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يعرض مزاد أي����ام غاليري في دبي بتاري����خ 29 أكتوبر اجلاري 
مزادا للوحات فنية من الش����رق األوس����ط، ويعرض املزاد مجموعة 
م����ن املقتنيات اخلاصة الفنية أبرزها لرئيس الوزراء األس����بق عبد 
الرؤوف الكس����م. وأبرزت النش����رة املروجة للمزاد أن هذه اللوحات 
تعرض احلس اجلمالي والذوقي عند الكسم، وتكشف عن مساهمته 
في دعم الفن والثقافة خالل العقود األربعة املاضية والتي مارس فيها 
دوره كرئيس للحكومة. واللوحات الفنية هي مجموع ما يحتفظ به 

الكسم منذ بداية عمله مهندسا معماريا ثم محافظا لدمشق ثم رئيسا 
للحكومة. وتكشف النش����رة أن هذه املجموعة من اللوحات توضح 
جوانب واهتمامات شخصية الكسم الذي كان يكرس جزءا من وقته 
لتذوق الفن ومتابعة معارفه. وعلم أن املزاد سيضم مقتنيات الكسم 
اخلاصة والتي س����تعرض في املزاد لوحات لفنانني كبار مثل توفيق 
طارق وفاحت املدرس ولؤي كيالي وأسد عرابي ومحمود حماد ونصير 

شورى تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دوالر. 

رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الكسم يعرض لوحاته في مزاد علني بدبي 

معناكونوا 

فوجئت كما اس��تغرب الكثيرون ممن اطلعوا على 
خبر اعتذار الرئيس التركي عبداهلل غول أثناء قراءته 
في الصحف التركية ش��كوى ألحد املواطنني، وردت 
في مقال للكاتب مصطف��ى مرتلو بصحيفة »وطن«، 
فب��ادر باالعت��ذار للمواطن وتوضي��ح حقيقة واقعة 
أس��يئ فهمهما ولم يكن طرفا فيها عبر صفحته على 

موقع »تويتر« اإللكتروني.
والشكوى حقيقة تش��به قضايانا العربية اليومية 
وان اختلفت في األسباب التي توجب على الكثير من 
املس��ؤولني ان يعتذروا ملواطنني فعال تضرروا جراء 
تنصيبه��م في أماكن هم ليس��وا كفؤا لها. وأصبحوا 
يعتقدون أنهم فوق القانون واملواطن، والقضية التي 
ه��ي موضع االعتذار ان »مواطن��ا تركيا يدعى أحمد 
أرتاتش اشتكى من أنه فقد والدته بسبب مرور موكب 
الرئي��س غول، حيث لم يتمكن م��ن الوصول بها إلى 

املستشفى وماتت في الطريق.
لك��ن الكبير يبقى كبيرا، واملس��ؤول الذي اؤمتن 
على منصبه وأقسم اليمني لوطنه أبى إال ان يسارع، 
بعد أن اس��تعلم عن تفاصيل الواقعة وقراءته للخبر، 
بال��رد عل��ى املواطن »أحم��د أرتات��ش« على صفحة 
»التويتر« اخلاصة به، أعرب له فيها عن أسفه الشديد 
ملا حدث، وتعازي��ه ودعائه لوالدته بأن يس��كنها اهلل 

فسيح جناته. 
وأن��ا أقول من خالل زاوية »كون��وا معنا« ما ابعد 
احلادث��ة الت��ي جرت في اجل��ارة تركيا ع��ن أحداث 
نعيش��ها في أوطاننا العربية يوميا. فكم من مسؤول 
يقترف بحق مواطنيه اإلساءات وما أكثرها، ابتداء من 
تنصيب الصغار في املقام والقدر أماكن حساس��ة ال 
يس��تحقونها، فقط ألنهم أتقنوا كيف يحصلون على 
الواس��طة بطرق غير مشروعة، بل ومخجلة في كثير 
من األحيان. فهل ينسى أحدنا قطاع الزراعة وما آلت 
إليه األوضاع في الش��مال م��ن وطننا، وكيف قضت 
حشرة الس��ونة على محصول القمح؟. أم هل ينسى 
مواطنوا حمص معمل السماد االزوتي، واملصفاة التي 
تنفث س��مومها في أجس��اد الكبار والصغار، مسببة 
لهم السرطان بنسبة تقتل األطفال قبل الكبار بشكل 
مخيف ومرعب؟ أم هل ننس��ى األطباء املؤمتنني على 
الصحة لكنهم يخافون قول احلقيقة؟. أم نحزن على 
مدينة طرطوس، ومعمل االس��منت الذي كاد يقضي 
على قراها اخلضراء؟ أم ننس��ى غوطة دمشق وكفر 
سوسة التي كانت حديقة دمشق وسلة غذائها فأضحت 
غابة اسمنت، يقدر املسكن فيها جراء طمع التجار ب� 
300 مليون ليرة سورية؟ ولن أتطرق للمشافي العامة 
وما يحصل فيها كي ال أكون سوادوية. مع األسف ما 
يحصل في مفاصل الوزارات يندى له اجلبني، وتدمع 

له عينا كل إنسان أحب وطنه«. 
 م��ن كل ما س��لف أقول لكم تعال��وا وقارنوا بني 
ما حصل في س��ورية ومفاصلها جراء تنصيب غير 
األكفاء، وبني حادثة جرت مع مواطن تركي فقد والدته 
دون أي ذن��ب للرئيس غول »فاعت��ذر الرئيس غول 
شخصيا، متأسفا مواس��يا ومقدما التعازي ومتخذا 
إجراءات باملواكب كافة بش��كل ال يضر باملواطن وال 

يجد من حريته.
 »ل��كل من يق��رأ »كونوا معنا« أق��ول »أين الثرى 
م��ن الثريا »؟ فهل يدرك مس��ؤولونا أن هذه احلادثة 
لو حصلت ملواطن س��وري في موكب للرئيس بشار 
األسد، لكان تصرفه بنفس لياقة الرئيس غول، إن لم 
يكن أفضل؟ فهل يتحلى مس��ؤولونا بأخالق السيد 
الرئيس، أم أن املهم راحتهم ومحس��وبياتهم والباقي 
ليجرفه التيار وصوال الى القاع؟ اعزائي الس��وريني 
ف��ي الكويت »كونوا معنا وطننا غال جدا ويس��تحق 

تسليط الضوء على ما يجري«.
هدى العبود 

األسد وغول وبناء األوطان

متوسط حجم األسرة السورية 5 أفراد والذكور يفوقون اإلناث بـ %1
أطلق املكتب املركزي لإلحصاء األسبوع املاضي 
التقرير الرئيسي للمسح الصحي األسري في سورية 
الذي نفذه املكتب بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة 
تخطيط الدولة والهيئة السورية لشؤون األسرة 
في ورشة عمل أقيمت في فندق شيراتون دمشق. 
ونقلت »سانا« عن د.عامر حسني لطفي رئيس هيئة 
تخطيط الدولة قوله إن األهداف األساسية للمسح 
تركز على توفير قاعدة بيانات تفصيلية عن األوضاع 
الصحية واخلصائص الدميوغرافية لألسر السورية 
واألسر العراقية املقيمة في سورية، مشيرا إلى أن 
تلك البيانات تشكل مرجعا أساسيا في سياسات 
التنمية الوطنية وتقييم اثر السياسات واملشاريع 
على أساس علمي ممنهج مبني على بيانات واإلسهام 
في دفع التقدم احملق���ق في هذا املجال وفي تنفيذ 
توصيات املؤمترات املتعلقة بصحة األسرة. وأوضح 
رئيس هيئة تخطيط الدولة أنه مت تخصيص 0.1 في 
األلف من املوازنات االستثمارية للبحوث اإلحصائية، 
مشيرا إلى ان مسؤولية العملية اإلحصائية ال تقع 
على األجهزة اإلحصائية فقط امنا تتطلب تضافر 
جهود مختلف اجلهات الوطنية باعتبارها عملية 

تشاركية وبيئة خصبة لعمل شركاء التنمية. 
وتضمن املس���ح عينة مؤلفة من 28693 أسرة 
موزع���ة على جميع احملافظات منها 2996 أس���رة 
عراقية مقيمة في سورية ويهدف إلى توفير بيانات 
تفصيلية حول األسر املبحوثة وتوفير املؤشرات 
الدميوغرافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية 
الالزمة ملتابعة التقدم احملرز نحو حتقيق األهداف 
التنموية لأللفية وتنفيذ خطط وبرامج عمل املؤمترات 
الدولية في مجال السكان والتنمية إضافة إلى التعرف 
على مدى انتشار األمراض ودراسة أوضاع وحدات 
تقدمي اخلدمات الصحية في املناطق التي يشملها 

البحث.

تطعيم األطفال

وف���ي مجال الصحة اإلجنابية أش���ارت نتائج 
املسح إلى أن نسبة السيدات الالتي تابعن حملهن 
األخير خالل السنوات الس���ابقة على املسح لدى 
شخص مؤهل تصل إلى 87.7% فيما بلغت نسبة 
املتابعة للمولود األول 94.6.% وتقل النسبة بالنسبة 
للمولود الثاني وما بعده لتصل إلى 74.5%. وبلغت 

نس���بة الوالدات التي متت في مؤسسات صحية 
78.2%. ترتفع في احلضر إلى 83.4%. مقابل %72.1 
في الريف. وبينت النتائج ان 93.2%من السيدات 
الس����وريات ارضعن مولودهن رضاعة طبيعية 
منهن 42.2% بدأن باالرضاع خالل الساعة األولى 
بعد الوالدة وان 55.8% من األطفال في عمر 12 إلى 
15 شهرا مس����تمرون في الرضاعة وبلغ متوسط 
مدة الرضاعة بني النساء خالل السنوات اخلمس 
السابقة للمسح 15 شهرا. وفيما يخص التطعيم 
أوضح املسح أن نسبة األطفال في عمر 12 إلى 23 
ش����هرا الذين مت حتصينهم ضد امراض الطفولة 
بلغت 93% ضد الدرن ونحو 88% للجرعة األولى من 
الرباعي وحوالي 87% للجرعة األولى ضد الشلل. 
وأشار املسح إلى أن متوسط حجم األسرة السورية 
5 أفراد كما بلغت نسبة األسر التي ترأسها امرأة 
10% من إجمالي األسر التي شملها املسح وبلغت 
نسبة الذكور 51.1% أي بنس����بة 105 ذكور مقابل 
100 أنثى. فيما تصل نسبة األفراد دون ال� 15 سنة 
إلى 37.1% ونسبة األفراد الذين بلغوا ال� 65 فأكثر 
إلى 4.1% كما تزيد نسبة االناث في الفئة العمرية 

املمتدة بني 15 و64 سنة. وتشير نتائج املسح فيما 
يخص احلالة التعليمية لالفراد البالغني من العمر 
15 سنة فأكثر إلى ان نسبة احلاصلني على شهادة 
جامعية فأعلى نحو 5% وتزيد نسبة الذكور على 
اإلن����اث وإلى وجود نحو 32.8% لم يحصلوا على 
شهادة ونحو 45% أكملوا التعليم األساسي. ويبني 
املسح أن نسبة األفراد املشتغلني وقت املسح بني 
األسر الس����ورية 42.1% لدى من تتجاوز اعمارهم 
15 سنة بينما ترتفع تلك النسبة بني الذكور فيما 
بلغت نسبة عمالة االطفال في الفئة العمرية من 
15 إلى 14 س����نة 3% مش����يرا إلى أن نحو 61% من 
األسر السورية يسكنون في بيت مستقل ومتتلك 

90.5% مسكنها.

معدل الخصوبة 

وأظهرت نتائج املسح أن نسبة املدخنني في العمر 
15 فأكثر تزيد عند الرجال لتصل إلى 44% بزيادة 
خمسة أضعاف النسبة بني النساء مبينة أن معدل 
اخلصوبة الكلي خالل الثالث سنوات السابقة على 

املسح يقدر ب� 3.5 مواليد حية للسيدة الواحدة.

في المسح الصحي األسري للمكتب المركزي لإلحصاء.. 93% من أطفال سورية حصلوا على التطعيم

السيدة األولى تكّرم آخر 88 متحررة 

835 مليار ليرة موازنة العام 
2011 بزيادة %12

في إطار التزام احلكومة خالل الس���نوات املاضية بتقدمي مشروع 
املوازنة العامة للدولة إلى مجلس الش���عب وفق املوعد الدس���توري 
احملدد فقد أقر مجلس الوزراء مش���روع قانون املوازنة العامة للسنة 
املالية 2011 والبيان احلكومي املالي حول مش���روع القانون وجداول 
املوازنة موزعة على القطاعات االقتصادية والتنموية واخلدمية جلميع 
الوزارات واجلهات التابعة لها. وتعد س���نة 2011 السنة االولى للخطة 
اخلمسية احلادية عشرة 2011-2015 وقد متيزت مؤشرات موازنة عام 

2011 باآلتي:
1- زيادة ارقام املوازنة بشكل إجمالي من 754 مليار ليرة سورية 
في عام 2010 إلى 835 مليار ليرة سورية عام 2011 وذلك بنسبة زيادة 

بلغت حوالي %12. 
2- زيادة االعتمادات االستثمارية في كتلة املوازنة من 327 مليار 
ليرة س���ورية عام 2010 إلى 380 مليار ليرة س���ورية في عام 2011 أي 

بزيادة نسبتها %16.2. 
3- شكلت االعتمادات االس���تثمارية في كتلة املوازنة بني اجلاري 
واالس���تثماري ما نسبته 45.5% في موازنة عام 2011 مقارنة ب� %43.4 

في موازنة عام 2010. 
4- توفر موازنة عام 2011 بح���دود 63565 فرصة عمل في الدولة 

لدى القطاع العام اإلداري واالقتصادي. 
5- كما يتضمن قانون املوازنة اس���تمرار العمل بتمويل مشاريع 
الهيئة العامة للتشغيل وتنمية املشروعات من حيث التزام احلكومة 
بدفع فارق سعر الفائدة بني فوائد القروض املصرفية وفوائد قروض 
الهيئة العامة للتش���غيل وتنمية املشروعات للمصارف املعتمدة من 
الهيئ���ة.  ثم وافق مجلس الوزراء للوزارات واجلهات التابعة لها على 
السماح لها باإلعالن عن مشاريعها االستثمارية املعتمدة في موازنة عام 
2011 شريطة أن تكون األضابير الفنية لهذه املشاريع منجزة ومكتملة 
والتعاقد عليها على اال تعطى أوامر التنفيذ باملباشرة اال بعد تصديق 

املوازنة أصوال وذلك اعتبارا من 2011-1-2. 

أعلن مشروع حماية احليوان في سورية 
»سبانا« بالتعاون مع وزارة الثقافة خالل 
االحتفالية الرابعة لليوم العاملي للحيوان في 
ال� 3 من الشهر اجلاري الدب البني السوري 

حيوان عام 2010. 
وقال د. دارم طباع مدير مشروع حماية 
احليوان في سورية ل� »سانا« إنه في كل عام 
يت���م اختيار حيوان معني مهدد باالنقراض 
ش���ريطة أن يكون موجودا ف���ي األراضي 
السورية ومت هذا العام اختيار الدب البني 
السوري نتيجة مشاهدة آثاره عام 2004 في 
قمة جبل احلرم���ون بأعالي منطقة بلودان 
مشيرا إلى أنه من املتوقع وجود أعداد منه 

باملنطقة وبالتالي عدم انقراضه. 
وأضاف طب���اع هناك اعتقاد س���ائد أن 
هذا احليوان منقرض في س���ورية ومهدد 
باالنقراض في الدول التي يوجد فيها حاليا 
وخصوصا إيران وتركيا والعراق واليونان 
وعدد من حدائق احليوان في العالم مبينا 
أن سبب تهديده باالنقراض يعود إلى فقدان 
األماكن املناسبة له واألنشطة االقتصادية 

الكثيرة للسكان. 
وأوضح أن أعداد الدب البني الس���وري 
تتناقص بسبب خسارة البيئة إضافة إلى 
الصيد اجلائر لكونه ميثل هدفا للصيادين في 
الشرق األوسط وآسيا إضافة إلى أن الصفراء 

عند الدب البني تعتبر سلعة ثمينة بسبب 
استعمالها في الطب الصيني التقليدي كعالج 
للروماتيزم وضعف النظر الفتا إلى أن أعداده 
وفقا للبيانات املعتمدة في احلياة البرية ال 

تزيد على 150 دبا في البيئة الطبيعية. 
وب���ني أن املوئل األساس���ي للدب البني 
السوري يتركز في املناطق اجلبلية ويسكن 
في أجواف األشجار والكهوف على ارتفاعات 
عالية ويعتمد على الغذاء املوجود في األراضي 
املعش���بة واملروج والغابات كما أنه يدخل 
الق���رى في اجلبال ليتغ���ذى على احلبوب 
والبن���دق الفتا إلى أنه مت منع صيد الدببة 
البنية في سورية منذ عام 1969 حلمايتها 

من االنقراض. 
ويبلغ حجم رأس ذكر الدب البني السوري 
ما بني 30و40 س���نتيمترا وطوله نحو 150 
سنتيمترا ولون فرائه أسمر خفيف وشعر 
كاهله أطول من فرائه ولونه بني ورمادي وفي 
أغلب األحيان يكون هناك ظل مختلف ميتد 
إلى باقي جسمه ويوجد عند بعض أفراده 

شريط مظلم ميتد فوق منطقة الظهر. 
وتعد الدببة التي تنحدر من وسط وغرب 
القوق���از أقتم في الل���ون وأكبر في احلجم 
ويعتقد بأنها دببة هجينة من الدببة السمراء 
األوروآسيوية والسورية وتقتات على اللحوم 

واألعشاب والفاكهة واحلشرات. 

أيام  احتفلت طرطوس قبل 
بإعالنها محافظة خالية من األمية 
لتصبح بذلك احملافظة الرابعة 
املتحررة من األمية بعد السويداء 
والقنيطرة ودرعا، وذلك بحضور 
ورعاية الس����يدة األولى أسماء 
األس����د وعدد من الشخصيات 
الرسمية والشعبية واملكرمات 
اللواتي ميثلن آخ����ر دفعة من 
املتحررات من األمية وعددهن 

88 سيدة.
وقد مت حتديد معايير التحرر 
م����ن األمي����ة للمحافظ����ة وفق 
اس����تقصاءات قامت بها اللجان 
الفرعية حملو األمية التابعة لدائرة 

تعليم الكبار في وزارة الثقافة 
في املدينة واملناطق والنواحي 
والق����رى وأعطيت األولوية ملن 
هن حتت سن اخلامسة واألربعني 
وذلك ليتس����نى له����ن االهتمام 
األفضل بأوالدهن واملش����اركة 

في تعليمهن.
هذا، وقد قامت السيدة أسماء 
األسد بتوزيع شهادات التقدير 
على املتحررات وشجعتهن على 
التعلم  املضي قدما في مسيرة 
وعدم التوق����ف عند احلد الذي 
وصل����ن إلي����ه. وتعتبر خطط 
التحرر من األمية جزءا ال يتجزأ 
من االهتمام بالتعليم والتعلم في 

سورية وجزءا من رؤية متكاملة 
تعتمد أيضا على تطوير املناهج 
وتدريب املعلمني وحتسني البيئة 
التعليمية برمتها، كل هذا نابع 
من إميان السيد الرئيس بشار 
األسد بأن املعركة األساسية في 
عالم اليوم ه����ي معركة معرفة 
وأن املعرفة هي حجر األساس 
في إطار عملية التنمية الشاملة 

اجلارية في سورية.
وتأتي مشاركة السيدة أسماء 
األسد كما قال محافظ طرطوس 
ورعايتها الكرمية لهذه االحتفالية 
واالحتفاليات التي سبقتها تأكيدا 
إضافي����ا على احل����رص الكبير 

والتصميم لبن����اء وطن متميز 
بأفراده الفاعلني انطالقا من أن 
بناء الوطن يبدأ بالفرد وأن لكل 
فرد دوره الهام في عملية البناء 
هذه. من جهتهن أكدت املتحررات 
من األمية أنهن أصبحن اآلن أكثر 
اعتمادا على أنفسهن وأكثر إميانا 
التعليم لهن وألبنائهن  بأهمية 
وشكرن السيدة أسماء اهتمامها 
املتواصلة للتعليم  ورعايته����ا 
داعيات جمي����ع من فقد فرصة 

للتعلم للسير في هذا االجتاه.
حضر االحتفالية د.علي سعد 
وزير التربية د.رياض عصمت 
وزير الثقافة وعدنان وس����وف 

أمني فرع احل����زب في محافظة 
طرطوس والدكتور عاطف نداف 
محاف����ظ طرط����وس وفعاليات 
ثقافية واقتصادية وش����عبية 

في احملافظة.
وأعربت مجموعة من املكرمات 
في تصريحات ل� »س����انا« عن 
سعادتهن بتحررهن من األمية 
واالنتقال من حياة الظلمة إلى 
النور بتحد وإرادة على حتقيق 

احللم بالتعلم.
أم  وقال����ت بديع����ة صالح 
الثني عشر ولدا من قرية جورة 
الشبوش����ي: إن سنواتها ال� 63 
ل����م تثنها عن املضي إلى مقاعد 

الدراسة للتعلم، الفتة إلى أنها 
كانت تش����عر بالضيق جلهلها 
أدرك����ت معنى  الق����راءة واآلن 
مقولة »العلم نور« ومهما امتد 
بي العمر فس����يظل لدي الدافع 

ألتعلم أكثر.
يش����ار الى أنه سبق إعالن 
محافظة طرط����وس خالية من 
األمية اإلعالن عن ثالث محافظات 
أخرى وهي القنيطرة والسويداء 
ب����ني عامي 2008  ودرعا وذلك 
و2009 ويتوقع خالل األش����هر 
املقبلة اإلعالن ع����ن محافظات 
حماة وإدلب والالذقية باعتبارها 

خالية من األمية.
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