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معنا كونوا 

هل ستبقى إسرائيل 
حصان طروادة الرابح؟

لم تدهشني منذ البداية الوكالة الصهيونية أو تفاجئ أحدا 
عندما علمنا أن دوائرها في الغرب أطلقت موقعا بل عدة مواقع 
على شبكة اإلنترنت وبعدة لغات، حمل أحدها عنوان »رسائل 
لتركيا« معلنة من خاللها بدء القطيعة مع تركيا والشروع في 
حملة مركزة لتشويه صورتها على الساحة الدولية وزعزعة 
الثقة بها لدى شعوب املنطقة العربية من خالل استخدام كل 
الذرائع الشيطانية التي تستند إلى كم هائل من الكذب وتلفيق 
التهم وبناء الذرائع عبر مقارنتها بإيران التي تعتقد أنها جنحت 
في تشويه صورتها طيلة العقود املاضية على الساحة العاملية 
مبا يكفي جلعلها حصان طروادة الرابح في معاركها اإلعالمية 
مع أي عدو جديد محتمل. يكفينا أن نس��تدل على ما ميكن 
أن ترمي إليه هذه احلملة التي بدأت منذ أيام اعتراف جيفري 
فيلتمان نائب وزيرة اخلارجية األميركية أمام جلنة خاصة في 
الكونغرس بأن بالده أنفقت خالل الفترة التي كان فيها سفيرا 
في بيروت نحو 500 مليون دوالر على احلمالت اإلعالمية في 
املنطقة بهدف تشويه صورة املقاومة اللبنانية والقوى املمانعة 
التي تقف إلى جانبها. ترى كم ستنفق الصهيونية وبعض دوائر 
الغرب معها من اآلن فصاعدا كي يتس��نى لها تشويه صورة 
أم��ة عظمى بحجم تركيا؟ وأين نحن العرب، بإعالمنا املقروء 
وفضائياتنا ومواقعنا على الشبكة العنكبوتية من هذه احلملة 
التي تقاد اآلن من تل أبيب وبعض العواصم الغربية، للرد بنفس 
القوة على شذاذ اآلفاق الذين ال يروق لهم مشهد والدة تكتل 
اقتصادي- سياسي- ثقافي قوي، فوق اخلراب الذي أشاعوه 
في املنطقة بحروبهم االستباقية املجنونة منذ الكذبة الكبرى 
عام 2001 حتى اآلن؟. فبقدر ما أغاظتهم مواقف تركيا احلرة 
التي كشفت العسف واإلجرام الصهيوني والنفاق الغربي بحق 
الش��عب الفلسطيني وشعوب املنطقة، أغاظهم بالقدر نفسه، 
ورمبا أكثر، التوقيع مؤخرا في إسطنبول على تأسيس فضاء 
اقتصادي مفتوح يضم كل من يريد امتطاء القطار، ومن يرغب 
الحق��ا من الدول العربية في االنضمام لهذا التكتل الناش��ئ 
واملقص��ود كل دول اجلوار العربي، وصوال إلى دول مجلس 
التع��اون اخلليجي، وإيران في وقت الحق وقطعا باس��تثناء 
إسرائيل. تركيا بثقلها االقتصادي الذي أهلها هذا العام لتتبوأ 
املرتبة السادس��ة عشرة على سلم االقتصاد العاملي واملرتبة 
الس��ابعة على مستوى القارة األوروبية، بناجت محلي إجمالي 
بلغ 950 مليار دوالر للعام املاضي ومبعدالت منو متصاعدة 
رغم األزمة املالية العاملية، تنفتح على أس��واق اجلوار الثالثة 
مش��كلة معها ناجتا محليا سنويا بلغ العام املاضي 1074.55 
مليار دوالر. والبد لذلك أن يثير حفيظة صناع الكراهية واملوت، 
الذين بدأوا يستشعرون خطورة انفالت زمام األمور من بني 
أيديهم، وتشكل مالمح لش��رق أوسط جديد، يرنو إلى ربط 
البحار اخلمس��ة ببعضها )البحر املتوسط واألسود واألحمر 
وقزوين واحمليط الهندي( وتش��كيل منطقة رخاء اقتصادي 
متتد من القفقاس الى روسيا االحتادية إلى اليمن جنوبا، »بدون 
إسرائيل« التي أثبتت بسلوكها العدواني واإلجرامي، كم هي 
غريبة وش��اذة عن نسيج املنطقة احلضاري. إلى الشرق منا 
تضع الصني اللبنات األولى الواحدة فوق األخرى بهدوء وتأن، 
إلرساء معالم تكتل اقتصادي ومالي آسيوي واسع األفق، قد 
يتقاطع مع ما يتشكل اآلن في منطقتنا العربية، ليشكل فضاء 
اقتصاديا رحبا وواحة س��الم ورخاء يزيد ناجتها اإلجمالي 

السنوي على 10 تريليونات دوالر.
وتشكل مصادر الطاقة )نفط وغاز( 70% من عائداته السنوية. 
وهي بلغة العلم اقتصاد حقيقي، وليست اقتصادا وهميا قائما 
على س��ندات أسهم متداولة في أس��واق األوراق املالية، كما 
هو احلال اآلن في معظم أس��واق املال الغربية )وول ستريت 
وسيتي أوف لندن( ونحمد اهلل أننا في الوطن العربي منتلك 
كل املقوم��ات لنش��كل فضاء اقتصاديا رحبا وواحة س��الم 
ورخاء شرط أن نتخلص من هذه اآلفة التي زرعت في قلب 

الوطن العربي إسرائيل.
هدى العبود

وقعت إحدى شركات اإلنتاج والتوزيع الفني في
سورية عقدا مع الفنان السوري الكوميدي ياسر 
العظمة من اجل إنتاج مسلسل مرايا 2011. ومن املتوقع 
أن يبدأ تصوير العمل في أيلول املقبل، ويسعى العظمة 
إلى منع عرض العمل في شهر رمضان كي يجد فرصة 

للمتابعة من قبل املشاهد العربي.
ووقع العقد من جانب شركة قبنض رئيس مجلس 

اإلدارة محم���د قبنض وأيهم قبن���ض، واملدير العام 
للش���ركة الفنان نور مهنا واملستشار اإلداري الفنان 

سليم كالس.
يشار إلى أن مسلسل مرايا انطلق في العام 1982 
وتوقف قبل أربعة أعوام، حي���ث عمل العظمة على 
كتابة مسلسل بعنوان »رجل األحالم« دون ان يتمكن 

من إخراجه إلى النور لظروف اإلنتاج.

ياسر العظمة يوّقع عقدًا لتصوير »مرايا 2011«

4 ماليين سائح زاروا سورية في النصف األول من 2010 

أعلنت وزارة السياحة أن عدد 
االستثمارات السياحية تضاعف 
خالل النصف األول من هذا العام 
مقارنة بالفترة نفس����ها من العام 

املاضي. 
وبلغ عدد املشاريع التي دخلت 
اخلدمة 132 منشأة سياحية بكلفة 
إجمالية قدرها 5.6 مليارات ليرة 
منها 31 فندقا و101 مطعم مقابل 58 
منشأة س����ياحية دخلت باخلدمة 
خالل نفس الفترة من العام املاضي 
بكلفة استثمارية 1.7 مليار ليرة 

منها 5 فنادق و53 مطعما. 
وبحسب »س����انا«، وصل عدد 
األسرة التي دخلت باخلدمة خالل 
النصف األول من العام احلالي 1671 
س����ريرا مقابل 149 سريرا دخلت 
الفترة نفسها من  باخلدمة خالل 
الذي س����اهم  العام املاضي االمر 
ف����ي منو الطاق����ة االس����تيعابية 

الفندقية. 
وبلغ عدد كراسي اإلطعام التي 
دخلت باخلدمة 14148 كرسيا خالل 
النصف األول من العام احلالي مقابل 
6518 كرسي إطعام دخلت باخلدمة 
خالل الفترة نفس����ها مبعدل منو 
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كم����ا وصل ع����دد املش����اريع 
الس����ياحية قي����د اإلنش����اء التي 
حصل����ت على رخصة إش����ادة أو 
وقعت عقودها 54 مشروعا خالل 

النصف األول م����ن العام احلالي 
بكلفة استثمارية 18.6 مليار ليرة 
منه����ا 34 فندقا و19 مطعما مقابل 
46 منشأة سياحية مت ترخيصها 
أو وقعت عقود استثمارها خالل 
الفترة نفس����ها من العام املاضي 
بكلفة استثمارية 23.5 مليار ليرة 

منها 30 فنادقا و16 مطعما. 
وبذلك يك����ون إجمال����ي عدد 

العام املاضي
هذه الطفرة في عدد املنش����آت 
الس����ياحية ترافقت بازدياد عدد 
السياح اذ أعلنت الوزارة أن سورية 
استقبلت ما يقرب من اربعة ماليني 
س����ائح في النصف االول من عام 
2010 بزيادة اكثر من مليون ونصف 
مليون سائح عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.

املشاريع املوضوعة باخلدمة والتي 
هي قيد اإلنشاء خالل النصف األول 
من العام احلالي 186 مشروعا مقابل 
106 مشروعات خالل الفترة نفسها 
من العام املاضي مبعدل منو %75.5 
وبلغت الكلفة االستثمارية اإلجمالية 
للمشاريع املوضوعة باخلدمة وقيد 
اإلنشاء 24.2 مليار ليرة مقابل 25.2 
مليار ليرة خالل الفترة نفسها من 

القدوم  وقال���ت »ان حرك���ة 
النصف األول  الس���ياحي خالل 
م���ن العام احلالي ش���هدت منوا 
بالفترة نفس���ها  متميزا مقارنة 
من العام املاض���ي حيث جتاوز 
العرب واألجانب  الس���ياح  عدد 
والسوريني املقيمني في املغتربات 
ثالثة ماليني و925954 س���ائحا 
خالل النصف األول من هذا العام 

مقابل مليوني و412517 س���ائحا 
العام املاضي  للفترة نفسها من 
بزيادة مليون و513437 سائحا 

ومبعدل منو %63«.
اض���اف البي���ان ان »االنفاق 
املقدر للس���ياح مع  الس���ياحي 
الس���وريني املغترب���ني الذي مت 
ضخه في االقتصاد الوطني خالل 
النصف األول من العام احلالي بلغ 
ما مقداره 171 مليار ليرة )3.67 

مليارات دوالر(«.
وقالت وزارة السياحة السورية 
ان »عدد السياح االوروبيني وصل 
الى 584130 سائحا خالل النصف 
األول م���ن الع���ام احلالي مقابل 
العام املاضي  297644 س���ائحا 
بزيادة 648628 سائحا ومبعدل 
منو 96% بينم���ا وصل إجمالي 
عدد السياح األجانب إلى مليون 
و107174 سائحا مقابل 558460 
سائحا في الفترة نفسها من العام 
املاضي بزيادة 548714 س���ائحا 

ومبعدل منو %63«.
اضافت ان »الزيادة تركزت في 
االسواق الرئيسية مثل تركيا %175 
وإيران 141% وأملانيا 20% وفرنسا 
33% وإيطالي���ا 44% وبريطانيا 
22% واسبانيا 31% وهولندا %27 
واليون���ان 18% والنروي���ج %16 
وأميركا 15% وروسيا 14%واستراليا 
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132 منشأة سياحية دخلت الخدمة منذ بداية العام بكلفة 5.6 مليارات ليرة 

سورية تحصد جائزة أفضل جناح
في معرض بكين السياحي لعام 2010 

حصل اجلناح الس���وري في معرض بكني السياحي الدولي 
بدورته السابعة الذي أقيم من 25-27 يونيو املاضي، على جائزة 
أفضل جناح لعام 2010 وضم عددا من اللوحات والنماذج ألهم 
املواقع السياحية واألثرية في سورية عكست التنوع السياحي 

الكبير والغنى احلضاري فيها. 
وأوضح مدير الترويج في وزارة السياحة أحمد اليوسف أن 
اجلناح السوري شهد إقباال جماهيريا الفتا حيث قام بزيارته 
العديد من الشخصيات الصينية منهم عمدة مدينة بكني ومحافظ 
إقلي���م غوانزو في اجلنوب، كما قام عدد من ش���ركات التلفزة 
والصحافة احمللية الصينية بتغطية من داخل اجلناح مشيرا 
الى أن اجلناح ضم باإلضافة للوزارة غرفتي س���ياحة دمشق 

وحلب وعددا من مكاتب السياحة والسفر. 

وبني اليوسف أن وزارة السياحة قامت على هامش املشاركة 
في املعرض بإطالق حملة ترويجية من خالل عرض صور كبيرة 
تبرز املقومات السياحية في سورية على الباصات التي جتوب 
أهم الشوارع في مدينة بكني وملدة شهر إلظهار تنوع وغنى املنتج 
السياحي السوري الفتا الى أنه مت ادراج إعالنات ترويجية عن 
س���ورية في الكتيب »الكاتالوك« املرافق للمعرض والذي وزع 

على جميع املشاركني باإلضافة إلى زوار املعرض. 
ويعتبر معرض بكني السياحي الدولي الذي يقام في مركز 
املعارض الدولي في بكني من أهم املعارض السياحية في قارة 
آس���يا من حيث كثافة املش���اركة وتنوع املنتجات السياحية 
املعروضة من قبل الدول وهيئات تنشيط السياحة وشركات 

السياحة والسفر. 

2.4 مليار ليرة إجمالي رساميل 
الشركات المرخصة

لدى هيئة التطوير العقاري
تواصل الهيئة العامة للتطوير واالس���تثمار العقاري 
استعداداتها إلقامة املؤمتر الدولي األول للتطوير واالستثمار 
العقاري والذي سيعقد خالل الفترة من 27 الى 28 سبتمبر 

القادم في دمشق.
ونقلت »سانا« عن املدير العام للهيئة م.ياسر السباعي 
قوله إنه متت دع���وة عدد كبير من اجله���ات والهيئات 
واملنظمات ذات الصلة مبوضوع املؤمتر من سورية والدول 
العربي���ة وأبدى بعضها رغبة في املش���اركة واحلضور 
خاصة في ظل اهتمام شركات التطوير العقاري بالسوق 
احمللية بعد أن بدأت الهيئ���ة بإعطاء التراخيص ملزاولة 

مهنة التطوير العقاري.
وبني السباعي أن إجمالي رساميل الشركات التي تقدمت 
بأوراقها إلى الهيئة للحصول على تراخيص ومت قبولها 
وص���ل إلى 2.387 مليار ليرة س���ورية منها 1.867 مليار 

رساميل محلية و520 مليونا أجنبية.
وأضاف الس���باعي أن املؤمتر س���يناقش االصالحات 
في القطاع العقاري وآثارها على التنمية وتقوية البنية 
التشريعية والقانونية الالزمة لالستثمار والتطوير العقاري 
واملكونات املؤسس���ية والبنية التحتية لهذا االس���تثمار 
وخارطة الفرص ومشاريع االستثمار العقارية في سورية 
إلى جانب تنمية املناطق الريفية واملدن الصناعية وتوفير 
اإلسكان االقتصادي ومتويل هذه املشاريع واالحتياجات 
ودور املؤسس���ات املالية واملصرفية إضافة إلى أس���واق 

الرهونات العقارية.
وأشار املدير العام لشركة األعمال والتنمية للمؤمترات 
واملعارض »اجلهة املنظمة للمؤمتر« م.رضوان الشنواني إلى 
أنه سيحاضر في املؤمتر خبراء بارزون في اختصاص����ات 
مختلفة وقيمون على رسم السياسات في القطاعني العام 
واخل����اص في قطاع التطوير العقاري ووسطاء عقاريون 
العمراني  التخطي��ط  ومصمم���ون ومهندسون ومديرو 
وممول����ون عقاريون وشرك����ات تصنيع وتوري����د مواد 
البناء واالكساء وغيرها من اجلهات ذات العالقة مشيرا إلى 
أن معرضا متخصصا سيقام على هامش انشطة املؤمتر 
ستشارك فيه شركات العقار والبناء واملؤسس���ات املالي���ة 

واملصرفي���ة احمللي���ة والعربية.

هولندي يطلب الحصول على الجنسية السورية.. لولعه بهوائها وناسهاتستعد لمؤتمرها األول

ديزني الند سورية في حمص بكلفة 22 مليون دوالر
 على مساحة 20 ألف م2

وقعت مجموعة األخرس اتفاقا مع ش����ركة LOFTUS الفرنس����ية 
إلنشاء مدينة األلعاب »ديزني سورية« األضخم على أرض ترانس 
مول في حمص بكلفة 22 مليون دوالر، وعلى مس����احة 20 ألف م2 

داخلي، إضافة إلى 12 دومنا خارجيا.
ومن املقرر أن يتم تنفيذ »ديزني سورية« خالل عام من التوقيع، 
وتؤم����ن مدينة األلعاب وهي األولى من نوعها في املنطقة نحو 400 

فرصة عمل.
ويتوقع أن تكون عامل جذب سياحي إقليمي بالنظر إلى حداثتها 
وضخامتها وتنوع ألعابها التي تشبه املوجود في ديزني � فرنسا.

وما يزيد من أهمية مدينة األلعاب وقوعها ضمن ترانس مول الذي 
يش����كل عالمة فارقة في موقعه التجاري، ويجعل منه هدفا مباشرا 
للسياح واملتسوقني من املدن الس����ورية ولبنان والعابرين باجتاه 

تركيا واألردن ومنطقة اخلليج.

الهولن���دي كورنيلي���اس فان  املواط���ن  طالب 
أرمسفورت )72 عاما( السلطات السورية املختصة 
مبنحه اجلنسية السورية، أو على أقل تقدير منحه 

سمة الدخول املؤقت ملدة ستة أشهر في السنة.
ونقلت »الوطن« ع���ن »كورنيلياس« قوله إنه 
عاشق متيم بالهواء السوري، والطيبة التي اكتشفها 
مؤخرا بالشعب احملب واملضياف للغرباء دون معرفة 
جنسيتهم أو دينهم، وهو منذ أن وطئت قدماه مطار 
دمش���ق الدولي، على الرغم من كل التحذيرات التي 
تلقاها من أفراد أسرته وعائلته التي حاولت منعه 
من هذه الزيارة، ووصفوه باملجنون، وأوهموه بأنه 

يدخل أرضا يكتنفها الغموض، وأناسها خطرون.
وأك���د أنه عازم أن يبقى في هذا البلد الذي يعيد 
احلياة، مب���ا يحويه من أواب���د تاريخية وهواء ال 

مثيل له.
وقال إنه أخبر عامل املطار الذي استقبله في عام 
2007 بأنه مثل جده، فقام مبساعدته حتى خرج من 
املطار في حالة لم يجدها أبدا في كل مطارات العالم 
التي زارها، وتابع »وهذه ليست مبالغة أو محاولة 
الستدرار العطف، ففي الزيارة الثانية لي عام 2008 
استقبلني نفس املوظف الذي نسيت شكله، وعندما 
رآني راح يس���ألني: كيف حال���ك يا جدي، فوجدت 

نفسي أبكي من شدة الفرح«.
وعن قراره املجيء إلى سورية، أكد »دان« كما يلقب 
أنه كان يعيش في حالة قلق وتوتر بس���بب املهنة 
التي يعمل بها، وبدأ في تعلم الكمبيوتر واإلنترنت، 
وبدأ يقوم بالتعارف عن طريقه، ويراس���ل أصدقاء 
جددا حتى تعرف على الفنان السوري ناصر ثابت 

من محافظة السويداء، الذي دعاه لزيارة القطر بعد 
عشرة شهور من املراسلة والدردشة، وقرر املجيء، 
وبعد يومني قضاها في دمشق، حضر إلى السويداء 
وكانت حتتفل مبعرض الكروم والتفاحيات، وفوجئ 
بتقدمي التفاح ل���ه، والترحيب به عبر امليكروفون، 
فقرر البقاء هنا، وقام بزي���ارة الالذقية، وبصرى، 
وقاس���يون، ومعلوال التي أذهلته بوجود الكنيسة 
داخل جبل، وعلى مقربة منها كان يسمع اآلذان في 
حالة غريبة عليه لكون الطوائف في أوروبا متقوقعة 
ضمن كانتونات وأحياء خاصة بها دون اختالط مع 

اآلخر أو محاولة معرفته عن قرب.
وعن معرفته بوضع املنطق���ة قال إنه بدأ يهتم 
بالسياسة قليال بعد حبه للبلد، وأكد أن أوروبا كلها 
بدأت تعرف من إسرائيل بعد جرمية أسطول احلرية، 

وبشكل عام يعرف الهولنديون أن الطائفة اليهودية 
املوجودة عندهم جشعة وغير مرغوبة. 

وأك���د أنه في الزيارات التس���ع التي قضاها في 
سورية الحظ التطورات املتسارعة في كل امليادين، 
وخاصة في املطار الدولي الذي أذهله في كل زيارة 
جديدة، طالبا منحه جواز سفر سوريا حتى يدخل 
ويخرج كما يرغب. أما عن عائلته هناك فأوضح أن 
الكثير من معارف���ه وأهله غيروا من قناعتهم التي 
كانت مشوشة عن سورية، وبدؤوا يسألون عن كل 
التفاصيل، وهناك وفد سياحي كبير كان متجها إلى 
األردن غير املخطط وزار س���ورية، وخرجوا منها 
عازمني على العودة، )فطيبة الناس في سورية أكبر 
مصدر للسياحة في العالم، عكس األوروبيني الذين 

يريدون سحب أموالك( كما قال.


