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حاز الطالب فارس سمير أنطاكي من املدرسة الفرنسية في 
حلب اجلائزة األولى في مسابقة القصة القصيرة لفئة الصفني 
الثامن والتاسع والتي تقام سنويا للمدارس الفرنسية في العالم 
وذلك عن قصته »زيتون فلسطني«.  كما حازت الطالبة سابني 
بوغوصيان من املدرسة الفرنس����ية في حلب أيضا اجلائزة 
الثانية عن فئة الصفني العاشر واحلادي عشر للمسابقة نفسها.  
وقال الطالب فارس إن أحداث قصته جتري في فلسطني وهي 

توثيق لذكريات شاب فلسطيني اسمه ياسر يسترجع مرارة 
التهجير من األراضي الفلسطينية مع عائلته وذلك عند تذوقه 
حبة زيتون فيه����ا من الطعم املر ما أعاده 20 س����نة للوراء.  
وأضاف انه لم ينس يوما حادثة استشهاد الطفل محمد الدرة 
في حضن والده والتي رس����خت في ذاكرته وضميره مشاعر 
الرفض للظلم واإلهانة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 

كل يوم خاصة ما جرى مؤخرا في غزة. 

طالب سوري يفوز بجائزة أدبية فرنسية للقصة القصيرة 

معنا كونوا 

َحَلم السوريون بأن يكون لديهم سوق لألوراق املالية، 
أسوة بأقرب بلد صغير يجاورها، وقد جتاوزوا مسألة البنوك 
والبورصات، وجابوا العالم بصحن من التبولة والكبة النية 
وغيره����ا، وهم اآلن من أعرف الدول العربية وتقريبا على 
مس����توى دول العالم معرفة على املستوى اإلعالمي. نعم، 
ش����يء محزن ان تكون سورية الطبيعية سابقا، وسورية 
بحدودها املرس����ومة منذ معاهدة سايكس بيكو حاليا، لم 
تر س����وقا لألوراق املالية بعاصمتها األقدم في التاريخ إال 
من نحو س����نتني تقريبا. واحملزن أن التجاوزات الفاضحة 
التي كشفها بيان هيئة األوراق واألسواق املالية السورية 
لواحدة من كبريات شركات القطاع اخلاص الصناعي، تثير 
تساؤالت عديدة وشجون محزنة، أقلها زعزعة الثقة بهذا 
القطاع احليوي، الذي يسهم في 65% من الناجت احمللي، دون 
أن يستوعب حتى اآلن مستجدات العصر، التي تشهد منذ 
بداية األلفية، نهوض بنية جديدة القتصاد منفتح، ضمن 
قوانني املنافس����ة العاملية، والتي تؤكد انه ال مكان فيه في 

املستقبل إال لألفضل، والذي أتقن اللعبة بكافة أبعادها.
ش����ركة النماء للصناعات الكيماوية، ولنقل بشكل أدق 
وأوضح »ش����ركة آل دعبول« أو غيرها من الشركات التي 
تسلك نفس السلوك، كصاحب شركة القمصان األربعمائة 
مأمون احلمصي، إذا لم تخني الذاكرة، كان يشغل منصب 
عضو مجلس الشعب سابق، والذي أعلن جهارا نهارا ظلم 
وغنب الدولة عليه في الوقت الذي كان يقتنص من الضرائب 
حلسابه من الدولة ما يقارب 200 مليون ليرة سورية أخفاها 
ولعب باألوراق اخلاصة بحق الدولة من ضريبة تعود على 
املواطن والوطن من بنى حتتية وما ش����ابه. ولكن واحلق 
يقال ليست الشركة التي جئنا على ذكرها أو رجل األعمال 
الذي يعيش ف����ي أميركا حاليا، بعد ان طالبت به منظمات 
حقوق اإلنس����ان الوحيدة التي يعشش الفساد في صميم 
تركيبتها. فاحلال في معظم الشركات األخرى، التي لبست 
ثوب الشركات املساهمة املغفلة، تلبية لتوجهات احلكومة 
في تشجيع قيام شركات خاصة كبرى، متهيدا لدخولها في 
سوق األوراق املالية، ليس أحسن حاال، طاملا أنها باألساس، 
مثل نظيرتها، شركات فردية، أو عائلية، يهيمن على مقدراتها، 
فرد أو عدة أش����خاص من عائلة واحدة، عبر مجلس إدارة 
شكلي مهمته املصادقة على قرارات »املعلم« يدعمه فريق من 
احملامني، أو رجال قانون، حنثوا بيمينهم وباعوا ضميرهم 
املهني، مقابل رزق معلوم فسهلوا لهم كل عمليات استباحة 

القانون واملال العام.
عقلية »القناص« هي الذهنية التي حتكم سلوك صاحب 
الشركة مهما كبرت وعظم شأنها. هو يعرف فقط ما له من 
حقوق، ويرفض االعتراف مبا عليه من واجبات. لن نأتي 
على احلكاية األزلية للتهرب الضريبي املمنهج، والتالعب 
احملترف بالبيانات اجلمركية، وااللتفاف على ما تبقى من 
قوانني. سنكتفي بالتوقف عند اإلشارات الفادحة التي نبه إليها 
بيان هيئة األوراق املالية، بخصوص شركة النماء وأمثالها، 
والتي كان من املفت����رض أن تلفت انتباه اللجان املختصة 
في مجلس الشعب، والتي ناقشت قانون الشركات مطوال 
قبل صدوره مؤخرا، فتعيد النظر ببعض بنوده، الس����يما 
منها املادة 226، التي متنح الش����ركات األجنبية تسهيالت 
واس����عة واعفاءت ضريبية غير مقيدة بشروط، كتشغيل 
اليد العاملة الس����ورية، كحد أدنى، وبشكل يسد الثغرات 
التي مكنت مجلس إدارة شركة النماء من االحتيال والنصب 
على املال العام )تقدمي كشوفات مالية غير صحيحة بهدف 
احلصول على تسهيالت بقروض مصرفية وصلت رمبا إلى 
أكثر من مليار وربع املليار ليرة سورية( وسلب مدخرات 
املواطنني، أو طرح أسهم لالكتتاب العام، بقيمة مبالغ فيها، 
بهدف زيادة رأسمال الشركة، في الوقت الذي كانت تسجل 
فيه الشركة تراجعا في أرباحها. السؤال الذي يطرح نفسه 
اآلن: من سيعوض أصحاب األس����هم التي لم تعد تساوي 
قيمة احلبر الذي كتبت به؟! أليس����ت وزارة االقتصاد هي 
الضامن لس����ندات هذه األسهم قانونيا ومنطقيا؟ ثم كيف 
ميك����ن إعادة بناء الثقة بني املواطن����ني، الذين يتوقون إلى 
اس����تثمار مدخراتهم الصغيرة، والشركات اخلاصة إذا لم 
تكفل احلكومة السندات الصادرة عن تلك الشركات ونحن 
على مدى أكثر من عامني من إعالن بدء العمل بسوق األوراق 

املالية السورية، في العاصمة األقدم دمشق؟!
هدى العبود

عقلية القناص والتهرب الضريبي الممنهج

محافظ حمص م.محمد اياد غزال وعقيلته مع الفائزة بلقب ملكة جمال اللوز ووصيفتيها 

»السياحة« تروّج للمواقع السورية في األردن

اكتشاف 1200 قطعة أثرية
تعود لـ 250 ألف سنة في درعا

بروين إبراهيم
أطلقت وزارة السياحة حملة ترويج سياحية في 
األردن، حيث قامت بعرض 400 لوحة إعالنية في أهم 

شوارع مدينة عمان وبعض املدن الرئيسية.
وبحسب أحمد اليوسف مدير الترويج في الوزارة، 
تأت����ي احلملة في إطار خطته����ا اإلعالنية للترويج 
لسورية كمقصد سياحي متميز في السوق األردنية 
نظرا لقربها ولوجود مقاصد سياحية فريدة تناسب 
األش����قاء األردنيني لقضاء إجازة الصيف سواء في 
مصايف دمشق أو في الساحل السوري وحلب واملنطقة 
الشمالية. وأوضح أن احلملة اإلعالنية الترويجية في 

األردن التي متت عبر وسائل اإلعالن الطرقي القت 
إعجابا من قبل الش����ركات السياحية والعاملني في 
القطاع السياحي نظرا لتركيزها على عرض مقومات 
اجلذب السياحي الفريدة املوجودة في سورية والتي 
تلبي حاجة الزوار األردنيني وتتكامل مع املقومات 
السياحية في األردن. وأش����ار اليوسف إلى أنه مت 
البدء بتصميم برامج سياحية لزوار اليوم الواحد 
من األردن ولبنان وتركيا لتحويلهم إلى سياح منذ 
الع����ام املاضي تضمنت عددا من اللوحات اإلعالنية 
التي حتمل صورا ألهم األماكن السياحية واألثرية 

في سورية وأجملها.

النش����اط اخلدمي  في اط����ار 
والعمران����ي واالقتص����ادي الذي 
اتس����عت وتيرته مؤخرا، شهدت 
محافظ����ة حمص سلس����لة من 
األنشطة واملعارض خالل األسابيع 
املاضية. ولعل أبرز هذه النشاطات 
بحث التوجه إلنش����اء مطار في 
الى دراس����ات  احملافظة، اضافة 
املدين����ة الصناعية في  لتطوير 
حسياء وس����بل جذب املزيد من 
االستثمارات لها، كما استضافت 
اللوز االول  احملافظة مهرج����ان 
وعددا من الورش����ات واملعارض 

التخصصية. 
الفوقاني   ففي مدينة املخرم 
أقيم مهرجان اللوز األول قبل أيام 
برعاية م.محمد إياد غزال محافظ 
حمص، وقد اختتم بانتخاب ملكة 
جمال اللوز حيث قام غزال بتقدمي 
التاج والهدايا التي قدمها املهرجان 
مللكة جمال اللوز ووصيفتيها، كما 
اللجنة املنظمة للمهرجان  قامت 
بتك����رمي محافظ حم����ص راعي 

املهرجان.
و شهد املهرجان أسبوع التوعية 
الزراعية وتضمن محاضرات حول 
خدمة شجرة اللوز ومكافحة آفاتها 
واالستفادة من املكننة الزراعية في 
خدمتها ووسائل الري احلديثة، 
وكان لألنشطة الرياضية نصيب 
وافر م����ن املهرجان حيث أقيمت 
بطول����ة اللوز الكروي����ة األولى 
مبش����اركة فرق 8 ق����رى وبلدات 
إضافة إلى بطوالت الكاراتيه ورفع 
األثقال وكرة الطاولة والبلياردو 
والش����طرجن كما ش����ارك شباب 
وشابات املخرم في مارثون اللوز 
اجلماهيري وقد استقطبت اللجنة 
املنظم����ة للمهرج����ان العديد من 
املشاركني من خالل هذه البطوالت 

املفتوحة.

التنمية الريفية 

وفي إط����ار االهتم����ام بريف 
احملافظة ايضا رعى غزال انشطة 
ورشة احتياجات املجتمع احمللي 
الريفي للتنمية الريفية التي أقامها 
املناطق  العربي لدراسات  املركز 
اجلافة واألراضي القاحلة »أكساد« 

بالتعاون مع محافظة حمص.
واعتب����ر احملافظ في كلمة له 
أمام الورشة أن انشطتها املتنوعة 
تش����كل محاور عمل مهمة تسهم 
في تنمية املجتمع الريفي احمللي 
وإب����راز أهمية التنمي����ة الريفية 
وتنشط دورها من أجل حتقيق 

التنمية املستدامة.
ووعد بأن احملافظة س����تبقى 
السباقة في توفير البيئة املالئمة 
بالتعاون مع اخلب����رات احمللية 
واخلارجي����ة لتحقي����ق األهداف 
والفوائد املرجوة مقدما ش����كره 
للباحثني واملش����اركني وألكساد 
ومتمنيا النجاح في خدمة الوطن 

وازدهاره. 

على صعيد النهوض السياحي 
الذي تشهده سورية، بحث د.سعد 
اهلل آغا القلعة وزير الس����ياحة 
إي����اد غزال  واملهن����دس محم����د 
آليات العم����ل لتطوير الصناعة 

السياحية.
ورأى الوزير آغ����ا القلعة أن 
أبرز  الس����ياحة واحد من  قطاع 
القطاعات الناهضة في س����ورية 
داعيا إلى اعتماد معايير اجلودة 
الع����ام احلالي  واإلتقان خ����الل 
2010 متمنيا وجود أكادمييني من 
خريجي كليات الس����ياحة ميكن 
ف����ي رفع كفاءة  االعتماد عليهم 

وجودة هذه الصناعة.
فيم����ا اعتبر م.غ����زال أنه من 
دواعي السرور الشعور بأن الرؤى 
والسياسات السياحية التطورية 
ميك����ن للمرء أن يتلمس����ها على 
أرض الواقع، مشددا على أهمية 
االحتفال بخريجي كلية السياحة 
في جامعة البعث واستثمارهم في 
دفع وتطوير هذا القطاع ألمرين 
يبدو األول ف����ي حاجة الصناعة 
السورية ألكادمييني متخصصني 
يس����تطيعون دف����ع وتنمية هذا 
القطاع واستثماراته ورفع مستوى 
التنمية من جهة وتشجيع الطلبة 
على اختي����ار متابعة حتصيلهم 
العلم����ي في كلية الس����ياحة ألن 
العمل به����ا مضمونة من  فرص 

جهة ثانية.
كذلك وعد آغا القلعة بأن تقيم 
الوزارة دورات لتأهيل األكادمييني 
واخلريجني من كليات السياحة 

إلى أهمية  فيما أشار م.غزال 

اإلعالن عن الرؤى التخطيطية لهذا 
القطاع معتبرا أن نشرها يجسد 
ثقافة ويسهم في بناء بيئة قادرة 
السياحي  النهوض بالواقع  على 

وتطويره.
واتفق الوزي����ر واحملافظ في 
هذا السياق على االهتمام الكبير 
الذي توليه الدولة لتنمية القطاع 
السياحي في تدمر والتعامل بعلمية 
مع ما ميكن تسميته إطالق البنى 
البادية  القطاع في  التحتية لهذا 
السورية وتنظيم وتسهيل سبل 
الوصول بتدمر إلى استحقاقاتها 

السياحية الالئقة.
من جهة أخرى، رعى غزال اللقاء 
اجلماهيري الذي عقد الشهر املاضي 
في املركز الثقافي في مدينة تلكلخ 
حتت ش����عار »ألف مدينة.. ألف 
حياة« وذلك ملناسبة االحتفاالت 

بيوم الصحة العاملي. 
وقدم احملافظ عرضا شامال عن 
الدراسات االستراتيجية اجلارية 
في احملافظ����ة للنهوض بالواقع 
الراه����ن وتطويره في مس����يرة 
التنمية املستدامة واالعتماد على 
املتوافرة  الكبي����رة  اإلمكاني����ات 
وتوظيفها وإدارتها بالشكل األمثل 

لتحقيق حلم حمص.
في سياق آخر، أقامت اجلمعية 
العلمية الس����ورية للمعلوماتية 
فرع حمص معرض تكنولوجيا 
املعلوم����ات واالتصاالت حمص 

.2010
وأكد م.غزال أثناء جولته على 
أجنحة املعرض عل����ى ضرورة 
التط����ورات احلديثة  اإلفادة من 
في مجال األجهزة خلدمة أهداف 
مح����ددة بدقة بحيث يتم ش����راء 

التجهيزات لإلدارات وفق احلاجة 
لها، ووجه بعد االطالع على أجنحة 
املديري����ات اخلدمية التي تعتمد 
األمتتة ف����ي عملها على ضرورة 
عقد اجتماع موسع لرؤساء جميع 
الدوائ����ر اخلدمية ف����ي احملافظة 
)مياه، كهرب����اء، بلدية، وهاتف( 
للتنسيق فيما بينها لتطوير آلية 
العمل بهدف الوصول إلى مراكز 
يستطيع املواطن من خاللها تسديد 
جميع الفواتير والرسوم. وأبدى 
إمكانية دعم أفكار بعض املشاريع 
املطروحة في املعرض في جناح 
مدرسة طالئع النور وهي مشاريع 
سبق ان فازت باجلائزة األولى في 
مسابقة مبجال االبتكار في األردن 

على مستوى الوطن العربي.
أما ف����ي إطار االس����تفادة من 
موقع احملافظ����ة اجلغرافي، فقد 
عقد احملافظ اجتماعا مع س����فير 
اجلمهورية التركية بدمشق عمر 
أونهون وعبر عن عمق العالقات 
بني الشعبني والبلدين والتفاعل 

املستمر في املجاالت كافة.
كما أشار احملافظ إلى زيارته 
حملافظ����ة مالطيا وزي����ارة والي 
مالطيا إل����ى حمص ونتائج هذه 
الزيارات على كافة املس����تويات. 
وحت����دث م.غزال ع����ن محافظة 
حمص وموقعها اجلغرافي املتميز 
وحدودها مع الدول املجاورة العراق 
ولبنان والتطورات االقتصادية 
واالجتماعية التي حتققت نتيجة 

لهذه امليزات الهامة.
وأك����د احملافظ عل����ى أهمية 
املواضيع املطروح����ة واالهتمام 

املشترك بني احملافظة والسفارة 
لتحقيقها ومتابعتها للوصول إلى 
آليات تنفيذية جلميع االتفاقيات، 
مشيرا إلى أهمية املدينة الصناعية 
في حس����ياء والتي ستكون من 
أكبر املدن الصناعية في سورية 
للوصول إلى مساحة 12000 هكتار 
وأهمية موقعها االس����تراتيجي 
ومتتعه����ا بنقاط القوة من خالل 
أعمال البنى التحتية بإحداث مرفأ 
جاف وخدمات السكك احلديدية 
ومركز جتمع الشاحنات واملنطقة 

احلرة. 
و كشف غزال أن هناك توجها 
إلقام����ة مطار قري����ب من حمص 
وحس����ياء وهو يهدف إلى تقدمي 
ف����ي لبن����ان )بيروت  اخلدمات 
وطرابلس( ووجود شبكة طرق 
جديدة كما يخدم محافظة طرطوس 
ومحافظة حم����اة، كما أن مدينة 
حسياء الصناعية قريبة من احلدود 

التركية واألردنية والعراقية.
واقترح احملافظ وجود وكيل 
املدينة  للمستثمرين األتراك في 
الصناعي����ة بحس����ياء وإعطاءه 
الالزمة للتس����ويق  التفويضات 
وتقاضي عموالت مناسبة إلقامة 
املعام����ل ف����ي حس����ياء وتقدمي 
التسهيالت اإلدارية لهذه الغاية.

من جانبه وعد السفير التركي 
بإنتاج عمل مش����ترك تركي مع 
محافظة حمص وس����يتم تقدمي 
الدع����م واملوازنة م����ن احملافظة 
له����ذه الغاي����ة واالس����تفادة من 
طبيعة محافظة حمص املتنوعة 
واملهرجانات املتميزة على مستوى 
املنطقة والتي أصبحت لها مكانة 
تنموية وثقافية شاملة وتستهدف 

العائلة. 
من جهة أخرى اجتمع غزال مع 
بانوس بوداي السفير الهنغاري 
بدمشق وكاسيا كيليان املدير العام 
لالستثمار والتجارة في هنغاريا 
بهدف املساهمة في إنعاش التجارة 
بني البلدين وتشجيع االستثمار 
وإيجاد فرص العمل ونقل اخلبرات 
والتعاون م����ع احملافظة في هذا 

املجال.
 وحتدث م.غزال حول أهمية 
التعاون في مج����ال نقل الطاقة، 
وكذلك في مجال إنشاء مزارع الرياح 
إلنتاج الطاقة. وحتقيق اجلدوى 
االقتصادية للمش����اريع الكبيرة 
الهام����ة في املجاالت الس����ياحية 
الكبي����رة التي حتقق املنافس����ة 
وإمكانية االس����تفادة من جميع 
التي يقدمها املستثمرون  األفكار 
الهنغاريون بحيث ميكن عرض 
هذه االستثمارات لوجود دراسات 
تفصيلية في احملافظة تسهل عمل 
املستثمرين في مجاالت السياحة 
واالستثمار العقاري ووجود مواد 
أولية هامة مث����ل زيت الزيتون 
وحتس����ني مواصفاته للتصدير 

إلى أوروبا.

جهاد تركي
اكتشفت بعثة جامعة دمشق 
خالل أعمالها ف����ي منطقة وادي 
الشرار واخلوابي جنوب مدينة 
درعا بالتعاون مع مديرية اآلثار 
واملتاحف باحملافظة 1200 قطعة 
حجرية صوانية تعود لنحو 250 
ألف سنة خلت ما يؤكد أن منطقة 
حوران أحد أهم وأقدم املناطق التي 
الناس في سورية. وقال  سكنها 
د.أحمد دي����اب مدرس عصور ما 
قبل التاريخ في قسم اآلثار بجامعة 
دمشق ورئيس البعثة العلمية ان 
نتائج البحث الذي قام به الطالب 
خالل األسبوع املاضي أثبتت وجود 
احلضارات اآلشولية واملوستيرية 
في منطقة ح����وران، الفتا إلى أن 
املناطق التي أجريت فيها الدراسة 

تتمتع بخصائص كلسية وزراعات 
بعلية وخاصة الزيتون إضافة إلى 
قربها من وادي الزيدي أهم مواقع 
سكن اإلنسان القدمي الذي توجد فيه 
عشرات الكهوف واملغاور. وأشار 
إلى أهمية تع����اون هذه البعثات 
مع مديريات اآلثار في احملافظات 
الكتشاف املزيد عن تاريخ املناطق 
السورية وبالتالي التعرف على 
احلضارات التي كانت سائدة قبل 
مئات اآلالف من السنني اضافة الى 
التدريب العملي  إكساب الطالب 
وكيفية املس����ح األثري وترقيم 
القطع األثرية ورس����مها علميا. 
من جانبه أوضح الباحث األثري 
ياس����ر أبونقطة من مديرية آثار 
درعا ل� »األنباء« أن املديرية تعمل 
منذ عام 1999 على استكشاف كل 

أماكن السكن القدمي لإلنسان في 
منطقة حوران واكتشفت البعثة 
مجموعة من األدوات احلجرية التي 
تخص اغلب فترات ما قبل التاريخ 
وخاصة العصر الباليوليتي بفتراته 
املتنوعة اضافة الى بعض القطع 
التي تعود الى فترة النيولي الفتا 
الى ان فت����رات الباليوليت نادرة 
الدالئل في جنوب سورية وأعمال 
البحث عنه����ا قليلة لذلك تنطلق 
أهمية هذه البعثات في استكمال 
ما اكتش����فته كوادر املديرية قبل 
سبع سنوات في موقع امليسري 
الواقع قرب سد درعا الشرقي 4 كم 
جنوب شرق املدينة الذي يعتبر من 
اهم مواقع ما قبل التاريخ العائدة 
لفت����رات الباليوليت والنيوليت 

8000 � 500 قبل امليالد.

حمص تتجه إلنشاء مطار.. وتنتخب ملكة جمال اللوز األولى
دورات تأهيل لخريجي كليات السياحة.. ودراسة مشاريع إنشاء مزارع الرياح لتوليد الطاقة 

»قنوات«..
متحف في الهواء الطلق 

لآلثار الرومانية والبيزنطية

قنوات أو »كانثا«، من أهم املدن األثرية الرومانية الشرقية 
وتعتبر بحد ذاتها متحفا في الهواء الطلق ملا فيها من اآلثار 
الروماني���ة والبيزنطية من معابد وقصور ملكية ومس���رح 

وشبكات ري حتت األرض.
وكانت مركزا أسقفيا دينيا يحج إليه املسيحيون في القرن 
السابع امليالدي، ألهميتها الدينية سكنت »قنوات« منذ العصر 
احلديدي األول ومازالت حتى اآلن.        )سانا(

جامعة الوادي خّرجت الدفعة األولى 
من طالب كلية العلوم اإلدارية

احتفلت جامعة ال���وادي الدولية اخلاصة بتخريج 
الدفعة األولى من طالب كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 
برعاية د.غياث ب���ركات وزير التعليم العالي وحضور 
رئيس اجلامعة األملانية البروفيسور بوملان ونائبه، وقام 
الوزير بتوزيع الش���هادات املصدقة من وزارة التعليم 

العالي في حفل رسمي أقيم الشهر املاضي.
وس���لم رئيس اجلامعة االملانية اخلريجني شهادات 
س���ورية � املانية باالضافة الى وثيقة التخرج وهدايا 

رمزية للطالب سلمهم اياها رئيس جامعة الوادي.


