفتراضي 
احملدد ب� 1000متر مكعب/ فرد وطبعا هذه احلصة في 

تناقص مستمر مع تواصل اجلفاف وشح األمطار.

طابع سوري نادر بمليون ليرة.. وآخر يعود إلى 1918 بـ 600 ألف 
 أقيم في حلب معرض النادي الس���وري لهواة

    الطواب���ع في مقر الن���ادي اجلديد ببناء البريد 
املرك���زي باجلميلية وذلك بالتع���اون مع مديرية 

البريد في املدينة قبل أيام. 
وضم املعرض بحسب »سيريا نيوز« مجموعات 
كاملة لطوابع سورية بكل اصداراتها وبعض الطوابع 
النادرة كطابع حلب احمللي املصدر عام 1918 والذي 
بلغ سعره 600 ألف ليرة سورية، ومجموعة طوابع 
تذكار اس���تقالل سورية، ومجموعة طوابع أخرى 
كجزيرة أرواد عام 1916 والتي بلغ سعرها كمجموعة 

كاملة 100 ألف ليرة سورية.
ومجم��وعة ط��وابع أب���و العالء املعري وهي 
مجم��وعة ن���ادرة وم��رغ�وب��ة، وط��وابع عثمانية 
اس���تخدم��ت ف�ي حل��ب من�ه�ا طاب��ع عث�م�ان�ي 
ت�م اخلت��م علي��ه بكلمة حكومة عربية وجد منه 
نس���ختان في العالم يبلغ سعرهما مليوني ليرة 
س���ورية حسب ما أفاد به رئيس النادي السوري 
جلمع الطوابع د.روبرت جورج سالح، موضحا ان 
الطوابع ليست بعددها وإن�م�ا بقيمتها التاريخية 
فالطابع الذي يقدر بقيم���ة كبيرة يكون إصداره 

قليال.
وعل�ى ه�ام��ش املع�����رض وج���ه د.روب��رت 
وباسم هواة طوابع حلب نداء الى املعنيني أن يعيدوا 
ملكية بناء البريد العثماني القدمي بساحة باب الفرج 
إلى مؤسسة البريد، وقال »نحن مستعدون ودون 
مقابل إلى حتويل هذا البن���اء إلى متحف بريدي 
جلذب الس���ياح في العالم والذي يعكس حضارة 

سورية من خالل هذ املتحف«. 
 ب���دوره أوضح وارف قميح���ة رئيس النادي 

اللبناني لهواة الطوابع والعمالت أهمية 
هواة الطوابع من خالل مقولة 

الرئيس األميركي ايزنهاور 
ق���ال عن هذه  الذي 

الهواي���ة »هواية 
الطوابع  جمع 

تخلق املواطن 
الصال���ح« 
وس���ميت 
ه  ه���ذ
الهواي���ة 
مبلك���ة 

الهوايات 
وهواي���ة 
ملل���وك.  ا

ب����ع  ت��ا و
قميح���ة 

ع�دد  »يق���در 
جم���ع  ه���واة 

العالم  الطوابع في 
بنح���و 48 مليون هاو، 

منهم 18 مليونا من الهواة في 
جم���ع الطوابع في الصني منضمني 

ل� 5 آالف ناد له���واة الطوابع داخل الصني، فهذه 
الهواية حتمل في طياتها الثقافة والعلم واحلضارة 

واألدب والفن وحضارات الش���عوب وانتصاراتها 
تسجل بالطابع البريدي وأهم معالم الدول وأبطالها 
وشخصياتها التاريخية تؤرخ بالطوابع 
البريدية فالطابع ليس مجرد 
صورة وإمنا هو علم وفن 
ومعرفة بحد ذاته«.

حضر املعرض 
عدد كبير م��ن 
جم�ع  ه�واة 
الط�واب���ع 
وأعض��اء 

الن������ادي 
الس���وري 
ة  ا له���������و
الطوابع بحلب 
ودمشق، وأشاد 
احلض���ور بأهمية 
افتت���اح مق���ر لنادي 
ه���واة الطواب���ع حيث قال 
باسل شيخوني: إن افتتاح النادي 
فكرة جميلة فهو يخدمنا في تبادل اخلبرة وتبادل 
الطوابع وش���رائها وبيعها وقد نكمل مجموعات 

طوابع بعضنا البعض.
بين�ما هاني يوس���ف يحاول االستمرار بهواية 
جده حلبه هذه الهواية وإكمال مجموعة الطوابع 
الضخمة التي تركها له جده بعد هواية دامت 60 

عاما.
وحتدث هيثم ابوغزالة عن معاناة هواة جمع 
الط��واب���ع ف��ي تأمني مقر للنادي بدمش���ق وقال 
»لقد أسس���نا النادي وبعد 20 س���نة من اجتماع 
ه���واة الطوابع في مديرية البريد واملركز الثقافي 
أصبح لدينا مقر، أما نادي هواة طوابع حلب فقد 
كان موفقا حيث تبنته مديرية البريد بتأمني مقر 

للنادي وهذا شيء جميل«. 
وه��واي��ة جمع الطوابع تغني الشباب عن السكر 
والقمار واجلنس فهي سر اجلمال وباب للتسلية 
حس��ب نصيح��ة ولي��م عب��ود ق�ائ��ال »أنا من هواة 
جمع الطوابع منذ كان عمري 12 سن��ة واليوم عمري 
92 سن��ة، أي 80 ع�ام��ا م��ن جم��ع الطوابع، فق��د 
نصحن�ي م�دي�ري اإلجنل�يزي ب��أن أتعل��م تبادل 
الطوابع بع��د التق�اع��د م�ن الوظيف��ة وه��ي ه��واية 
للمستقب��ل وجمع��ت الكثير م��ن الط��وابع خ�الل 
الوظيف�ة وأنا لدي مجموعات من آالف الطوابع تق��در 
قيمت�ها � بب�لوكاته���ا � أي بطاقاتها ومجموعاتها 

كاملة بنحو مليوني ليرة سورية«.
وت��م تك��رمي ع��دد م��ن األشخاص بنهاية املعرض، 
ي�ذكر أن الن��ادي السوري لهواة جمع الط�واب�ع ف��ي 
حل�ب تأس���س ع�ام 2005م وبدأ نش���اطه عام 1990 

ويضم 60 عضوا من هواة جمع الطوابع.

مخططات إلنشاء 25 مدينة صناعية جديدة.. والتركيز على البنى التحتية والطاقة

ألفا مليار ليرة االستثمار الحكومي في الخطة الخمسية الـ 11 بزيادة %140
 جهاد تركي

ال����دردري نائب  أكد عبداهلل 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية خالل اجتماع الهيئة 
العامة لغرفة صناعة حمص األخير، 
أن االقتص����اد الس����وري حتكمه 
منظومة اقتصادية تش����ريعية 
إدارية خلقت بنية اقتصادية هيأت 
النطالقة اقتصاد تنافسي وحرية 

التجارة والتمويل.
وأضاف ال����دردري ان برامج 
احلكومة خالل السنوات القادمة 
ستركز أوال على توفير التمويل 

لقط����اع األعمال بكلفة منخفضة 
عبر متويل الصادرات واالهتمام 
بها ومتويل الشركات الصغيرة 
واملتوس����طة من خالل تأسيس 
الوكالة الوطنية لضمان القروض 
ونش����ر التموي����ل الصغير عبر 
تأمني التمويل للعائالت واألسر 
التي ترغب في تنفيذ مشروعات 
صغيرة وتخفي����ض كلفة فوائد 
القروض في سورية، مشيرا إلى 
النظام  سعي احلكومة لتبسيط 

الضريبي.
وأوض����ح أن برامج احلكومة 

في املرحلة القادمة تش����مل بناء 
25 منطقة صناعية جديدة على 
غرار امل����دن الصناعية في حلب 
ودمشق وحمص، وتنظيم سوق 
االستيراد مع التأكيد على املنافسة 
العادلة املشجعة للصناعة الوطنية 
التي تعمل على زيادة إنتاجيتها 
خصوصا ان سورية على أبواب 
اس����تحقاق ضخم هو االنضمام 
العاملية حيث  التج����ارة  ملنظمة 
سيتم أخذ رأي قطاع األعمال في 
الس����ورية مع  التفاوض  ملفات 

املنظمة.

وبالنسبة لبرنامج احلكومة 
ال����دردري أن  أكد  لالس����تثمار، 
حجم االس����تثمار احلكومي في 
اخلطة اخلمسية احلادية عشرة 
سيكون على األقل ألفي مليار ليرة 
واالستثمار اخلاص يجب ان يبلغ 

2800 مليار ليرة.
بينما كان االستثمار احلكومي 
في اخلطة احلالية من 1050 إلى 
1100 مليار واخلاص 1300 مليار، 
ما يعني ان حجم االستثمار في 
اخلطة القادمة سيزيد 140% وأن 
إجمالي االستثمارات التي ستطلق 

في س����ورية خالل الفترة املقبلة 
تتجاوز 100 مليار دوالر.

وب����ني ال����دردري ان معظ����م 
املشروعات االس����تثمارية خالل 
القادمة ستركز على  الس����نوات 
البنية التحتية والطاقة كإنشاء 
املدن الصناعية واملطارات واملوانئ 
وقطاع الكهرباء وان احلكومة لن 
تنافس القطاع اخلاص في إنتاج 
الس����لع أو اخلدمات اخلاصة بل 
تفكر في الدخول بشركات مساهمة 
في مش����اريع الصناعات الثقيلة 

كاألسمدة ومصافي النفط.

الدردري ان سورية  وأضاف 
تشهد منوا اقتصاديا من املتوقع 
ان يتجاوز 5.8% خالل العام احلالي 
اضاف����ة إلى التط����ور الكبير في 
النظام املالي واملصرفي والتأميني 
وف����ي أع����داد الس����ياح القادمني 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، الفتا إلى أن املؤش����رات 
األولى للميزان التجاري احلالي 
التدفقات  مبشرة وإيجابية وان 
االس����تثمارية تشهد نقلة كبيرة 
تتجاوز 30% زي����ادة عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.

اختراع سوري انطلق
من دمشق ليبرد حرارة العالم

»البوظـة«
مع حل���ول فصل الصيف باكرا، 
ليس أطيب م���ن كأس بوظة »آيس 

كرمي« يطفئ لهيب احلر، وليس هناك 
أكثر من السوريني عامة، والدمشقيون 

خاصة، يحبون تناول بوظتهم العربية أو 
كما يطلق عليها أهل الس���ام »اإلميأ« الغنية 

بالفستق احللبي واملعجونة بالقشطة البلدية 
بينم���ا يحب أطفالهم البوظ���ة املصنوعة من قطع 

التوت الش���امي والفريز البلدي »الفراولة« وغيرها من 
املنكهات الطبيعية.

ولعل سر ولع الدمشقيني بالبوظة في أنهم أول من اخترع هذا النوع من الطعام 
مما يجعل البوظة اختراعا سوريا بامتياز.

وإلى جانب كونها أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، فإن دمش���ق تعتبر أول مدينة تباع فيها 
هذه األكلة اللذيذة، إذ ان املصادر تقول، والعهدة على موقع عكس الس���ير الس���وري، أنه في عام 
1895 جنح شاب دمشقي يدعى محمد حمدي بكداش في حتويل مهنة آبائه في بيع عصير الليمون 
البارد إلى ماركة عاملية أصبحت مقترنة بدمش���ق وفلكلورها وتراثها الش���عبي فال تكتمل زيارة 
دمش���ق القدمية واجلولة في س���وق احلميدية دون املرور على محل بوظة بكداش لتناول صحن 

من البوظة التقليدية املدقوقة مع القشطة أو غيرها من االنواع اجلديدة.
وتقول املصادر ان ذلك الش���اب اكتشف أن إضافة نبات ينمو في جبال سورية وهو السحلب 
إل���ى احلليب وتبريدهما ينتج ما يعرف اآلن بالبوظة العربية »االميع« أو »اإلميأ« كما هو لفظها 

بالتركية في ذلك الزمان. وتعني اآليس كرمي او البوظة.
وبعد أن أطلع الشاب احلكومة العثمانية على فكرته ومغامرته، قررت األخيرة دعمه بإرسال 
وفد حكومي رفيع املستوى عند افتتاح محله، وبالفعل حقق بكداش ما كان يحلم به وافتتح احملل 

الذي أخذ شهرة واسعة ليس فقط في سورية بل في جميع البالد العربية والغربية.
واآلن بعد نحو 115 عاما اليزال محل »بكداش« في سوق احلميدية معلما بارزا من معالم السوق 
ودمشق فقد زاره كل من السلطان العثماني عبداحلميد عند افتتاحه وملك املغرب محمد السادس 

وملك األردن عبداهلل الثاني وملك ماليزيا وغيرهم من امللوك واملشاهير.
وقد أكد موفق بكداش بن حمدي أن والده أرسل عماال من محله ليعلموا االيطاليني عام 1898 صنع 

البوظة حيث انتقلت هذه املهنة إلى فرنسا وأملانيا وروسيا حيث كانت البوظة تصنع يدويا.

ال���ى أن مت تصمي���م أول آلة مجمدة للبوظة في محل والده ع���ام 1930 بعد أن دخلت الكهرباء 
دمشق.

وك�انت مك��ونات البوظة بداية توضع في أوان نحاس���ية ضخم�ة، مغلقة ب�براميل خش���بية 
ومي�أل التج��ويف ب��ني اخلش���ب والنحاس بالثلج الطبيعي مضافا إليه امللح، مما ميك�ن الب�وظة 

من احمل�افظ��ة على قوامها الصلب وبرودتها.
ويت���م احلصول على الثلج من قمم اجلبال، ويخبأ إلى فص���ل الصيف في الكهوف واملغارات 
العميقة وسط عوازل طبيعية من األعشاب، ثم يحكم إغالق املغارات حلني احلاجة إلى الثلج، وهكذا 
تفتح املغارات في الصيف وتؤخذ منها قبل بزوغ الشمس كميات الثلج املطلوبة، وتواصل األمر 
على هذا الش���كل حتى العام 1936، حني وصلت الطاقة الكهربائية إلى العاصمة دمش���ق، وظهرت 

يوم ذاك جتهيزات آلية صنعها أصحاب املهنة بأيديهم.
وم��ا ي��روى ف�ي هذا املج�ال: »أن م�واطنا سوريا من آل احلموي كان يعمل بب�ي�ع الفطائ��ر ف��ي 
محل��ه في مدين��ة سان�ت لويس األميركية، وقبيل افتت��اح املع�رض ال��دولي فيها عام 1904، حصل 
على ترخيص لبيع الزالبية: وهي كعكة فارس���ية رقيقة تقدم مع السكر في أطباق صغيرة، ومع 
األيام األولى الفتتاح املعرض، وكان الصيف حارا، راح البائع يعبئ الزالبية الس���اخنة في أوراق 
لفها على شكل قمع، حتى إذا بردت أضاف إليها ملعقة من البوظة، وحقق االبتكار الطريف جناحا 

كبيرا، وأطلق عليه الناس »قمع كرمي« املعروف اليوم عند الدمشقيني باسم »بوري البوظة«.
ويقولون بوظة بكداش تعبر عن املزاج الس���وري والذي يريد معرفة طريقة تفكير الشاميني 

عليه أن يتذوق بوظتهم العربية األصيلة.


