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دمشقـ  »سانا«: نبه رؤساء اجلمعيات األهلية واملدنية 
للدفاع عن اللغة العربية في الوطن العربي وجلنة متكني 
اللغة العربيـــة إلى املخاطر التي تواجـــه لغتنا العربية 
على الصعيدين الداخلي واخلارجي من انتشار للعاميات 
ومزاحمتها لـ »الفصيحة« والســـعي إلى حتويل اللهجات 
احمللية من املستوى الشفهي إلى املستوى الكتابي وتقعيد 
اللهجات العامية وشرعنتها ووضع أنظمة نحوية وصرفية 

ومعاجم لها. ولفت رؤســـاء اجلمعيات في إعالن دمشق 
بختام أعمال املائدة املستديرة التي عقدت على مدار يومني 
في فندق الشـــام إلى خطورة اآلثار الســـلبية للعوملة في 
واقعنا العربي من حيث استبعاد اللغة العربية الفصيحة 
من العملية التعليمية لصالح اللغات األجنبية في املدارس 
اخلاصة واجلامعات اخلاصة وفي بعض القطاعات الصناعية 

والتجارية واإلدارية واإلعالمية واالتصاالت.

إعالن دمشق للدفاع عن اللغة العربية: حماية »الفصحى« من العولمة

معناكونوا

وصلتني عشـــرات الرســـائل من دولة الكويت 
الشقيقة عبر البريد االلكتروني اخلاص يطلبون 
ان أناقش حاالت تســـودها األحاســـيس الدافئة، 
استغربت بادئ األمر، ما القصد وماذا يريدون من 
تلك الزاوية املخصصة ألبنائنا السوريني في دولة 
حبيبـــة عاملتهم كأبنائهـــا؟ ولكنني واحلق يقال 
وجدت أن احلق معهم، ترى هل احلياة وقســـوتها 
من كوارث طبيعية الى كوارث نفســـية وإنسانية 
نعيشها جميعنا الثري والفقير على حد سواء، لم 
تعـــد حتتمل وليس باســـتطاعة أي كان منا إال ان 
يتكلم، وفعال جاءت صرخة أهالي ذوي االحتياجات 
اخلاصة بقوة فاستجابت لها السيدة أسماء عقيلة 
الرئيس السوري د.بشار األسد. ذهبت إليهم حيث 
يعيشـــون وقدمت لهم العناية الصحية والرعاية 
االجتماعية، ووقفت على مشاكل أسرهم مخففة عنهم 
ومخصصة ميزانية مالية ال يستهان بها، فكلنا يدرك 
أنهم يعانون ولكن بالنهاية هم من صلب املجتمعات 
العربية والعاملية على حد سواء. واآلن تعالوا معنا 
لنقول لألصحاء ان جميعنا بحاجة للكلمة احللوة 
التي حتمل األحاسيس النبيلة والتي تشعرنا أننا 

بشر أسوياء نحب ونحب.
من مفارقات احلياة ان تزدهر صناعة اجلنازات 
الفخمة في جنوب شرق آسيا لتزايد أعداد األثرياء 
باملنطقة، فالنعوش مطليـــة بالذهب قيمة الواحد 
منها 100 ألف دوالر ومواقع دفن يصل سعرها الى 
مليون دوالر ينتقل عـــدد متزايد من األثرياء الى 

احلياة األخرى بأفضل ما يستطيع املال شراؤه. 
حتى األموات لهم ســـعر غال وســـعر رخيص، 
وهذا ما نراه في أبنائنا بفلسطني يقتلون بالقنابل 
والرصاص والســـيارات واحلرق دون رحمة حتى 
املقابر أزالوها، ترى أال يحق لهم ان يعيشوا متحابني 
متآلفني في وطنهم وان يدفنوا باحترام وان نطالب 

لهم بالرفاهية ان األمر سيان؟
هدى العبود

اإلنسان والحرب والموت.. والحياة

سورية تنوي فرض ضريبة
على المساكن الفارغة

منعا للمضاربة في ســـوق العقارات، تتجه سورية إلى إعداد 
صك تشريعي يفرض ضريبة على البيوت الفارغة، وفقا ملعلومات 

صادرة عن وزارة املالية السورية.
جاء هذا التوجه في الوقت الذي تعاني فيه سورية من وجود 
نحو 500 إلى 600 ألف مســـكن شاغر، بحسب إحصاءات رسمية 
تكفي حلـــل أزمة الطلب لو طرحت في الســـوق، إال أن أصحابها 

يفضلون بقاءها مغلقة واملتاجرة بها.
وتتسم مالمح أزمة السكن في سورية بقلة العرض قياسا إلى 
الطلب، مع اإلشـــارة إلى أن قلة العرض ناجمة عن متركز البيوت 
في يد قلة من الناس ورفضهم طرحها في الســـوق إال في حاالت 
املضاربة، وتقدر األموال املجمدة في املســـاكن الفارغة في سورية 

بأكثر من 600 مليار ليرة سورية.
وأن املشـــكلة املوازيـــة التي تعاني منها ســـوق العقارات في 
ســـورية تكمن في وجود أكثر من 300 ألف مســـكن على الهيكل، 
وعدم اإلكســـاء في حاالت كثيرة ليس بسبب قلة السيولة وإمنا 
الســـتخدامها في املضاربة، حيث يعـــول أصحابها على أرباح مع 

مراهنتهم على ارتفاع أسعارها.

6 ماليين سائح زاروا سورية هذا العام

»االقتصاد«: ال زيادة على أجور النقل 
دمشق ـ جهاد تركي

أكـــدت وزارة االقتصـــاد والتجارة 
السورية أن تعديل سعر مادة البنزين 
املمتاز مبوجب املرسوم التشريعي رقم 
75 لعام 2010 هو استبدال لرسم جتديد 
رخصة السير وال ينعكس بأي ارتفاع أو 
زيادة على أجور النقل للمركبات العامة 

بالنسبة للمواطنني. 
وبينت الـــوزارة أن دوريات حماية 
املســـتهلك مبديريات التجارة الداخلية 
ســـتقوم بفرض العقوبـــات القانونية 
الالزمة بحق املخالفني مبا يخدم مصلحة 

املســـتهلكني، داعية إلى اإلبالغ عن أي 
شكوى على الهاتف رقم 120 في محافظة 
ريف دمشق والرقم 119في بقية احملافظات 

وعلى مدار الساعة. 
يشـــار إلى أن املرســـوم 75 يقضي 
باســـتبدال جميع الرســـوم والضرائب 
املفروضة عند جتديد الترخيص السنوي 
للمركبات العاملة على البنزين والدراجات 
اآللية مبا في ذلك ضريبة الدخل املقطوع 
وضريبـــة الرواتب واألجـــور املتعلقة 
باملركبات العامة برسم مقداره 4 ليرات 

تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين.

مدير عام هيئة االستثمار والتطوير العقاري لـ »األنباء«: 
نعمل على تأمين المساكن لذوي الدخل المحدود

دمشق ـ بروين إبراهيم 
في الوقت الذي اليزال املسكن يتصدر 
هموم املواطن السوري خرجت من هنا 
وهناك مجموعة من الوعود الرسمية وغير 
الرسمية لتؤكد أن مشكلة االستثمارات 
العقاريـــة احمللية في طريقها إلى احلل، 
األمر الذي يســـهم بشكل مباشر في حل 
عقدة املواطن الراكض خلف مأوى يجمعه 

مع أسرة لطاملا حلم بتأسيسه.
في خضم هذه الوعود انطلق مؤمتر 
االستثمار والتطوير العقاري، فماذا عن 
هذا املؤمتر؟وأين املواطن منه؟ وما نوعية 

املستثمرين املشاركني؟ 
وألهمية املوضوع التقت »األنباء« مدير 
عام هيئة االستثمار والتطوير العقاري 
ياسر الســـباعي الذي اعتبر ان »ما قبل 
عام 2008 لم يكن هناك قانون أو تشريع 
خاص بالتطوير العقاري، وإمنا كان هناك 
القرار 16 الذي أصـــدره رئيس مجلس 
الوزراء ينظم إقامة املجتمعات العمرانية 
خـــارج أو داخـــل املخطـــط التنظيمي، 
وبالتالي كان حضـــور القطاع العقاري 
حضورا جزئيا وليس رئيســـيا وفعاال 
ولم تكن هناك مشـــاريع تطوير عقاري 
أو شركات تطوير عقاري، فقد كان هناك 
دخول لشـــركات عربية إلقامة مشاريع 
حتت مسميات مختلفة أو حتت مختلف 
األنظمة الســـائدة«، مشيرا الى االهتمام 
الكبير الذي أولته احلكومة لهذا القطاع 
وارتأت أن يوجد قانون وتشريع خاص 
العقاري، ما  يعنى باالستثمار بالقطاع 
أدى الـــى إصدار القانـــون 15 عام 2008 
اخلاص بالتطوير واالستثمار وتفعيل 
وتنظيم القطـــاع العقاري وتفعيل دور 
القطاع الوطني اخلاص في االستثمارات 
بسورية وجذب االســـتثمارات العربية 
واألجنبية للمشـــاركة في هذا القطاع، 
وتأمني وتهيئـــة األراضي الالزمة إلمداد 

قطاع اإلســـكان مبا يلـــزم من األراضي 
املعدة للبناء إلقامة املجتمعات العمرانية 
ومعاجلة مناطق السكن العشوائي وكذلك 
تأمني وتوفير السكن االجتماعي لذوي 

الدخل احملدود.
وقال السباعي انه »وباقتراح لوزير 
اإلسكان والتعمير صدر القرار 1058 لعام 
2009 والذي مت مبوجبه تشكيل فريق عمل 
دائم إلعداد األطلس اجلغرافي وتطويره، 
وسعينا منذ صدور هذا القرار على تأمني 
املعطيات الالزمة وتأمني األراضي الالزمة 
ملناطـــق التطوير العقـــاري في جميع 
محافظات ســـورية، ولكـــن نظرا لعدم 
توافـــر البيانات الالزمة إلحداث مناطق 
العقاري في معظم احملافظات  التطوير 
اقتصر عملنـــا في املرحلة احلالية على 
خمس محافظـــات ومنها: محافظة ريف 
دمشق ومحافظة حمص ومحافظة حلب 

ومحافظة الالذقية ومحافظة دير الزور، 
ومحافظة دمشـــق لم تتقـــدم حتى اآلن 
بأي بيانات ملناطق تطوير عقاري وتتم 
دراسة املناطق التي تزود بها الهيئة أصوال 
من قبل اجلهات املعنية عن طريق وزير 
اإلدارة احمللية ووزير اإلسكان والتعمير 
ثم إلى الهيئة العامة للتطوير العقاري، 
التي لديهـــا جلنة فنية أحدثت مبوجب 
القانون 15 والتي يرأســـها املدير العام 
للهيئة وبعضوية ممثل عن اإلدارة احمللية 
وممثل عن وزارة اإلســـكان وممثل عن 
املؤسسة العامة لإلسكان وممثل عن وزارة 
السياحة وعن وزارة الكهرباء وممثلني عن 
اجلهات اإلدارية ملناطق التطوير العقاري 

املقترحة«.
وأكد السباعي ان أهم محاور هذا املؤمتر 
هو إطالق األطلـــس للتحدث عن فرص 
ملناطق التطوير العقاري املقترحة وآفاق 

االستثمار في تلك احملافظات وما اآلفاق 
املتاحة في املســـتقبل ملناطق التطوير 
العقاري، وسيكون هناك نوع من التبادل 
مع شركات التطوير العقاري التي أحدثت 
مؤخرا فـــي الهيئة العامة لالســـتثمار 

والتطوير العقاري.
وأضاف نتمنى من املؤمتر إطالق الهيئة 
العامة للجهات اخلارجية وتعريف هذه 
اجلهات بالقانون 15 وأهميته وما أسس 
تأسيس شركات التطوير العقاري وحث 
الشركات العربية واألجنبية على دخول 
القطاع العقاري في سورية وتبادل خبرات 
وجتارب الدول املجاورة لنخرج مبفردات 
وتوصيات قد تغني مسيرة عمل الهيئة 
وتغني االستثمار في القطاع العقاري في 
سورية، وإن دور املواطن من هذا املؤمتر 
هو ما نطلق عليه في األطلس اجلغرافي 
أمـــالك الدولة، حيـــث يحتوي األطلس 
اجلغرافي على مجموعة من املناطق تخص 
أمالك الدولة قدمت لنـــا من قبل وزارة 
الزراعة كأمالك شاغرة غير مخصصة ألي 
من اجلهات العامة، وصحائف هذه املناطق 
خالية وليس عليها أي مشاكل وال توجد 
فيها إشـــغاالت في عدة مناطق في ريف 
دمشق مثال: منني التواني، وهناك منطقة 
في سوق وادي بردى، وقد استطعنا أن 
نقدم الدراسات لهذه املناطق خالل هذه 
الفترة القصيرة قبل املؤمتر وكذلك بعد 
املؤمتر العمل مســـتمر، كما تتم دراسة 
مناطق قدمت لنا من محافظة حلب توجد 
فيها سبع مناطق منها خمس مناطق تابعة 
ملجلس املدينة ضمنها منطقتا مخالفات 
هما )احليدرية وتل الزرازير( التابعتان 
ملجلس مدينة حلب وباقي املناطق خارج 
حدود املخطط التنظيمي، وهناك توجه 
بأن تكون معظم املناطق واملشاريع مسكنا 
اجتماعيا والتي تشمل عدة شرائح لذوي 

الدخل احملدود.

استدارة أوروبية اقتصادية نحو سورية
دمشق ـ بروين إبراهيم

بعد ان بذلت احلكومة الفرنسية جهودا كبيرة بخصوص تخفيف 
احلظر األميركي على بيع قطــــع غيار لتعمير طائرات نقل الركاب 
السورية، تستعد دمشق مطلع نوفمبر املقبل الستقبال وفد اقتصادي 
فرنسي ضخم يضم ممثلي خمس عشرة شركة فرنسية تعمل في 
مجاالت جتارية وصناعية واســــعة تشــــمل الصناعات الهندسية 
وصناعة املعدات والطاقة وغيرها من القطاعات احليوية لالقتصاد 
السوري بهدف اختيار تلك الشركات الفرنسية شركاء لها في سورية. 
والالفت أن من بني الشركات الفرنسية الزائرة شركة تعمل في قطاع 

االتصاالت عبر األقمار االصطناعية.
وكان نائب رئيس احلكومة السورية للشؤون االقتصادية عبداهلل 

الدردري أنهى زيارة إلى باريس لعدة أيام حصل خاللها على تأكيد 
رئاسي فرنسي لدعم مشاريع التعاون مع سورية ومحاولة توفير 
متويل لها، وتكريس قناعة احلكومة الفرنسية بأن دخول السوق 

السورية يتطلب »تعاونا ماليا« فرنسيا مع سورية.
وبحسب مصادر إعالمية سورية لـ »األنباء« فإن موضوع صفقة 
طائرات اإليرباص املعطلة بفعل العقوبات األميركية كأولوية لم يبرز 
في محادثات الدردري بباريس، لكنه أشــــار في لقاء مع صحافيني 
فرنسيني إلى خيارات أخرى أمام ســــورية، معلنا عن »مفاوضات 

جتارية جتريها دمشق مع موسكو لشراء طائرات روسية«.
وفي سياق اقتصادي ال يخلو من أبعاد سياسية تشهد العاصمة 
دمشــــق لقاءات جتمع وفدا اقتصاديا تقنيا أملانيا بشركات سورية 

وميثل الوفد األملاني شركات متخصصة في مجاالت الطاقة والهندسة 
ومشاريع النقل والبنى التحتية وصناعة السيارات واملعدات واملعادن 
وتوريد التكنولوجيا واستثمارات البناء والسياحة ومعاجلة املياه 
وبناء السكك احلديدية. وبذات املنحى تزور سورية مجموعة شركات 
إسبانية كبرى تعمل في مجاالت الطاقة والري والغاز وغيرها من 
القطاعات الصناعية، ويقرأ املراقبون في تلك االستدارة االقتصادية 
األوروبية باجتاه سورية واملواكبة لتحسن ملحوظ على املستوى 
السياسي، شكال من أشــــكال تخفيف آثار احلظر االقتصادي الذي 
تفرضه وزارة التجارة األميركية على التعامل االقتصادي مع سورية 
ألســــباب سياســــية وخالفات عميقة في بعض امللفات التي تقلق 

واشنطن وتقول ان دمشق لم تستجب بخصوصها.

غطاؤها سياسي ومفاعيلها تخفيف تأثيرات الحظر األميركي

أعلن وزير السياحة د.سعد اهلل اغا القلعة أن 
حركة القدوم السياحي إلى سورية تشهد زيادة 
سنوية مبعدل 15% حيث سعت الوزارة للحفاظ 
على معدل زيادة السياح ومضاعفة عددهم كل 5 
سنوات واليوم يتوقع أن يصل عدد السياح إلى 7 
ماليني و200 ألف سائح في نهاية عام 2010. وأكد 
الوزير آغا القلعة أن الوزارة استطاعت حتقيق منو 
نسبته 15% على مدى 10 سنوات وهذا من أعلى 
املعدالت على مستوى العالم ويشكل داللة على 
استدامة منو هذا القطاع حيث كان عدد السياح 
عام 2000 بحدود مليون و800 ألف سائح وارتفع 
عام 2005 إلى 3 ماليني و600 ألف ســــائح وفي 
العام 2009 بلغ نحو 6 ماليني سائح مشيرا إلى 
أنه منذ بداية هذا العام ولنهاية شهر اغسطس 
املاضي وصل عدد السياح إلى 6 ماليني سائح. 
وبني الوزير آغا أن السياح الدوليني أنفقوا في 
سورية خالل عام 2009 خمسة مليارات دوالر 
وهذا العام من املتوقع أن يصل إلى 7 مليارات 
دوالر وبالتالــــي حققت الوزارة منوا في الناجت 

اإلجمالي بنسبة 12% هذا العام.
وأشــــار إلى أنه خالل األعوام 2005 ـ 2010 
سعت الوزارة للحفاظ على معدل زيادة السياح 
ومضاعفة عددهم كل 5 ســــنوات، موضحا أن 
حجم االستثمارات الســــياحية عام 2004 بلغ 
100 مليــــون دوالر أما اليوم فهناك حوالي 600 

مشروع قيد اإلنشاء بقيمة 6 مليارات دوالر وهذا 
دليل على النمو السريع في االستثمار ويضاعف 
إنشاء املنشآت الفندقية كل 5 سنوات. وأوضح 
الوزيــــر آغا القلعة أن احلكومة اتبعت منذ عام 
2002 استراتيجية للسياحة تعتمد على رؤية 
جديدة تهدف إلى جعل السياحة أحد محركات 
االقتصاد الوطني من خالل الريعية االقتصادية 
وتفعيل دورها في تشغيل اليد العاملة لإلسهام في 
حتقيق التنمية االجتماعية للتجمعات السكانية 
القريبة من املواقع السياحية واألثرية واإلسهام 
في احملافظة على اإلرث التاريخي وعلى الرصيد 

الفني الثقافي في سورية. 
وقال د.آغا القلعة إن الوزارة انتقلت خالل 
العامني املاضيني إلى إجراءات نوعية في الترويج 
السياحي لسورية من خالل تنفيذ حمالت ترويجية 
وإعالمية في وسائل اإلعالم واللوحات الطرقية 
على الباصات وفي محطات امليترو قبيل وبعد 
املشاركات في املعارض السياحية حيث وصل 
ترتيب سورية في حضور املعارض السياحية 
من املرتبة 97 إلى املرتبة 25 بني 131 دولة وبلغت 
موازنة الترويج السياحي 1.5 مليون دوالر عام 
2006 وارتفعت في العام 2010 لتصبح 11 مليون 
دوالر كما رصدت احلكومــــة مبلغ 100 مليون 
دوالر من موازنة الوزارة للترويج الســــياحي 

في اخلطة اخلمسية احلادية عشرة.


