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إجراءات معقدة وساعات من االنتظار ورسوم »إكسترا« وزيت الزيتون ممنوع .. إال إذا!

أحمد لطفي
انتهت اإلجازة الصيفية وودع 
أبناؤنا املغتربون إخوانهم وذويهم 
على وع���د بالعودة ف���ي الصيف 
املقبل بعد عام م���ن العمل والكد 

في املغتربات.
ولكن مع كل إجازة سنوية تتجدد 
لدى أبنائنا املغتربني هواجس السفر 
وتكاليفه ومعاناته.. وإن كان عناء 
آالف الكيلومت���رات التي يقطعها 
مغتربونا القادمون من السعودية أو 
اإلمارات أو الكويت يزول مبجرد أن 
تهب عليهم نسائم الوطن العليلة، 
فإن غصة تعتمر قلوبهم مع اقترابهم 
من مركز نصيب احلدودي في درعا. 
اذ انه���م يعرفون ما ينتظرهم من 
روتني آن له أن ينتهي أسوة بباقي 
املراكز احلدودية التي اجتازوها.. 
كيف ال وقد دخلنا في العقد الثاني 

من القرن احلادي والعشرين.
طوابير انتظار طويلة، معامالت 
ال تنتهي، س���يارات حتت اش���عة 
الشمس احملرقة، أخطاء باجلملة 
ومزاجي���ة بع���ض املوظفني، هذا 
ملخص الشكاوى التي وردت الى 
»األنباء« من أبنائنا املغتربني في 

الكويت.

حكاية زيت الزيتون

البع���ض منع إخراج  قد يفهم 
العمل���ة الوطنية أو اللقى األثرية 
القومية  الث���روات  باعتبارها من 
للبلد، ولكن أن مينع أحد موظفي 
اجلمارك إخراج بضعة كيلو غرامات 
م���ن زي���ت الزيتون لالس���تهالك 
العائلي، فهذا هو الطريف. وحتى 
إن كانت هناك تعليمات مبنع تهريب 
الزيت، أليس مفيدا أن تكون هذه 
التعليمات موضحة ومكتوبة على 
لوحات إرشادية أو معلنا عنها في 
وس���ائل اإلعالم؟ هذا ما حدث مع 
املغترب ثائر، الذي كتب ل� »األنباء« 
شارحا أن معاناته كانت في طريق 
العودة من اإلجازة وقبل أن يخرج 
من حدود نصيب. وقال ثائر »دخلت 
الى املوظف املس���ؤول وس���ألني 
ماذا يوجد معك؟ فقلت: أش���ياؤنا 
الشخصية انا وعائلتي.. ثم سألني 
هل معك زيت زيتون؟ فقلت نعم. 
فقال لي ممنوع إخراجه وشرحت 
ل���ه أن الكمية ال تتج���اوز بضعة 
كيلوغرامات الستهالك العائلة، فرد 
املوظف »أعالج موضوعك وبيصير 

نظامي.. بس كلك مفهومية«.
وبعد أن »عالج« املوظف املوضوع 
متكن املغترب ثائر من إنهاء هذه 
املرحلة.. وبع���د تنقل بني مكاتب 

املركز من جمارك وجوازات و.. و.. 
متكن أخيرا من اخلروج من احلدود 
بعد أكثر من 3 ساعات قضاها أطفاله 

حتت أشعة الشمس احملرقة.

ضاعت السيارة

أم���ا املغترب محم���د فكانت له 
حكاية أخرى، علم أنها تكررت مع 
كثيرين غي���ره، وملخص حكاية 
املغترب محمد أنه فوجئ وهو في 
املغادرة باملوظف يقول له  طريق 
ان هناك س���يارة باسمه دخل بها 
عام 2006 ول���م يخرجها ولم يقم 
بتصفيتها، وتساءل محمد: كيف ذلك 
وأنا ال املك سوى سيارة واحدة؟ وقد 
أتيت بها في عام 2007 و2008 وقد 
خرجت بها نفسها أكثر من مرة وهذا 
مسجل على جواز السفر. فاقترح 
املوظف مراجعة االرشيف ملعرفة 
سبب عدم تسجيل خروج سيارته. 
وبعد بحث دؤوب عن االرشيف وعن 
موظفه الذي كان يشرب الشاي عند 
أحد زمالئه، غاص املغترب محمد 
واملوظف املش���كور في السجالت 
الورقية ألرشيف العام 2006 دون أن 
يجد لسيارته رقما يفيد بخروجها، 
وعندما أكد محمد ملوظف االرشيف 
أنه خرج بالسيارة وعاد بها نفسها 
أكثر من مرة، قال موظف االرشيف 

لعلك غادرت في الليل، فأجابه محمد 
»فعال«. فقال املوظف لعل »املناوب 
حينها كان نعس���انا وتكاسل عن 
تسجيلها« في السجل الذي اليزال 
ورقيا، ونصحه مبراجعة املسؤول 
مباشرة، وبالفعل ذهب محمد الى 
املسؤول الذي استقبله بالترحاب 
الشديد عن هذا اخلطأ  وباالعتذار 
مؤكدا أن العمل يجري على »امتتة« 
اإلجراءات تالفيا له���ذه األخطاء. 
وبعد أن شرح محمد القصة، اقترح 
املسؤول مشكورا أن يراجع محمد 
مركز احلدود األردني ليأتي بورقة 
تثبت أن س���يارته دخلت احلدود 
باس���م صاحبها في نفس التاريخ 
الذي خرج به من سورية عام 2006. 
وملا كانت سجالت احلدود األردنية 
الكترونية، لم يستغرق األمر أكثر 
من 5 دقائق ملنح محمد كتابا يفيد 
بأنه دخ���ل األردن في العام 2006 
وبرفقته السيارة التي ميلكها. وعاد 
محمد مرة أخرى الى مركز نصيب 
ليقدم اإلثبات بأن سيارته غادرت 
القطر في نفس التاريخ فضم املوظف 
الورقة الى السجالت ودفع املغترب 
غرامة جتاوزت ال� 3 آالف ليرة خلطأ 

ليس له فيه ذنب.
بدوره املغترب أبوعبداهلل تساءل: 
م���ا الذي مينع أن تك���ون معابرنا 

احلدودي���ة مثل باق���ي املعابر في 
الكويت والسعودية واألردن حيث 
ميكنك اجناز معامالتك دون ان تنزل 
من السيارة، اللهم اال لفتحها إلجراء 

التفتيش؟
وأس���ف أبوعب���داهلل ألن تقنية 
الت���ي تس���تخدم في  »البارك���ود« 
املعابر االخرى لتسهيل اإلجراءات، 
لم تصل بعد الى معابرنا احلدودية 
البرية، مس���تغربا تعقيد اإلجراءات 
واستمرار استخدام السجالت الورقية 
التي تضع املصطفني في الدور حتت 
رحمة مزاجية بعض املوظفني، وأشار 
أبوعب���داهلل الى أن بعضا من هؤالء 
ال يس���تقرون مبكان معني فيضطر 
املس���افر إلى ان يبحث عن الضابط 
الفالني أو املوظ���ف العالني. ورمبا 
وجده جالس���ا خارج مكتبه يتناول 
الشاي أو أنه يقوم بزيارة لزميل له 
في احد املكاتب املج���اورة ما يعني 
انتظار املسافرين حتى تنتهي زيارة 
املوظف، أو أن يكون هذا املسافر حذقا 
فيبحث عن املوظف ويذهب اليه حيث 

هو ليحصل منه على توقيعه.

رسوم اكسترا

وإذ انتق���د أبوعب���داهلل املبالغ 
التي تدفع أو تضاف الى الرس���وم 
املتوجبة دون أن يقدم بها املوظف 

الذي يحصلها وصال بتلك الرسوم 
»اإلكسترا«، أكد أن املغترب يقضي 
نحو ثالث س���اعات حت���ى يجتاز 
معبر نصيب احلدودي وحده، بينما 
التي يستغرقها  تستغرق املسافة 
املسافر الجتياز األردن من حدودها 
اجلنوبية الى حدودها الشمالية عند 
معبر جابر مع الزمن الذي يقضيه 
إلنهاء اإلجراءات ال يتجاوز الساعات 

الثالث.
وف���ي نف���س اإلطار، اش���تكى 
املغتربون سمير ويوسف وياسر 
من تعقيد اإلجراءات التي تتطلب 
جولة على أكثر من صالة وانتظارا 
لدور قد يستغرق ساعات لتوقيع 
ورقة بس���يطة. ناهي���ك عن أنه ال 
توجد أي لوحات إرشادية توضح 
للداخلني اإلجراءات الالزمة ما يعني 
أن يعتمد املس���افر عل���ى خبرته 
السابقة أو أنه يضطر لالستفسار 

عن كل خطوة.
هذه الصعوب���ات وغيرها على 
املعابر احلدودي���ة البرية تضعها 
»شؤون سورية« بني أيدي املعنيني 
متأكدة من قدرتهم على إيجاد احللول 
وتصحيح اخللل، حتى تصبح زيارة 
سورية جتربة ممتعة لضيوفها من 
أبنائها املغتربني، منذ  العرب قبل 

اللحظة األولى لدخولها.

مغتربون لـ »األنباء«: متى تنتهي معاناتنا على مركز حدود نصيب؟!
معناكونوا 

تعودن���ا دائما أن تقرع أجراس اإلنذار من وطننا العربي املثقل بالديون 
والضغوطات الغربية عليه،، فال تكاد بعض البلدان العربية تس���تفيق من 
فرض عقوبات عليها حتى تستقبل عقوبات اخرى، والسودان حاضر أمامنا.. 
يعاني الفقر واجلوع واحلرمان، علما انه ميتلك كل مقومات الدولة القادرة 
على تأمني أفضل س���بل احلياة الكرمية ملواطنيه، وبإمكانه أن يصبح سلة 

الغذاء العربي والتصدير للقارة األوروبية العجوز.
لكن املس���تغرب أن تقرع أجراس اإلنذار من أوروبا، محذرة من هول ما 
حصل وما قد يحصل في السنوات القادمة إذا لم تتخذ تدابير جذرية وفورية 
تطوى من خالله���ا صفحة قامتة من عوملة اقتصادية س���يقت إليها القارة 
األوروبية رغما عنها ورغما عن قناعة مفكريها وقادتها السياس���يني، ليس 
فقط بعبثية تلك النظريات االقتصادية وعقمها بل أيضا ليقينهم بتعارضها 
م���ع قيم ثورتهم الصناعية، وفي مقدمتها قي���م العدالة االجتماعية باإلخاء 
واملس���اواة واحلرية التي نادت بها الثورة الفرنسية عام 1789 ودفع لنيلها 

آالف الناس دماءهم وأرواحهم في سجن الباستيل في تلك احلقبة.
أوروبا على مفترق طرق ال تس���تطيع بحكم ارتباط اقتصادها ونظامها 
املال���ي بالنظام العاملي أن جتترح خي���ارات متكنها من جتاوز األزمة املالية 
احلادة التي تخنق اقتصادها وتطول القدرة الشرائية لطبقتها العاملة احملرك 
األساسي القتصادها القائم على اإلنتاج وليس على املضاربة في أسواق املال 
كما هو احلال في االقتصاد األميركي. لذا يرى مفكروها أن اخلطوة األفضل 
تكمن في معاجلة املشكلة من أساسها، وليس من فرعها مبعنى دفع القائمني 
على االقتصاد األميركي، إلى تغيي���ر طريقة تفكيرهم وتوجهاتهم ومن ثم 

العمل على ابتكار توجهات من شأنها إحداث نقالت نوعية.
كارن هورن مديرة معهد دوتشن فورتشافت للبحوث االقتصادية في برلني 
فاجأت احلاضرين بخطابها الذي ألقته الشهر الفائت مبناسبة تقليدها أرفع 
وس���ام أملاني مينح ألفضل البحوث العلمية املقدمة، فاجأت احلضور ليس 
فقط بتغير ملحوظ في املفردات واملصطلحات التي استخدمتها بل أيضا في 
طريقة التفكير والطرح، حيث تقول: لقد حان الوقت للتفكير مليا بضرورة 
ابتداع تشريعات جديدة تنظم احلياة االقتصادية بشكل جتعل من االقتصاد 
عنصرا أساسيا من احلياة املجتمعية لألمة التي يتمحور االقتصاد فيها حول 

منظومة قيم أخالقية وإنسانية ذات أهداف اجتماعية بحتة.
ما هذا الذي نسمعه قادما من أوروبا ومن أملانيا حتديدا البلد الصناعي 
األول في القارة العجوز والذي حلق بركب العوملة قبل أي بلد أوروبي آخر؟ 
هذا كالم فيه قرب شديد من االشتراكية التي بشر بها فيلسوفهم كارل ماركس 
قبل أكثر من مائة عام في كتابه »رأس املال« متنبئا بأنها ستكون مستقبل 
أوروبا في القرن احلادي والعشرين ليقينه بأن الرأسمالية تكون حينذاك قد 

بلغت الذروة، ولن يبقى أمامها إال أن تبدأ بأكل نفسها شيئا فشيئا.
ونح���ن نتوجه الى املعني���ني باألمر وعلماء االقتص���اد الذين يحيطون 
بأصحاب القرار من القادة السياسيني مناشدين أسوة بالسيدة كارن هورن 
بالقول: كفوا عن كونكم متعيشني من أفكاركم ونظرياتكم التي تبتدعونها 
حس���ب حاجة السوق والشركات الكبرى وحتولوا إلى مفكرين فالسفة ألن 
الفلس���فة هي العلم الوحيد الذي يعان���ق املعرفة من كافة جوانبها وصوال 
إلى أفضل اإلجابات التي تلبي حاجات اإلنس���انية قاطبة وليس حاجة فئة 

ضئيلة من املجتمع.
وعلينا ان ننظر الى الدول التي تعاني الفقر واملجاعة والس���يطرة على 
مقدراتها، وما يتوجب علينا دفع ذلك عن أوطاننا بشتى السبل وأقولها من 
خالل هذه الزاوية »االقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة«، كالهما يكمل 

اآلخر. ونحن واحلمد هلل منتلكهما.
هدى العبود 

السياسة واالقتصاد 
وجهان  لعملة واحدة

بروين ابراهيم 
بعد إلغاء مسودة قانون األحوال الشخصية 
السوري اجلديد التي أثارت جدال واسعا ألنها 
تعاملت مع املجتمع السوري على أساس طائفي، 
وأهملت تعديالت جوهرية ملحة وخيبت آمال 
املهتمني ممن كانوا في انتظار قانون أسرة شامل 
مدني وعصري يراع���ي حقوق املرأة والطفل، 
صدر أخيرا املرسوم رقم 76 للعام 2010 الذي 
يعدل مواد من القانون احلالي تختص بالطوائف 
املسيحية واليهودية، فيضيف حق النظر في 
قضايا اإلرث والوصية للمحاكم الروحية اخلاصة 
بكل طائفة بعد أن كانت من اختصاص احملاكم 

الشرعية. 
وباإلضافة إلى تعديل املادة 308 من قانون 
األحوال الشخصية السوري احلالي مبا مينح 
الطوائف املسيحية واليهودية خصوصية تنظيم 
مواضيع اإلرث والوصية، ينص املرسوم رقم 76 
على إلغاء كل النصوص املخالفة للقانون العام 

في قوانني الطوائف املسيحية احلالية.
وينظم قانون األحوال الشخصية السوري 
رقم 59 للعام 1953 بش���كل عام أمور اخلطبة 
والزواج والطالق والنفقة واحلضانة وكل أمور 
الوالية والوصاية والنيابة وإثبات الوفاة واإلرث 
واحلجر والنسب في البالد. ويسري هذا القانون 
على جميع الس���وريني بحي���ث تتمتع احملاكم 
الشرعية في سورية باختصاص قضاء املنازعات 
املتعلقة بهذه األمور، بينما تس���تثنى من هذه 
األحكام الطوائف املسيحية واليهودية بحسب 
املادة 308 التي كانت تنص قبل التعديل على 
أن »يطبق بالنس���بة إلى الطوائف املسيحية 
واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية 
دينية تتعلق باخلطبة وشروط الزواج وعقده، 
واملتابع���ة والنفقة الزوجي���ة ونفقة الصغير 
وبطالن ال���زواج وحله وانفكاك رباطه وأيضا 
في احلضانة«. أما أمور تنظيم اإلرث والوصية 
فكانت متروكة للمحاكم الشرعية دون الروحية، 
وتعتمد الطوائف املسيحية عددا من القوانني 
لتنظيم أمور األحوال الشخصية اخلاصة بكل 
طائفة مسيحية على حدة، فهناك قانون طائفة 
الروم األرثوذوكس وقانون طائفة الس���ريان 

األرثوذوكس للعام 2003 وآخرها قانون طائفة 
الروم الكاثوليك رقم 31 للعام 2006.

يشار إلى أن قانون الروم الكاثوليك األخير 
اعتبر مهما جدا عند صدوره كونه أدخل مفاهيم 
جديدة على القوانني التي تنظم عالقات األسرة، 
إذ عمل على إلغاء التمييز بني األطفال ووضع 
األولوية ملصلحة الطفل عند وقوع أي مشكلة 
تتعلق بالتبني أو احلضانة أو الوالية وما الى 
ذلك، باإلضافة إلى تشريع التبني وتغيير قانون 
اإلرث مبا يلزم املس���اواة بني الذكور واإلناث 

كاألبناء والبنات والزوج والزوجة. 
وكان موضوع اإلرث والوصية قبل املرسوم 
األخير من اختصاص احملكمة الشرعية، بالنسبة 
الى كل الطوائف املس���يحية واليهودية، أي ان 
االختصاص هو للمحاك���م التي تطبق قانون 
األحوال الشخصية السوري العام والذي ينص 
على التوريث بحسب الشرع اإلسالمي للذكر مثل 
حظ األنثيني، باستثناء طائفة الروم الكاثوليك 
التي كفل قانونها اجلديد ح���ق أبناء الطائفة 
بتوريث األنثى مثل الذكر. ولكن اليوم، وبحسب 
املرسوم رقم 76، أصبحت قضايا اإلرث والوصية 
من اختصاص احملاكم الروحية لكل الطوائف 
املسيحية واليهودية، وليس فقط لطائفة الروم 
الكاثوليك، والتي رمب���ا آن أن تعتمد أحكامها 
اخلاصة لتوزيع اإلرث بحيث تتساوى األنثى 
مع الذكر، وجواز الوصية مبا زاد على الثلث.

من ناحية أخرى، ألغى التعديل اجلديد العمل 
ببعض املواد التي نص عليها قانون طائفة الروم 
الكاثوليك رقم 31، السيما تلك املتعلقة بالتبني 
والنس���ب ونفقة األقارب والوصاية والوالية 
ورقابة محكمة النقض، إذ أعيد اختصاص النظر 
في تلك املواد إلى احملكمة الشرعية وليس بحسب 
القانون الروحي. وأنيط مبحكمة النقض السورية 
الرقابة على أحكام احملاكم الروحية من بداية 
واستئناف، والتي تنظر في أصل احلق ليعود 
الس���ؤال مجددا عن جدوى اختصاص احملاكم 
الروحي���ة من دون امتالك القدرة على املتابعة 
آلخر درجات التقاضي، مبا يوفر للجميع فرصة 
نقض احلكم والعودة للقانون العام الذي تطبقه 

محاكم النقض كونها غير روحية.

مرسوم يسند حق النظر في قضايا اإلرث والوصية 
إلى المحاكم الروحية للمسيحيين واليهود 

أعلن وزير النقل يعرب بدر أن حل مشكلة النقل يكمن في تشجيع 
استخدام أمناط النقل اجلماعي سواء ضمن املدن أم خارجها وتخفيض 
الطلب على استخدام السيارات الفردية )اخلاصة( عن طريق زيادة 
تكاليف استخدامها. وقال بدر في إحدى جلسات املؤمتر السوري � 
الفرنسي األول للطاقات املتجددة الذي نظمته كلية الهندسة امليكانيكية 
والكهربائية بدمشق واملدرسة الوطنية العليا للهندسة في باريس، 
ان حصة قطاع النقل من اجمالي االستهالك العاملي للنفط تطورت 

من 45% في 1973 إلى 61% عام 2007 ما جعل منه السوق األساسي 
للنفط العتماده الكبير على مشتقاته التي تترك أثرا بيئيا سلبيا. 
والس���يما مع مساهمة هذا القطاع بنحو 22% من امللوثات في اجلو 
مثل غاز ثاني أكس���يد الكربون مقارنة بالقطاعات األخرى، مشيرا 
إلى أن هذا األمر دفع للبحث عن بدائل مختلفة ألمناط طاقة بديلة 
صديقة للبيئة ميكن االعتماد عليها ف���ي القطاع كالغاز الطبيعي 

والوقود احليوي والكهرباء والطاقة الشمسية.

وزير النقل يطالب بزيادة تكاليف السيارات الخاصة لتخفيف استخدامها!

برنامج التعريف بالتراث الوطني ينطلق 
في 2011 لتشجيع السياحة الداخلية 

جهاد تركي 
أعلن وزير الس���ياحة د. سعد اهلل آغة القلعة انطالق برنامج 
التعريف بالتراث الوطني في سورية الهادف للتعريف بهذا التراث 
مبختلف مفرداته الستكشاف اإلرث احلضاري والتنوع الطبيعي، 
على أن يتم البدء بتنفيذ البرنامج بداية العام 2011.  وأشار الوزير 
إلى أن البرنامج يندرج ضمن البرامج املخصصة للترويج للسياحة 
الداخلية والتعريف بالتراث املادي والالمادي لإلس���هام في زيادة 
الطلب على السياحة الداخلية وحتقيق نسب زيادة توازي النمو 
في املكون الدولي للس���ياحة التي تتسارع بشكل كبير.  وأوضح 
القلعة أن الوزارة تعمل على حتفيز الس���ياحة الداخلية من خالل 
عدد من اإلجراءات والتعليمات. كإحداث الشركة السورية للسياحة 
وشرح ثقافة سياحة املجموعات السياحية وإقامة املعارض وإطالق 
املنتزهات واملناطق الس���ياحية املفتوحة. إضافة إلى دخول 425 
منشأة سياحية اخلدمة منذ بداية العام 2009 بكلفة 23 مليار ليرة 

بينها 79 فندقا.  وبني وزير السياحة أهمية التركيز على املناطق 
التي ال حتظى بزيارات س���ياحية أو اس���تثمار سياحي لتنميتها 
وتش���جيع السياحة إليها. السيما أن نسبة 94% من االستثمارات 
السياحية والنشاط السياحي تتركز في محافظات دمشق وريفها 
وحلب والالذقية وطرطوس وحمص.  بدوره استعرض مدير الشركة 
السورية للسياحة التابعة لوزارة السياحة نضال ماشفج تفاصيل 
املش���روع ومراحل وآليات تنفيذه من خالل انتقاء املسارات وفق 
األولويات املقترحة بحيث تضمن املسارات عناصر التراث الوطني 
واجلذب السياحي إضافة إلى توافر اخلدمات والبنى التحتية لهذه 
املس���ارات.  وأوضح ماشفج أن النتائج املتوقعة للبرنامج تتمثل 
بتوسيع املعرفة بالتراث الوطني والثقافة السياحية والبيئية وحتقيق 
تنمية مستدامة في جميع املناطق وحتفيز االستثمار السياحي في 
املناطق التنموية وإشراك املجتمع احمللي في عملية التنمية اضافة 

الى دعم املشروعات السياحية واخلدمية الصغيرة. 

توق����ع تقرير اقتصادي عربي
زيادة تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر إلى سورية هذا العام بنسبة 

29% عن العام املاضي.
و نقل موقع »سيريا ستيبس« 
تبعا للبيانات التي أعدتها املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار، والتي 
أقامت مؤخرا ندوة بالتعاون مع 
غرفة جتارة دمشق، فإنه يتوقع 
أن تبلغ قيمة تدفقات االستثمار 
األجنبي املباش����ر إلى سورية في 
نهاية العام احلالي 2010 نحو 1.8 
ملي����ار دوالر، أي بزي����ادة قدرها 
416 مليون دوالر عن العام 2009 
والذي بلغت فيه تدفقات االستثمار 
األجنبي املباش����ر نحو 1.4 مليار 

دوالر.
وتس����تند توقعات املؤسسة 
املتفائلة على ما أسمته مؤشرات 
الربع األول من عام 2010 االيجابية، 
إذ بلغ عدد مش����اريع االستثمار 
األجنب����ي 12 مش����روعا، منه����ا 3 
مش����اريع اس����تثمارية كويتية، 
3 مش����اريع اس����تثمارية تركية، 
مش����روعان لبنانيان، ومشروع 
إلى  إماراتي إضافة  أردني، وآخر 
مشروع لبناني - كويتي مشترك 

ومشروع عراقي.
وم����ن اجلدير ذك����ره أن تلك 
التوقعات تش����مل االس����تثمارات 
األجنبي����ة املباش����رة الت����ي يتم 
اإلعالن عنها واملوافقة عليها من 
قبل اجلهات االستثمارية السورية 
املختصة، وبالتالي فهي ال تشمل 
االستثمارات األجنبية املنفذة أو قيد 
التنفيذ، وهو العامل األساسي الذي 
يحدد مدى جناح وجاذبية البيئة 
الس����ورية، وحجم  االستثمارية 
الفائدة االقتصادية واالجتماعية 
التي يع����ول على االس����تثمارات 

األجنبية حتقيقها.

1.8 مليار دوالر استثمارات 
أجنبية مباشرة حتى 

نهاية العام الحالي

باب شرقي.. بني في العهد الروماني أوائل القرن الثالث للميالد، وشهد  دخول القائد االسالمي الكبير خالد بن الوليد منه عند فتح دمشق، وجدد في عهد نورالدين زنكي سنة 1163م

أحد املنافذ البرية


