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معناكونوا

هل تصدق����ون أن حلم 
اخلريطة االقتصادية العربية 
يراودنا منذ أكثر من ستني 
عام����ا، وكي ال نتعبكم أكثر 
في التفكي����ر تعالوا لنتفق 
على أن خمسني عاما مضت 
هكذا وكأننا في حلم . نعم 
هذا يجعلني احزن على عمر 
الذي شهد أقصى ما  جيلنا 
ميكن تخيله من انكسارات 
وهزائم واجتياحات لألوطان 
وحروب مدمرة وتش����كيك 
بالهوية واالنتماء ومع األسف 
هروب شبابنا وأبنائنا الى 
اخلارج ألنهم يشعرون أنهم 

مهددون بوجودهم.
الوطن  مع األسف أجنز 
العربي عشر خطط خمسية 
تنموية، ل����م تنجز واقعيا 
في أي منها احلد األدنى مما 
رسمه لنفسه، بسبب هالمية 
التوجهات من جهة،  بعض 
وعدم االرت����كاز في العديد 
منها إلى إحصاءات سكانية 
دقيقة، أو مؤشرات شفافة 
في مع����دالت النمو الفعلي 
لالقتصاد الفعلي، وانعكاس 
ذلك على مستوى معيشة ذلك 
املسكني املواطن، ألنه حقيقة 
هو املستهدف في أي عملية 
تنموية تدع����ي احلكومات 
أنها تقوده����ا وتعمل على 

تنفيذها.
ولذلك ما معنى االستمرار 
بسياسات اقصائية للقطاع 
التنمية  اخلاص عن خطط 
االقتصادي����ة واالجتماعية 
على امتداد الساحة العربية 
في أكثر م����ن بلد، يأتي في 
مقدمتها مصر والس����ودان 
والعراق وس����ورية وبلدان 
املغ����رب العرب����ي، وحصر 
التراخيص ألنش����طته في 
قطاعات خدمية، وصناعات 
حتويلية ضعيفة ومحدودة، 
وغير قادرة على خلق فرص 
عمل تتناسب ومعدالت النمو 
السكاني فيها، طيلة ما يزيد 

على نصف قرن؟
وما معن����ى أن تطلق له 
الدع����وات منذ بداية األلفية 
احلالي����ة إلى لعب دور هام 
وفاعل في تنمية معطلة وبنى 
حتتية شبه بدائية )تعليم 
وطرق وموان����ئ ومطارات 
ومياه واتصاالت وقس على 

ذلك(؟
ومن خالل زاويتنا هذه 
تعالوا نتس����اءل: ترى ملاذا 
ابتعد القطاع اخلاص العربي 
طيلة تلك العقود من الزمن، 
عن توظيف رؤوس أمواله في 
مشاريع تنموية ضخمة من 
شأنها خلق أرضية مشتركة 
لتكامل اقتصادي وجتاري 
بني جميع البلدان العربية، 
وتش����غيل الي����د العامل����ة 
احمللي����ة ضمن مش����اريع 
عربية مشتركة بني رؤوس 
األموال العربية الباحثة عن 
مشاريع اس����تثمارية ذات 
جدوى اقتصادية مأمونة، 
الزراعة والطاقة  كقطاعات 
وإنت����اج الكهرب����اء والبنى 
التحتية املتطورة، والشركات 
احلكومية، التي توقفت بعض 
مشاريعها أو تعثر إجنازها 
بسبب عدم توافر السيولة 
املالية الالزمة، فتم إرجاؤها 
وجدولته����ا عل����ى لوائ����ح 
قائمة االنتظار منذ سنوات 
عديدة، كمش����اريع الطرق 
الدولية الس����ريعة الباهظة 
النقل  التكاليف، ومشاريع 
بالسكك احلديدية الكهربائية 
التكلفة  الباهظة  املتطورة، 

أيضا.
لك����ن، واحل����ق يق����ال، 
ُس����مح لنا من ذوي الشأن 
ومن يس����هرون على تنفيذ 
متطلباتهم بأن نستمع الى 
دعاي����ة علكة س����هام طيلة 
أيام ش����هر رمضان املبارك، 
»وبابا فني« وعلكة سهام شو 
طيبة. وبعدها تأتي على وجه 
السرعة دعاية محارم دمية 
ش����و ناعمة. ولكي ال اظلم 
تلفزيون����ات عربية أخرى 
حقيق����ة يا إخوت����ي نفس 
الدعايات من علكة ومحارم 
وشراب عمار وأنواع الطبخ 
والنفخ وأخب����ار عن اكبر 
صحن تبولة وحمص وبوظة 
وشوكوالتة أصبح لها عيد 
على ما اعتقد. نعم بحسرة 
ومرارة هذا هو الواقع العربي 
الذي يرسم لنا  االقتصادي 
س����واء من اخل����ارج أو من 
الداخل، فهل هناك من يسمع 

أم أن األمر سيان؟!
هدى العبود

واقع االستثمار العربي مسلسالن سوريان فعال ما لم تفعله الحكومة في 30 عامًا

في إش���ارة منها ملسلسلي »وراء 
الشمس« و»قيود الروح« اللذين 
يتناوالن جوانب إنس���انية ملعوقني 
ويعرضان في رمض���ان احلالي، لم 
تتردد وزيرة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل دياال احلج عارف في االعتراف 
بأن »ما قامت به الدراما السورية على 
صعيد تسليط الضوء على معاناة 
املعوقني وتنبي���ه املجتمع إليالئهم 
االهتمام الكافي يف���وق ما قامت به 

احلكومة على مدى ثالثني عاما.
كالم احلج عارف جاء في معرض 

حديثها في اجتماع جمعها مع وزير 
اإلعالم محسن بالل ومديري املؤسسات 
اإلعالمية ومجموعة من اإلعالميني عقد 
أخيرا في مبنى اإلذاعة والتلفزيون، 
لتوحي���د الرؤى وتنس���يق اجلهود 
الدرامية إلجناح دورة األلعاب اإلقليمية 
الس���ابعة لألوملبياد اخل���اص التي 
ستقام في دمشق خالل الفترة من 25 
سبتمبر املقبل حتى الثالث من أكتوبر 
 حتت رعاية الس���يدة أسماء األسد.

وطالب بالل اإلعالميني السوريني ببذل 
كل جه���د للترويج لهذا احلدث املهم 

الذي يعقد ألول مرة في سورية. ودعا 
إلى ما سماه »استنفارا حقيقيا« في 
كل وسائل اإلعالم الرسمية واخلاصة 
إلبراز الوجه املضيء لسورية »حيث 
يش���كل هذا احل���دث الرياضي املهم 
مناسبة لتأكيد أن املجتمع السوري 
أرقى املجتمعات وخاصة جلهة  من 

اهتمامه باملعوقني.
ومتنت احلج عارف أن يستغني 
اإلعالم السوري والعربي منذ اآلن عن 
مصطلح ذوي االحتياجات واستبداله 

مبصطلح »املعوقني«.

وأش���ارت إلى أن ه���ذه الفعالية 
الرياضي���ة فرصة لكي نؤكد للعالم 
»أن أولوياتنا في س���ورية متوازية 
وأن موضوع اإلعاقة من ضمن هذه 

األولويات«.
ويش���ارك في هذه ال���دورة نحو 
2600 الع���ب مع���وق منه���م 1550 
مشاركا من كل دول العالم. وتعتبر 
هذه الدورة األضخم في تاريخ هذه 
الفعالي���ة العاملي���ة، ولفت���ت احلج 
عارف إل���ى أن احلدث ليس رياضيا 
فحس���ب »هناك جانب صحي حيث 

س���يتم إجراء الفحوص الطبية لكل 
 املشاركني كما ستقام مؤمترات علمية«.

وأوضحت أن املعوقني سيشاركون في 
تنظيم حفل االفتتاح وبقية أنشطة 
الدورة، وهذه حتدث للمرة األولى في 

تاريخ هذا األوملبياد.
وأكدت الوزيرة أن الشعب السوري 
ميلك كل اإلمكانيات إلجناح هذه الدورة 
»ولكننا نحتاج إلى دور اإلعالم لتعزيز 
ثقافة التطوع في املجتمع السوري«. 
ودعا العب كرة السلة املعروف أنور 
املدير  الذي تطوع ليكون  عبداحلي 

الوطني لألوملبياد، كل أنشطة التجارية 
للتبرع إلجناح هذا األوملبياد، »رغم 
أن امليزانية التي خصصتها احلكومة 
لهذا احلدث كبيرة« وطالب الشباب 
السوريني بالتطوع وقال: »بذلنا جهودا 
كبيرة لكي نحصل على ألف متطوع 
للعمل ضمن ه���ذه الفعالية الدولية 
الكبيرة«. وأبدى مديرو املؤسسات 
اإلعالمية الرسمية االستعداد للتفاعل 
مع ه���ذه الفعالية الكبرى لتحويلها 
إلى حدث ش���عبي يخص كل فئات 

املجتمع السوري.

»وراء الشمس« و»قيود الروح« يخوضان في عمق حياة المعوقين

لقطتان من مسلسلي »وراء الشمس« و »قيود الروح«

300 طلب ترخيص جديد أمام الحكومة 

»اإلعالم« تتجه إللغاء تراخيص عدد 
من المطبوعات »لعدم انتظام الصدور«

ثمن سيارة رجل 
أعمال سوري يكفي 

إلطعام قرية

كشفت مصادر اعالمية معنية ان وزارة االعالم السورية رفعت 
الى مجلس الوزراء اسماء مجموعة كبيرة من املطبوعات السورية 
اخلاصة اللغاء تراخيصها نهائيا ومنعها من الصدور في السوق 
االعالمية السورية السباب تتعلق بعدم انتظام صدورها وبالتالي 
مخالفتها لنص الترخيص احلكومي الذي انشئت مبوجبه، وتتنوع 
هذه املطبوعات ما بني شهرية ونصف شهرية واسبوعية ومعظمها 
ذات طابع منوع او اقتص���ادي او اجتماعي، ووصفت املصادر ان 
اصحابها غير جديني في عملهم وان الوزارة بانتظار اقرار رئيس 
احلكومة على ما تقدمت به الوزارة لسحب تراخيص تلك املجالت. 
وقالت املصادر ل� »القدس العربي« ان وزارة االعالم في سورية جادة 
كثيرا في ضبط عملية صدور املطبوعات اخلاصة من حيث التزام 
اصحابها مبوعد الصدور دون تأخير من جهة، وبطبيعة املضمون 
االعالمي الذي سمح لها بالعمل على اساسه من جهة اخرى، وحسب 
املصادر ايضا فان وزارة االعالم وجهت انذارات ش���ديدة اللهجة 
الصحاب عدد كبير من املجالت الس���ورية اخلاصة تفيد باحتمال 

اغالق تلك املجالت في حال لم تلتزم مبواعيد الصدور.
وتطرح هذه القضية اشكالية كبيرة تعيشها عشرات املطبوعات 
السورية اخلاصة )مجالت وجرائد( تتصل بنقص في السيولة املالية 
يدفعها للتأخر في طباعة اصدارها اجلديد ش���هريا كان ام نصف 
شهري ام اسبوعيا. ريثما تصلها مجموعة من االعالنات املدفوعة 
التي رمبا متول تكاليف صدور هذه املطبوعات، ومع فقر السوق 
االعالنية السورية واقتصارها على عدد محدود من املجالت تصبح 

عملية طباعة عدد واحد من مجلة سورية ما صعبة للغاية. 
وتفيد االرقام بوجود ما يقرب من 300 طلب ترخيص مطبوعة 
مقدمة منذ اشهر لوزارة االعالم ومحولة الى رئاسة مجلس الوزراء 
السوري بانتظار منحها تراخيص مزاولة العمل والصدور، رمبا لن 
يوافق اال على بعضها الس���يما مع تشدد احلكومة ووزارة االعالم 
وتريثهما في منح التراخيص بسبب ما تسميه احلكومة عدم جدية 
اصحاب هذه التراخيص في اصدار مطبوعاتهم واالستمرار فيها 

بشكل منتظم ومن دون توقف.

زيادة 600 ألف نسمة سنويًا
تفاقم األزمة السكانية

بروبن إبراهيم
كشفت رئيسة الهيئة السورية لشؤون األسرة 
د.إنصاف حمد عن وجود مش���كلة سكانية باتت 
تشكل عبئا على التنمية في بالدها من خالل زيادة 
السكان السنوية والتي تبلغ 600 ألف نسمة سنويا 
لتضع سورية بني الدول األعلى في معدالت النمو 

في العالم.
ونقلت صحيفة الوطن السورية اخلاصة عن 
حمد خالل ورشة العمل حول السياسات والبرامج 
السكانية أقيمت في مدينة حمص االسبوع املاضي 
»أن التعامل مع املشكلة يتم بإيجاد احللول وفق 
توجيه صارم ووضع تصورات على طاولة البحث 
ومناقشة الرؤى«. وقال مصدر في الهيئة السورية 
ليونايتد برس انترناشونال »ان الهيئة تقوم بجولة 
في جميع احملافظات الس���ورية لعرض ومناقشة 

املخطط االولي للسياسة الس���كانية في سورية 
وحتديد أولويات عمل اللجان الفرعية للسكان«.

وكشف املصدر ان »معدالت النمو السكانية تبلغ 
2.45% والتي تقدر سنويا زيادة عدد سكان سورية 
بحدود 600 الف نسمة طبقا ملؤشرات املكتب املركزي 
لإلحصاء والذي أوضح ان عدد سكان سورية يزيد 

عن 23 مليون نسمة خالل العام املاضي«.
وتدع���و حمد خالل جولتها الى »ضبط ارتفاع 
معدالت النمو وأهمية التعليم كعامل أساسي في 
انخفاض املعدالت وإمكانيات تعديل التشريعات 
واألنظمة والقوانني املساهمة في معاجلة القضايا 
السكانية وتأمني املوارد املائية واملادية الالزمة«.

وبلغ عدد سكان سورية املسجلني في سجالت 
األحوال املدنية مع بداية 2009 23.720 مليون نسمة 

منهم 11.567 مليون ذكورا و11.460 مليون إناثا.

الفستق الحلبي.. شجرة ذهبية وسورية رابع منتج في العالم
10 ماليين شجرة معظمها في حلب وحماة وأفضل أنواعه العاشوري

رفيق الصبايا.. يزين أطباق الضيافة في املناسبات العامة واخلاصة.. ترنو إليه 
الع����ني قبل أن متتد إليه األيدي.. صوت طقطقته تعرفه اآلذان.. وملمس����ه املميز 
تعرف����ه األنامل.. يزين أطباق احللويات بل يرفع ثمنها وال بأس من رش����ة منه فوق 

طبق شهي من األرز على مائدة إفطار رمضاني وعندما نولم لألحباب.
إنه الفس����تق احللبي.. مجرد االس����م يثير في األن����وف رائحة احللويات 

العربية في حلب عاصمة سيف الدولة احلمداني كاملبرومة والبلورية 
وحالوة اجلنب إضافة إلى البوظة العربية والراحة والس����كاكر 

الفاخرة. وتدخل ثمار الفستق احللبي في الصناعات الطبية 
والعطرية والغذائية وتعد ذات مردودية اقتصادية كبيرة 

لوجود أس����واق داخلية وخارجية لثمارها إضافة إلى 
قلة تكاليف خدمتها وتأقلمها اجليد مع املناطق ذات 
درجات احل����رارة املرتفعة لذل����ك يلقبها املزارعون 

بالشجرة الذهبية. 
وحتتل هذه الشجرة بحسب »سانا« حوالي %6 
من مجمل مس����احات األشجار املثمرة في سورية 
مبس����احة تقدر بحوالي 56 ألف هكتار تتركز في 
ست محافظات هي حلب 44% وحماة 35% وإدلب 

13% وريف دمشق 6% والرقة 1% والسويداء %1.
وتشير تقديرات مكتب الفستق احللبي التابع 

لوزارة الزراعة ومقره حماة الى أن انتاج س����ورية 
من ثمار الفس����تق للموسم احلالي سيتجاوز 61 ألف 

طن بعدد أشجار اجمالي يقدر بحوالي 10 ماليني شجرة 
أكثر من 6.5 ماليني شجرة منها مثمرة.

وعن مؤشرات انتاج هذا العام قال املهندس حسن إبراهيم 
مدير مكتب الفس����تق احللبي انها جيدة رغم الظروف اجلوية 

واملناخية، مس����تعرضا ما تعرضت لها شجرة الفستق احللبي من 
صقيع وتقلبات في درجات احلرارة وانحباس األمطار املوسمية خالل فترة 

اإلزهار والعقد وما بعدهما األمر الذي أدى إلى تفريد العناقيد الثمرية ألشجار الفستق 
وتناقصها من 200 حبة للعنقود الواحد إلى ما دون 100 حبة. كما أدى منع جمعيات 
املزارعني من حفر اآلبار إلى تناقص كمية اإلنتاج نظرا لعدم حصول مس����احات من 

احلقول على حاجتها من املياه.
ولفت ابراهيم الى أن سورية حتتل املرتبة الرابعة على مستوى العالم بعد إيران 
وأمي����ركا وتركيا في إنتاجه وحتتل املرتبة الثانية ف����ي جودة ثماره مبينا أن حلب 
وحم����اة حتتالن الصدارة في زراعة وإنتاج الفس����تق حيث يصل إنتاج حلب إلى 32 
ألفا و200 طن واملس����احة املزروعة فيها تبلغ 23 ألف هكتار أما حماة فيصل 
انتاجها إلى 23 ألف طن ومجمل املس����احات املزروعة يصل إلى 19.5 
الف هكتار. ونظرا ألهمية هذه الشجرة اقتصاديا وتنمويا وبيئيا 
شكلت جلنة على مستوى رئاس����ة مجلس الوزراء لوضع 
أولويات تطوير زراعة الفس����تق احللبي في سورية كما 
ستحدد آليات تصديره خارجيا السيما أن هذه الزراعة 
تتنامى بشكل واسع الفتا الى ان املساحة املستثمرة 
بأشجار الفستق احللبي هذا العام تقدر بحوالي 400 
هكتار. ويقول املهندس عبد الغني طيفور معاون 
رئيس مكتب الفستق احللبي ان العائد االقتصادي 
للدومن الواحد حوالي 400 كيلوغرام وسطيا مبا 
يعادل 30 كيلوغرام للشجرة الواحدة. ويتراوح 
سعر الكيلو الغرام الواحد بني 150 و250 ليرة أي 
مبا يعادل 6 آالف ليرة كحد أدنى إلنتاج الشجرة 
الواحدة و60 ألفا إنتاج الدومن الواحد سنويا ولهذا 

يلقبها املزارعون بالشجرة الذهبية.
وهناك خمس����ة وعش����رون نوعا لثمار الفستق 
احللبي أهمها العاش����وري ولونه أحمر وهو الصنف 
األكثر تسويقا واألكثر زراعة ويحتل 85% من املساحات 
املزروعة بالفس����تق احللبي بينما بقية األصناف تأخذ %15 

من املساحات املزروعة.
وعن القيمة الغذائية لثمار الفس����تق احللبي قال م.جهاد احملمد 
املختص في هذا املجال ان الثمار تتكون من 54% دهونا و23% بروتينا و%7 
كربوهيدرات و2% أليافا و3% أمالحا معدنية مختلفة من حديد وكالسيوم وفوسفور. 
وأش����ار إلى أن العطارين يستخرجون من ثمار الفس����تق احللبي زيتا يستخدم في 

صناعات عطرية وطبية ما رفع الطلب العاملي عليه.

ألول م�رة.. ذوو االحتياج�ات الخاصة يش�اركون في حفل افتت�اح وأنش�طة األولمبياد اإلقليمي الخاص بدمش�ق

أعلنت البعثة الس���ورية � األملانية املشتركة قبل 
ثالثة أيام عثورها خالل التنقيب في املدفن الثاني من 
القصر امللكي في مملكة قطنا بتل املشرفة األثري في 
حمص على 50 قطعة أثرية يعود تاريخها إلى أواخر 

فترة البرونز الوسيط 1600 � 1650 قبل امليالد.
وتضمنت اآلثار املكتشفة أسورة ذهبية مرصعة 
بحجر له ش���كل ختم دائري مصن���وع من الالزورد 

ومشبكني من الذهب وعددا من املشابك األخرى املصنوعة 
من البرونز ورقاقة ذهبية رس���م عليها شجر نخيل 
وجرة صغيرة مصنوعة من شفاف كريستالي ومتثال 
فرس النهر جسمه مصنوع من احلجر ورأسه ممزوج 
بأل���وان مختلفة وهو متثال فرعوني األصل ويعتقد 
أنه وصل إلى ه���ذا املوقع من خالل الهدايا التي كان 

يتم تبادلها بني املمالك.

بعثة سورية � ألمانية تعثر على لقى أثرية تعود ل� 1600 سنة قبل الميالد في حمص

تناقلت أوس����اط إعالمية 
خبر ش����راء رج����ل أعمال 
سوري كبير سيارة مبليون 
جنيه استرليني )حوالي 73 
مليون ليرة سورية(، وقالت 
الس����يارة  املص����ادر إن هذه 
 »Bugatti« رياضية م����ن نوع
التي تعتبر من أسرع السيارات 
في العالم، وأغالها كما تكلف 
ال����دوالرات  صيانته����ا آالف 

سنويا.
وعلقت بعض األوس����اط 
التي انتقدت هذه اخلطوة بأن 
السيارة التي اشتراها املسؤول 
املذكور يكف����ي ثمنها إلطعام 

قرية سورية بكاملها.


