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الرئيس والسيدة 
األولى تناوال فطائر 
الصاج عند إحدى 

السيدات وزارا منزل 
أكبر معمري 

قرية اخلالدية

األسد في زيارة مفاجئة إلى السويداء.. 
بعيدًا عن املراسم للوقوف على حاجة مواطنيها

بش���ار األسد من مضافة الشيخ 
س���الم التقى بحشود املواطنني 
املوجودين خارج املضافة وسأل 
عن أشغالهم وسأل عن محاصيل 
األرض الزراعية وما تقدمه من 
مصاريف للمعيشة وذكر جميع 
الذين التقيناهم أن رؤية السيد 
الرئيس أعطتهم ش���عورا رائعا 
بش���دة تواضعه ه���و وزوجته 
وأوالده وت���رك أث���را عميقا في 

قلوبنا.
س���لمان حمد ري���دان عمره 
75 عاما قال: س���ألني الرئيس: 
ما مطالبكم؟ وما وضع األرض 
عندكم؟ فأخبرته أن مطالبنا هي 
مشاريع تنموية تخدم الوضع 
املعيشي للبلد ومشاريع خدمية 
أخرى وقد وعدنا سيادته مبشروع 
زراعي تنموي في القرية وطلبنا 
من سيادته تأمني محولة كهربائية 
إضافي���ة للقرية وبئر ارتوازية 
ووجود مقياس حقيقي للمعونة 
االجتماعية وإيجاد املشاريع التي 
تشغل اليد العاملة في هذه املنطقة 
وترميم مناهل املياه املوجودة في 
أراضي القرية، ووعد س���يادته 
األهالي بتوثيق ه���ذه املطالب 
بشكل رس���مي من أجل تقدميها 
للجهات املس���ؤولة ذات الصلة 

إليجاد احللول.
يقول اسكندر الريشاني من 
أهالي قرية البثينة: وقفت سيارة 
أمام منزلي وعندما اقتربت من 
السيارة ذهلت من وقع املفاجأة 
وفت���ح الباب الس���يد الرئيس 
وصافحني وقال: نحن في جولة 
استطالعية وهنا أصررت عليه 
للدخول وشرب القهوة املرة فقال 
لي: أنا لست وحدي معي زوجتي 
وأوالدي داخل السيارة وطلبنا 
منهم جميعا النزول إلى املضافة 

وشرب القهوة.
وف���ي قري���ة اجلنينة وقف 
سيادته أمام أحد املنازل والتقى مع 
املواطن صالح الزيد الصحناوي 
الذي قال: إنه حلم أن تخرج من 
باب بيتك لتجد السيد الرئيس 
عنده، حيث توقفت سيارته أمام 
باب املنزل وتقدمت من السيارة 
أللقي التحية فطلب مني معلومات 
شخصية عني وعن عملي ومن ثم 
أخذ معلومات عن قرية اجلنينة 

)عدد السكان- عمل الشباب(.
بروين إبراهيم  ٭

لم أصدق أنه في منزلنا وكانت 
مفاجأة ولكنها س���عيدة، وكان 
هو وزوجته وأوالده وسأل عن 
أحوالنا املعيش���ية وهل يوجد 
مردود مادي وس���ألني إن كان 
زوج���ي يعم���ل، وكان احلديث 
الس���يد  صريحا للغاية واطلع 

الرئيس على وضع منزلنا.
أما زوجة الش���يخ سالم أبو 
شاه أنيسة األوس 75 سنة فقالت: 
كنت سعيدة لدرجة البكاء وقد 
طلبت من سيادته قطعة أرض 
من أجل البناء وأيضا مبساعدة 
ابنتي املعاقة البالغة من العمر 

35 سنة.
وبعد أن اجتمع اجلميع في 
مضافة الشيخ س���الم، ذكر لنا 
)شاكر زيدان أبو حمرة( 48 سنة 
أن أول شيء قمنا بطلبه تسهيل 
القروض املعطاة للبطالة ألننا 
ال منلك شيئا وطلبت منه تأمني 
قرض لشراء بقرة من أجل العيش 
الكرمي وكان جواب السيد الرئيس 
»كل ما تطالبون به دونوه وقدموه 
وسيتم دراسته وتلبية املطالبة 
احملقة«. وكنت ق���د طلبت منه 
تأمني فرصة عمل »لكن العمل ملثل 
سني مع إصابتي« جراء حادث 
كان صعبا فاقترح علي سيادته 
تأمني رأس أو رأسني من األبقار 
والعمل بتربيتهما للمساهمة في 

مصروفي.
الفالح محمد يوسف قرضاب: 
البلد فيه 24 ألف دومن بعل حيث 
إننا نعتمد على الزراعة البعلية 
ومياه األمطار قليلة وفي بعض 
السنني تكون األمطار شحيحة 
)نحن ف���ي منطقة االس���تقرار 
الثالثة( هذا البل���د فيه 3 آالف 
نسمة، ونصف شبابه باملغترب 
فيه بطالة مستمرة، واملقيمون 
ف���ي البلد فقط كبار الس���ن من 
أما  رج���ال ونس���اء وأطف���ال، 
الش���باب فيبحثون عن فرص 
عمل، واس���تقبلنا زيارة السيد 
الرئيس وطلبنا مبشروع دائم 
لتشغيل اليد العاطلة عن العمل 
وتوطني السكان وإعادة الشباب، 
ونطلب اآلن من املسؤولني حفر 
بئر ارتوازية من أجل أراضي التل 
فإذا استطاع كل فالح استثمار 
3 دومنات على األقل فس���يكون 

احلال بألف خير.
الرئي���س  وعندم���ا خ���رج 

الرئيس األسد وعقيلته  قام 
الس���يدة أسماء األس���د بزيارة 
مفاجئ���ة إلى بع���ض القرى في 
ريف السويداء من دون مراسم 
أو مرافقات، فقد فوجئ األهالي 
بزيارة الرئيس األسد والسيدة 
عقيلته إلى منازلهم واستمع الى 
ظروف معيشتهم وحاورهم كما 
استمع ملش���كالتهم ومعاناتهم 
واع���دا إياهم بدراس���ة وتقدمي 
احللول للعديد من املش���كالت 

التي يواجهونها.
ورغم غياب وسائل اإلعالم عن 
الزيارة إال أنها تابعت ردود فعل 
األهالي مشاعرهم عقب الزيارة 
والتي تناول خاللها الرئيس بشار 
األسد وزوجته فطائر الصاج عند 
إحدى السيدات اللواتي حصلن 
على قرض بطالة وانتقل إلى منازل 
أهالي آخرين وسط الترحيب من 
جانب السكان. ودخل إلى منزل 
أكبر معمر في قرية )اخلالدية( 
أبو شاه والتقى بزوجته  سالم 
أنيسة األوس التي قابلته بالبكاء 
من شدة الذهول والفرح واستمع 
الرئيس مطوال ملشكالت الشباب 

وظروف حياتهم.
أما في قرية دوما فزار الرئيس 
األسد منزل رضا حمزة وزوجته 
وأفراد عائلت���ه وقالت الزوجة 
سها حرب: سمعنا صوت سيارة 
وعندما فتحنا الباب واقتربنا منها 
ذهلنا ولم نصدق ما نرى الرئيس 
أمام بيتنا البسيط حيث نزل هو 
وأفراد عائلته الكرام ودخل إلى 
املنزل وعندما سألناه ماذا يشرب 
طلب كأس ش���اي وحني سألته 
أن يأكل ش���يئا فسألني إذا كان 
لدي زبدة بقرية وبسرعة ذهبت 
وقدمت له املوج���ود في البيت 
فتذوقها ه���و وزوجته وبعدها 
طلب لقاء كل العائلة، وس���ألنا 
عن ع���دة أمور منها معيش���ية 
وأخرى اجتماعية وطلبت منه 
توظيف أبنائي فقال لي سيادة 
الرئيس: رأيت أن لديك بقرة في 
اخلارج ملاذا ال جتلبني بقرة أخرى 
وتقومني باستثمار منتجها من 
العائلة  احلليب وحتسني دخل 
فقلت له صحتي لن تسمح بأن 
أحلب بقرتني. فضحك ووعدني 
بحالبة لألبق���ار وببقرة ثانية 
وبأنه س���يعود قريبا لزيارتنا 

واالطمئنان على وضعنا.
زوجه���ا رضا حم���زة قال: 
كان مطلب���ي من الرئيس النظر 
مبوضوع البناء القريب في التوتر 
حيث ج���رى تهديدنا بهدم هذه 
املنازل وطلبوا من جيراننا نقل 
التوتر على حس���ابهم اخلاص 
والذي سيكلف 70 ألف ليرة وهم 
معدمون ماديا وال ميلكون ليرة 
من هذا املبلغ، وقد وعدنا الرئيس 
بدراسة األمر مع املسؤولني وحله 

بسرعة.
أما عطايا حم���زة ابنة رضا 
الرئيس  الس���يد  فتقول: زيارة 
إلى منزلنا كان���ت مفاجئة ولم 
نستطع الكالم من شدة الذهول 
والسعادة فهو شخص متواضع 
وشعرنا بقربه منا وكأنه يعرفنا 
منذ زمن بعيد كانت مدة الساعة 
التي قضاها مثل الثواني ولشدة 
ذهولي م���ن تواضعه وتواضع 
زوجته الرائع وأوالده الرائعني 
ارتبكت بشدة ولم استطع إال أن 

أقول له: أحبك يا سيد الوطن.

في الخالدية:

عندم���ا وص���ل الرئيس إلى 
قرية اخلالدية طلب أن يستدل 
عل���ى بي���وت املعمري���ن ف���ي 
إلى مطالبهم  القرية واالستماع 
واحتياجاتهم اخلاصة والعامة.

صاح���ب املنزل ال���ذي زاره 
الرئيس األسد »الشيخ سالم أبو 
شاه« وعمره 90 سنة يقول: إنه 
لم يكن في املنزل وكانت زوجة 
ابنه سلوى األعور، التي قالت: 
عندما دخل الرئيس بشار األسد 

»التأمينات« ستبيع قريبًا ممتلكات 
أول شركة صناعية خاصة

إعفاءات للقروض املتناهية الصغر

االتصاالت: 40 ألف بوابة إنترنت 
جديدة مطلع الشهر 

اإلدارة احمللية ترصد 1.6 مليار 
ملناطق اجلفاف

تعويضات مالية جديدة للعمال

كشف مدير مديرية التأمينات االجتماعية في ريف دمشق 
عزت الصالح أنه سيتم اإلعالن قريبا عن بيع ممتلكات أول 
شركة صناعية خاصة، وذلك نتيجة عدم التزامها بسداد 
الديون املترتبة عليها لصالح التأمينات، وبعد تنفيذ كل 

اإلجراءات القانونية وتوجيه اإلنذارات الالزمة.
وأشار الصالح في تصريح لصحيفة محلية إلى أن هناك 
أفرادا من القطاع اخلاص يترتب عليهم ديون أو ذمم مالية 

سيتم توجيه إنذارات إليهم لسداد ما يترتب عليهم.
 وفي حال عدم االلتزام س���يتم إصدار قرار حجز على 
أموالهم املنقولة وغير املنقولة، وفي حال عدم سداد صاحب 
العمل بعد إلقاء احلجز عليه ملدة 6 أشهر تقوم املؤسسة 

بإجراءات البيع لتحصيل أموالها. 
مضيفا أن مديريته تكثف الزيارات التفتيشية للمنشآت 

وحثها على تسجيل عمالها بالتأمينات االجتماعية.
 علما أنه ال يعط���ى أي صاحب عمل براءة ذمة أو أي 
بيان متعلق باملؤسس���ة إذا لم يكن بريء الذمة ومسددا 

األقساط التأمينية املترتبة عليه جتاه عماله. 
وبالنسبة للقطاع العام فإن ذلك يتم من خالل املتابعة 
واملطابقة مع اجلهات املتأخرة في السداد من كل الوزارات 
واجلهات واملؤسسات التابعة للقطاع العام، إال أن هناك 

تأخيرا يعود سببه لوزارة املالية.
 وأضاف أن دائرة القضايا في املؤسسة ورد إليها 1000 
إنذار من قبل دائرة املالية ومت تبليغ معظمهم والذي لم 

يسدد أخذت اإلجراءات بحقه.
جهاد تركي  ٭

أش���ارت الهيئة العامة للضرائب والرس���وم الى أن املادة 
السادسة من املرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2011 قد أضافت 
بندا جديدا الى اجلدول رقم 3 امللحق باملرسوم التشريعي رقم 
44 لعام 2005 القاضي بإعفاء القروض املتناهية في الصغر 
املمنوحة من مؤسسات التمويل التي ال تتجاوز ال� 200 ألف ليرة 
سورية. وأشارت الهيئة في كتاب موجه الى مصرف سورية 
املركزي الى أن املقصود مبؤسس���ات التمويل هو مؤسسات 
التمويل الصغيرة احملدثة مبوجب املرس���وم التشريعي رقم 

15 لعام 2007 وال تشمل القروض اخلاصة والعامة.

تعمل املؤسسة العامة لالتصاالت على توسيع شبكة 
املعطيات احلالية بإضافة 40 ألف بوابة انترنت جديدة، 

.P.D.N إضافة للعمل على إنشاء شبكة
وقال مدير اإلدارة التجارية في املؤسسة العامة لالتصاالت 
نور الدين صباغ إنه »يجري حاليا العمل على توس���يع 
ش���بكة املعطيات احلالية ب� 40 ألف بوابة س���تكون في 
اخلدمة بداية الش���ه�ر املقبل، وذلك بناء على احتياجات 

السوق«.
وأضاف صباغ انه »يتم توس���يع الش���بكة من خالل 
زيادة عدد البوابات وتأمني جتهيزات البنية التحتية من 
عمليات ربط بني الش���بكة وبني املراكز وغيرها، لتكون 

الشبكة قادرة على استيعاب البوابات اجلديدة«.
وحسب تصريح س���ابق، قال صباغ إنه »يبلغ العدد 
اإلجمالي لبوابات االنترنت املخطط إلدخالها إلى سورية 
ف���ي الع���ام 2011 حوالي 400 ألف بوابة قابلة للتوس���ع 
ملليون بوابة بأق����ل ما ميكن من التكالي�ف، حيث سيتم 
إدخال هذه البوابات على مراحل بداية من ش���هر فبراير 

املقبل«.
 مش���يرا إلى أنه »س���يتم توزيع ه���ذه البوابات على 
مجمل املناطق واملدن السورية، وستشمل أكثر من %80 
من املقاسم الهاتفية في القطر«، مضيفا »الشركات التي 
مت التعاقد معها في س���بيل زيادة عدد البوابات هي: هوا 

واي، سيمنس وأريكسون«.
وكانت املؤسس���ة العامة لالتصاالت أعلنت في يناير 
 )ADSL( املاضي عزمها تركيب 80 ألف بوابة حزمة عريضة
متعاقد عليها خالل العام احلالي تضاف إلى 50 ألف بوابة 
موجودة حاليا، حلل مشكلة البطء واألعطال املتكررة التي 
تطال ش���بكة االنترنت في سورية، ثم أعلنت في يونيو 
املاضي أنه���ا تعتزم تركيب نحو 40 أل���ف بوابة حزمة 

عريضة )ADSL( في 82 موقعا.
ونوه صباغ إلى أنه »من املتوقع أن يتم تنفيذ شبكة 
P.D.N قريبا، بحيث تكون س���عتها في البداية نحو 200 
ألف بوابة، قابلة للتوسع حتى مليون بوابة«. وشبكة ال� 

P.S.N هي شبكة تراسل املعطيات العامة.
وال يشكل مشتركي احلزمة العريضة سوى 5% تقريبا 
 Dial من عدد مشتركي احلزمة الضيقة )االتصال الهاتفي
up( الذين يتجاوز عددهم 800 ألف مستخدم بينهم نحو 
300 أل���ف من أصحاب االش���تراكات الثابتة لدى مزودي 
اخلدمة، وأكثر من 500 ألف يستخدمون بطاقات مسبقة 
الدفع في حني ال يتجاوز عدد مشتركي احلزمة العريضة 

39 ألف مشترك.
واحتلت س���ورية وفق دراسة تقنية شملت 185 دولة 
لتحديد س���رعة التحميل والتنزيل على شبكة االنترنت 
املرتبة 151 بني الدول التي شملتها الدراسة بسرعة حتميل 

.)Mb/s 0.43( بلغت
هيفين إبراهيم  ٭

قال وزير اإلدارة احمللية د.تامر احلجة، انه مت رصد 1.6 
مليار ليرة ملشاريع خدمية ضمن مشروع معاجلة مناطق 
اجلفاف وتأم����ني املوارد املالية لهذه املناطق في احلس����كة 
ودير الزور والرقة وشرق حلب وجزء من السويداء، فيما 
أوضح وزير الصحة، د.رضا سعيد، أنه مت تعزيز إجراءات 
الرقابة على مشافي القطاع اخلاص لتحسني اخلدمات فيها 

وتصنيفها، إضافة إلى تأمني منظومة إسعاف متكاملة.
وأوضح احلجة أنه مت رصد 1.6 مليار ليرة ملشاريع خدمية 
في احلس����كة بقيمة 400 مليون ليرة، وحلب 400 مليون، 
ودي����ر الزور 300 مليون، والرقة 300 مليون، والس����ويداء 

200 مليون.
ولف����ت إلى أنه مت حتدي����د التجمعات الس����كنية امللحة 
لتنفيذ بنى حتتية من مش����اريع صرف صحي وحفر آبار 
وطرقات وتوفير فرص عم����ل ألبناء املناطق التي تقام بها 
هذه املش����اريع، مضيفا أن تنفيذ هذه املش����اريع سيبدأ مع 
بداية ش����هر ابريل الق��ادم باالعتم��اد على عمال�ة من أبناء 

املناطق املستهدفة.
في سياق آخر، أشار وزير الصحة د.رضا سعيد إلى أنه مت 
تعزيز إجراءات الرقابة على مشافي القطاع اخلاص لتحسني 
اخلدمات فيها وتصنيفها، إضافة إلى إعادة النظر في قوانني 
مزاولة املهنة بالنس����بة لألطباء والصيادلة والتركيز على 
املوارد البش����رية ورفع مستواها، وتأمني منظومة إسعاف 

متكاملة.
كما لفت د.س����عيد إلى أنه يتم العمل على اس����تكمال 6 
مشاف جديدة في ريف دمشق وتوسيع مراكز جراحة القلب 
في احملافظات، مشيرا إلى بدء العمل في مركز جراحة القلب 
بطرطوس وقريبا في الرسنت وقبل نهاية العام في الالذقية 
ودير الزور، إضافة إلى استكمال مركزي الرقة ودرعا، كما 
س����يتم تزويد مشفى احلس����كة بجهاز للرنني املغناطيسي 

قريبا.
وأض����اف أن الوزارة تعمل أيضا على حتس����ني خدمات 
معاجلة األمراض املزمنة والسرطان وتقدمي العالج للمرضى 
في جميع احملافظات، األمر الذي أس����هم في تخفيف معاناة 

املرضى بالقدوم إلى مراكز املدن وخاصة إلى دمشق.

أقرت جلنة القرار 8 اخلاصة بتعويضات طبيعة العمل 
برئاسة وزير املالية محمد احلسني اقتراحات بعض اجلهات 
العامة مبن����ح تعويضات طبيعة العمل التي نصت عليها 
امل����ادة 98 من القانون 50  لعام 2004 لعدد من الش����رائح 
العمالية في اجلهات العامة كمنح تعويض الطبيعة اخلاصة 
للعاملني في مخابر وزارة الدولة لشؤون البيئة وتعويض 
اإلجهاد اجلسماني والفكري املتميز وتعويض االختصاص 
لبعض شرائح العاملني في مصافي تكرير النفط، وتعويض 
صعوبة اإلقامة للعاملني في ش����ركة احملروقات الى جانب 
تعويض صعوبة اإلقامة للعاملني في الشركة العامة إلنشاء 
اخلط����وط احلديدية، وتعويض الطبيعة اخلاصة لبعض 
الشرائح العمالية في الش����ركة العامة للطرق واجلسور، 
وتعوي����ض الطبيعة اخلاصة للعامل����ني في معمل الدوير 
التابع للشركة العامة للمخابز وتعويض الطبيعة اخلاصة 

للمراقبة الداخلية في املصارف العامة.

كونوا معنا 

هل تصدق أم ال، واقع احلال فعال كما أقول لكم، 
هناك مليار ومائتا مليون فقير يعيشون على أقل من 
دوالر في اليوم الواحد، يتضمن هذا الدوالر الطعام 

والشراب وامللبس والسكن والطبابة وغيرها!
هذا الفقير الذي يعيش بدوالر واحد فقط ماذا تراه 

فاعال وما هو اإلحساس الذي ينتابه وهو يشاهد 
من رزق ومن ارتزق على حسابه وحساب اآلخرين؟ 

خاصة ان كان يشغل منصبا في أروقة احلكومة 
وبالكاد يستطيع تدبير أموره، وإذا به فجأة يصبح 
ممن ترفع لهم القبعة، وتسجل له البورصات أرقاما 

من ربح وخسارة و..و..و..الخ.
في مقابل ذلك هناك ثلة من أثرياء العالم تتمتع بثراء 

اكبر وهؤالء ينتمون الى 66 بلدا. تقريبا، وإذا ما 
بحثت عن عددهم تكاد تصاب باجلنون إذ ان عددهم 
ال يساوي عدد سكان شارع ضيق وصغير في أحد 
األحياء العشوائية احمليطة بعواصم الفقر العربية.. 

1012 ثريا يستأثرون بثروة قدرها 4.5 تريليون 
دوالر.

مجلة فوربس الشهيرة التي تعنى بالثروات العاملية 
املعلنة ألصحابها على هيئة استثمارات وحسابات 

مصرفية مكشوفة. لكنها ال تعرف شيئا عن ثروات 
املافيا واجلرمية املنظمة والثروات الشخصية لقادة 

دول العالم الثالث. التي لو أضيفت برقم تقريبي إلى 
حصيلة أثرياء العالم. لتبني لنا أن ربع الناجت اإلجمالي 
العاملي املقدر بستني تريليون دوالر. تستأثر به حفنة 

من الرجال والنساء ال يزيد عددهم رمبا على أربعة 
آالف شخص على ابعد تقدير.

أعزائي هذه فضيحة عاملية، ونتيجة طبيعية لنظام 
مالي عاملي مت التحضير له قبل عام من احلرب 

العاملية األولى، إذا عدنا لذاكرة تسعفنا او ملؤمترات 
اقتصادية ولتاريخ البنوك سابقا جند عندما صدر 

قرار تأسيس بنك االحتياط الفيدرالي األميركي في 
الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1913 كمؤسسة 

مالية خاصة متلكها ثماني عائالت أميركية تعود 
بأصولها جلنسيات أوروبية. لتلعب دور البنك 

املركزي ليس للواليات املتحدة فقط. ولكن بالنسبة 
للعالم برمته الحقا، ثم أتت احلرب العاملية األولى 

لتقضي بضربة واحدة على أول صمام أمان لثروات 
الدول واألفراد، عبر إلغاء الذهب كمعيار عاملي للنقد 
وللسلع املتداولة عبر العالم حيث بدأ االعتماد عليه 
كقطع نقدي أساسي للبنوك في ايطاليا. ولم يكتفوا 

بذلك بل أتت احلرب العاملية الثانية حاملة معها 
مشروع إفقار العالم تدريجيا عبر حزمة متكاملة من 

املعاهدات الدولية والقرارات واإلجراءات، كان في 
مقدمتها إنشاء البنك الدولي الذي عهدت إدارته إلى 

الواليات املتحدة، وصندوق النقد الدولي الذي عهدت 
إدارته إلى الدول األوروبية املنتصرة في احلرب. 
يضاف إلى ذلك معاهدة بريتون وودز التي أقرت 

الدوالر كعملة احتياط عاملية. وسعرا ابتدائيا ألونصة 
الذهب قدر عام 1945 بـ 37 دوالرا فقط. األمر الذي 

مكن أعضاء مجلس إدارة االحتياطي الفيدرالي 
األميركي، وهم ثماني عائالت فقط، من حيازة أكبر 

مخزون عاملي من الذهب خالل سنوات قليلة من 
خالل عملة ورقية خضراء اللون ليس لها في الواقع 

أي قيمة سوقية.
وهنا تعالوا نتساءل: هل ميكن لهذا النظام املالي 

الرأسمالي الغربي أن يأكل أبناءه بال رحمة أو شفقة؟ 
بكل تأكيد. ألنه نظام فوق القوميات واألعراق 

واألديان.
تعالوا لنقرأ من خالل »كونوا معنا«: »يشير تقرير 

صادر منذ بضعة أيام عن املكتب األميركي لإلحصاء 
السنوي الى أن عدد األميركيني الذين يعيشون 

حتت خط الفقر. قد بلغ في نهاية العام املاضي 43.6 
مليون فرد. وهو ما يشكل نحو 20% من املواطنني. 

في الوقت الذي أشار فيه تقرير آخر. إلى أن %80 
من الناجت القومي األميركي. يذهب لنسبة 5% من 

املواطنني األميركيني فقط«!
 .G20 ففي الوقت الذي جتتهد فيه مجموعة العشرين 

التي تستأثر بنسبة 79% من الناجت اإلجمالي العاملي. 
لترقيع نظام مالي متهالك. أضحى منبوذا حتى من 

قبل مواطني أكثر البلدان الغربية رأسمالية كفرنسا 
وأملانيا وبلجيكا، نفاجأ بإصرار البلدان العربية على 

الركوب في قطار ميضي مسرعا نحو الهاوية. جارفا 
في طريقه شعوبا وسيادة دول في أوطانها.

وهنا جئنا لبيت القصيد »ما كان للنظام العربي 
الرسمي أن يتصدع وتتداعى أركانه إثر إضرام شاب 
النار في جسده في قرية نائية بتونس. لو أن أركان 

هذا النظام تخلّوا منذ زمن بعيد عن جزء من أنانيتهم 
املقيتة. والقليل من غطرستهم. والتزموا مبا تعهدوا 

به من قرارات وتوصيات خرجت بها قمة الكويت 
االقتصادية واالجتماعية التي انعقدت في 19 يناير 
من عام 2009.. ترى هل من يستجيب أم ان األمر 

سيان؟«.
هدى العبود  ٭

 نظام فوق القوميات 
واألعراق واألديان

أحد املواطنني يحمل الرئيس بشار األسد خالل زيارته املفاجئه للسويداء

احلكومة تقّر مشروع قانون التعاون السكني اجلديد
املقبل���ة. في س���ياق آخر، وافق 
مجلس الوزراء على قرار يقضي 
بتولي الهيئة العامة للتش���غيل 
إلى  وتنمية املشروعات، إضافة 
خطتها في إطار برنامج التدريب 
من أجل التشغيل املضمون، تنفيذ 
برنامج لتشغيل الباحثني عن عمل 
لدى مؤسسات وشركات القطاع 
اخلاص تساهم احلكومة فيتمويل 
أجورهم في السنة األولى مقابل 
إبرام عقد مع املش���تغلني ملدة 5 

سنوات.
كما بح���ث املجل���س اإلطار 
القانون���ي لبرنام���ج تش���غيل 
الشباب لدى اجلهات  اخلريجني 
العامة، الذي يهدف إلى توفير قرابة 
50 ألف فرصة عمل خالل اخلطة 
اخلمسية احلادية عشرة حلملة 
اإلجازة اجلامعية وخريجي املعاهد 
بعد الثانوية من خارج املالكات 

العددية للجهات العامة.
جهاد تركي  ٭

التعاونية السكنية واجلمعيات 
التعاونية للسياحة واالصطياف، 
بغية حتقي���ق فرص أكبر لذوي 
الدخ���ل احملدود ف���ي احلصول 
على املسكن الدائم، ومبا يتالءم 
مع خطط احلكومة ودور قطاع 
التعاون الس���كني ف���ي املرحلة 

وافقت احلكومة على مشروع 
قانون التعاون السكني اجلديد، 
بغية حتقي���ق فرص أكبر لذوي 
الدخل احملدود في احلصول على 
املسكن، كما قررت تولي الهيئة 
العامة للتش���غيل تنفيذ برنامج 
لتشغيل الباحثني عن عمل لدى 
القطاع اخلاص تساهم احلكومة في 
متويل أجورهم في السنة األولى 
مقابل إبرام عقد مع املش���تغلني 
ملدة 5 سنوات، إضافة إلى بحث 
برنامج تشغيل اخلريجني، الذي 
يهدف لتوفير 50 ألف فرصة عمل 
خالل اخلطة اخلمسية احلادية 

عشرة.
وأقر مشروع قانون التعاون 
العمل  الس���كني اجلديد وإنهاء 
بالقانون رقم 17 لعام 2007، وذلك 
بهدف تطوير بيئة وآليات عمل 
قطاع التعاون السكني، ومبا يحقق 
األهداف التي أنش���ئ من أجلها، 
والفصل بني مفهومي اجلمعيات 


