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حمليات

«في�سبوك» يُغلق �صفحات «الميادين» و«�سما» و«الدنيا» و«الإخبارية» و«�سانا»

ال�شبكة ال�سورية لحقوق الإن�سان :خرق فا�ضح لحرية الإعالم والتعبير
في إجراء لم توضح أسبابه ،قامت
إدارة موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» بإغالق صفحة الوكالة
العربية السورية لألنباء «سانا»
على الموقع.
ورغ���م م��ح��اوالت ال��ك��ادر الفني
ف��ي ال��وك��ال��ة ل��ل��ت��واص��ل م��ع إدارة
«فيسبوك» لفهم أس��ب��اب اإلغ�لاق
ومحاولة استعادة صفحة «سانا»
ع��ل��ى ال��م��وق��ع ح��رص��ا ً م��ن��ه��ا على
التواصل مع متابعيها من الجمهور
أو وسائل اإلعالم ،إال أنّ الكادر الفني
لم يتمكن من ذلك كما لم تفصح إدارة
«فيسبوك» عن أسباب هذا اإلجراء.
وانطالقا ً من حرصها على استمرار
التواصل مع المتابعين والتفاعل
معهم على موقع «فيس بوك» أنشأت
وكالة «سانا» صفحة جديدة باسم
«دبليو دبليو دبليو دوت فيسبوك
دوت ك��وم ث�لاش سيريا أراب نيوز
أجينسي».
وك��ان��ت إدارة ال��م��وق��ع أغلقت
صفحة «قناة الميادين» والصفحات
اإلخبارية لقنوات «سما» و»الدنيا»
و»اإلخبارية» السورية من دون إنذار
ُمسبق.
فنتيجة لقيام الصفحات المذكورة
بنشر حقيقة م��ا يجري م��ن إج��رام
للتنظيمات المتطرفة ف��ي سورية
وال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ،ب����دأت شركة
«فيسبوك» ي��وم االثنين الماضي
حملة ف��ي أن��ح��اء أوروب����ا إلحباط
نشر ه��ذه ال��ت��دوي��ن��ات ف��ي وسائل
التواصل االجتماعي ،مدعية أنّ هذه
ّ
تحث على نشر خطاب
المنشورات
الكراهية.
وأوض��ح��ت قناة «الميادين» في
بيان بثته على موقعها أن��ه جرى
إغ�لاق صفحتها الرسمية م��ن قبل
إدارة «فايسبوك» ،مؤكدة أنها تتابع
الموضوع مع الجهات المعنية ،كما

يازجي و«يوني�سيف» يبحثان تعزيز التعاون
لتلبية االحتياجات ال�صحية للأطفال
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خالل االجتماع بين يازجي وسنجر
تنفي أي عالقة لها ب��أي حسابات
يتم ال��ت��داول بها على أن تعلن عن
صفحتها الرسمية ال��ج��دي��دة فور
جهوزها.
وف��ي السياق عينه ،أعلن مدير
اإلخبارية السورية عماد سارة ،من
جهته ،أنّ إدارة «فيسبوك» قامت في
الساعة الثامنة من مساء الثلثاء ومن
دون إن��ذار أو تنبيه مسبق بإغالق
صفحة اإلخبارية السورية على موقع
الفيسبوك وسحب راب��ط الصفحة
دون أي رسالة ترد إلى صفحة القناة
التي يصل عدد المشاركين فيها إلى
 380ألف مشترك.
ورأى سارة «أنّ هذا العمل دليل
على أنّ أع���داء ال��وط��ن فشلوا على
األرض ول���م ي��ب��ق أم��ام��ه��م س��وى

استهداف المنابر الوطنية ومنها
اإلخبارية السورية» ،معتبرا ً «أنّ
ما حدث هو مؤامرة بك ّل ما تحمله
الكلمة من معنى بدليل أنه ت ّم اغالق
الصفحات التي تدافع عن الشعب
السوري وتقف إلى جانب الجيش
ال��ع��رب��ي ال���س���وري وت��ع��م��ل على
تعرية اإلره���اب وتفضح جرائمه
بينما ال��ص��ف��ح��ات األخ����رى التي
تهاجم الشعب السوري وجيشه لم
تغلق كصفحتي قناتي «الجزيرة»
و»أورينت» وهي صفحات تحرض
على سفك الدماء وقتل األبرياء».
وأشار سارة إلى أنه بعد ساعة من
إغالق صفحة اإلخبارية ت ّم على الفور
تخصيص صفحة بديلة ،موضحا ً
«أنّ عدد المشاركين فيها خالل تسع

ساعات من إنشائها وصل إلى 18
ألفاً» ،الفتا ً إلى «أنّ عدد المشاركين
في الصفحة بازدياد وهذا دليل على
تفاعل الشعب ال��س��وري ومحبته
ومشاهدته لإلخبارية السورية».
في سياق متصل ،وصفت الشبكة
السورية لحقوق اإلنسان إغالق موقع
صفحة اإلخبارية السورية بـ»الخرق
ال��واض��ح والفاضح لحرية اإلع�لام
والتعبير» ،معتبرة «أنّ هذا االجراء
جاء نتيجة للدور المهم الذي يقوم به
اإلعالم الوطني الحر الذي يعمل على
نقل الحدث في لحظة وقوعه ورصده
ألص���داء ال��ش��ارع ال��س��وري عموما ً
وموقفه مما يجري م��ن انتهاكات
وخ��روق��ات وجرائم ض� ّد اإلنسانية
ترتكب في الساحة السورية نتيجة

التامر الدولي والعربي».
وأشارت الشبكة ،في بيان ،إلى «أنّ
هذا اإلجراء دليل واضح على مصداقية
اإلخبارية السورية وسرعتها في نقل
المعلومة وحياديتها حول ما يجري
على الساحة السورية من جهة وعلى
تشكيلها أداة رصد وكشف لحقيقة
وفبركات وكذب المحطات المغرضة
والمدعومة من الذين مهدوا لذلك من
جهة أخرى».
ويأتي هذا اإلج��راء ضمن سلسلة
م���ح���اوالت إلس��ك��ات ص���وت اآلخ��ر
من خ�لال حجب مواقع ووق��ف ّ
بث
بعض الوسائل اإلعالمية ،حيث ت ّم
م��ؤخ��را ً حجب ب� ّ
�ث قناتي «المنار»
و»الميادين» من األقمار الصناعية
التابعة إلدارة «عربسات».

م�ؤ�شر �سوق دم�شق للأوراق المالية يرتفع  59.9نقطة
وقيمة التداوالت  136.16مليون ليرة
ارتفع مؤشر س��وق دمشق ل�لأوراق المالية بنهاية جلسة
تداوالت أمس  59.9نقطة عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير
موجبة قدرها  78.0بالمئة ليغلق على قيمة 1232 .71نقطة مع
حجم تداول قدره  155158سهما ً موزعة على  98صفقة بقيمة
تداوالت اجمالية بلغت  136.16مليون ليرة.
وفيما سجلت جلسة أمس تداول أسهم ثماني شركات ارتفعت
أربعة منها بينما أغلقت اربعة منها مساوية لسعر اإلغ�لاق
السابق.
واالس��ه��م المرتفعة تعود لبنك س��وري��ة ال��دول��ي اإلسالمي
بنسبة  64.3في المئة وأغلق على سعر  78.103ليرات ولبنك
قطر الوطني /سورية بنسبة  53.4في المئة وأغلق على سعر
 52.102ليرة ولبنك الشام بنسبة  63.0في المئة وأغلق على
سعر  83.92ليرة ولبنك البركة بنسبة  65.0في المئة وأغلق
على سعر  83.131ليرة.
أما الشركات التي أغلقت أسهمها من دون أي تعديل على
أسعارها فهي السورية الدولية للتأمين/أروب وبنك بيمو
السعودي الفرنسي والشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية
والشركة األهلية للنقل وظلت مساوية لسعر اإلغ�لاق السابق
بينما لم تشهد الشركات األخرى المدرجة في السوق أي تداول
على أسهمها.
وكانت جلسة التداول السابقة أغلقت على حجم تداول قدره
 257898سهما ً توزعت بين  23صفقة بقيمة تداوالت إجمالية
بلغت  736.45مليون ليرة وأغلق مؤشر السوق عند قيمة
 12.1223نقطة.
وزادت القيمة السوقية اإلجمالية للشركات المدرجة في سوق
دمشق لألوراق المالية خالل السنوات األربع األخيرة  51مليار
ليرة سورية لتصل نهاية العام الفائت إلى  134مليارا ً ارتفاعا ً من
 83مليارا نهاية .2011
ووفقا ً لتقرير صادر عن السوق ،حققت هذه الشركات ،وعددها
 ،24نموا ً في العام الماضي بنسبة تزيد بـ 36.1في المئة عن
الذي سبقه حيث كانت قيمتها عام  132 2014مليارا ً مقابل 119
عام  2013و 74مليارا ً في .2012
وواصل قطاع المصارف قيادة قطاعات السوق األخرى وتصدر
حركة التداول إذ حافظ على الحصة األكبر من قيم التداوالت

وض��ع��ت وزارة ال��دول��ة لشؤون
البيئة رؤية بيئية لمرحلة التعافي من
آثار الحرب اإلرهابية على سورية وما
خلفته من أضرار صحية واقتصادية
واجتماعية تاركة آثارا ً مباشرة وغير
مباشرة على الطبيعة وكل القطاعات
التي تمس حياة المواطن.
وأوضحت وزي��رة الدولة لشؤون
البيئة ال��دك��ت��ورة نظيرة سركيس
«أنّ عمليات ال��ن��زوح إل��ى المناطق
اآلمنة أدت إلى زيادة الضغوط على

حاصالً على  80في المئة منها مقابل  94في المئة في ،2011
علما ً بأنّ السوق تداولت خالل  2015نحو  1.1مليار ليرة.
وكسب مؤشر السوق «دي دبليو إكس» خالل هذه السنوات
 358نقطة حيث أغلق في نهاية عام  2015على  1228ارتفاعا ً
من  870نقطة وإن كان تراجع عن  2014بنحو 43نقطة.
من جهة أخ��رى ،طلبت هيئة األوراق واألس��واق المالية من
الشركات الخاضعة إلشرافها تقديم إفصاحاتها عن العام المالي
المنصرم وذلك خالل مدة أقصاها الخامس عشر من الشهر المقبل
وبعد قيام مفتش الحسابات بإجراء المراجعة األولية لها.
واشترطت الهيئة على الشركات في تعميم لها أن تتضمن
ه��ذه االف��ص��اح��ات مجموع ال��م��وج��ودات وح��ق��وق المساهمين

المشاركين في هذه المعارض.
وأوضح أنّ المؤسسة تسعى إلى تنشيط وتطوير
عملها باستمرار وخطتها للعام الجاري تستهدف
تفعيل المعاهدات واالتفاقيات ومذكرات التفاهم
للتعامل بالمثل م��ع ال���دول الصديقة والشقيقة
كالجزائر وإيران وروسيا ومصر والعراق.
وأش���ار الكرتلي إل��ى أنّ المؤسسة تعمل على
استثمار أجنحة مدينة المعارض من خالل تأجيرها
للشركات وال��ورش��ات الصناعية والحرفية التي

العائدة لمساهمي الشركة وصافي اإلي��رادات والربح المتوقع
ومخصص ضريبة الدخل وحقوق األقلية في األرباح ،إضافة إلى
ّ
أرقام مقارنة لهذه البنود مع العام المالي  2014وخالصة عن
نتائج أعمال الشركة خالل العام.
وتلتزم جميع الشركات المصدرة ل�لأوراق المالية المدرجة
وغير المدرجة وبناء على نظام وتعليمات اإلفصاح الخاص
بالجهات الخاضعة إلشراف الهيئة ووفق متطلبات سوق دمشق
لألوراق المالية بنشر نتائج أعمالها بعد قيام مفتش حساباتها
بإجراء عملية المراجعة األولية لها ويطلب من هذه الشركات
عادة تقديم إفصاحاتها خالل خمسة وأربعين يوما ً كح ّد أقصى
من انتهاء الفترة المالية.

توقفت عن العمل بسبب وجودها في أماكن ساخنة»،
موضحا ً «أنّ إيرادات مدينة المعارض وصلت العام
الفائت إلى نحو  120مليون ليرة سورية».
وذكر الكرتلي بأنّ «التشارك بين جهات القطاع
العام والجهات ذات الصلة كهيئة تنمية الصادرات
وات��ح��اد المصدرين وغ���رف ال��ت��ج��ارة والصناعة
والزراعة أسهم في إقامة معارض لتسويق وترويج
المنتجات الوطنية في الخارج ،ال سيما في العراق
ولبنان والجزائر وروسيا وإيران».

الم�صرف الزراعي في القرداحة:
تح�صيالت القرو�ض تتجاوز  50مليون ليرة
أعلن مدير المصرف الزراعي في القرداحة مفيد
عباس أنه تم تأمين جميع احتياجات المزارعين
من األسمدة اآلزوتية والسوبر فوسفات خالل العام
الماضي حيث بلغت مبيعات األسمدة اآلزوتية من
نوع يوريا  1460طنا ً ومن السوبر فوسفات 220
طناً.
وأشار عباس ،في تصريح ،إلى أنّ تحصيالت
المصرف من القروض الممنوحة للقطاعين الخاص
والتعاوني وصلت إلى نحو  50مليون ليرة سورية،
الفتا ً إلى «أنّ االستجابة والمبادرة للسداد من قبل

وزارة الدولة ل�ش�ؤون البيئة ال�سورية
تطلق ر�ؤيتها لمرحلة التعافي من �آثار الحرب
ال��م��وارد البيئية والطبيعية والتي
شح
يعاني البعض منها أساسا ً من ّ
أو قلة الموارد» ،الفتة إلى «أنّ اإلدارة
الفاعلة للموارد الطبيعية والبيئية
تمثل فرصة كبيرة واساسية لتحقيق
سبل معيشة مستدامة للمواطنين
وت��خ��ف��ي��ض أض�����رار ت��ف��اق��م أزم���ة
التخلص من النفايات وترحيلها إلى
المكبات النظامية وظاهرة السكن
العشوائي».
ول��ف��ت��ت س��رك��ي��س إل���ى ض���رورة

األخ��ذ بعين االعتبار البعد البيئي
في المراحل األولى لعملية التعافي
وإعادة اإلعمار حيث تسعى الوزارة
إل��ى تقوية ال��ق��درات واالس��ت��ف��ادة
ال��ق��ص��وى م��ن جميع المؤسسات
البيئية وتفعيل تقييم األثر البيئي
للمشاريع ال��م��درج��ة ف��ي المرحلة
ال��ق��ادم��ة ،إض��اف��ة إل��ى األخ��ذ بعين
االع��ت��ب��ار دور ب��ن��ك ال��م��ع��ل��وم��ات
والمرصد البيئي وجهود المجتمع
المحلي.

 ...وال�سياحة تن�شئ مركز خدمات للم�ستثمرين

جمعية المعار�ض والأ�سواق ت َّتجه
�إلى تفعيل المعاهدات واالتفاقيات

أك��د المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض
واألس���واق المالية ف��ارس الكرتلي أنّ المؤسسة
شهدت نشاطا ً ملحوظا ً العام الماضي حيث أقيم 63
معرضا ً ونشاطا ً
تخصصيا ً في المجاالت الصناعية
ُّ
والغذائية والصحية والزراعية وإع��ادة اإلعمار،
إضافة للبازارات ومهرجانات التسوق.
وقال الكرتلي ،في تصريح ،إنّ هناك لجنة النتقاء
المعروضات مهمتها دراسة المنتجات المعروضة
ومستواها وقابليتها للعرض الخارجي ،إضافة إلى

بحث وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي مع
الممثل المقيم لمنظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسف»
ف��ي دمشق هناء سنجر سبل تعزيز التعاون لتلبية
االحتياجات الصحية لألطفال وتحسين مستوى الخدمات
الطبية المقدمة لهم.
وأكد يازجي حرص الوزارة على االستمرار في تأهيل
الكوادر الطبية العاملة على تقديم خدمات الرعاية الطبية
لألم والطفل في المراكز الصحية وتحسين برامج الترصد
التغذوي على المستوى الوطني بالتعاون مع المنظمات
الدولية العاملة في المجال الصحي ومنها «يونيسف»،
بما في ذل��ك قيام ال���وزارة بتسهيل إيصال المساعدات
الطبية إلى جميع المناطق في المحافظات.

وأش��ارت سنجر ،من جانبها ،إلى استمرار المنظمة
بالتعاون مع وزارة الصحة لتلبية االحتياجات الصحية
لألطفال في المراكز الصحية ومساندة الجهود الحكومية
لالرتقاء بالواقع الصحي لألطفال ودعم احتياجات حمالت
التلقيح التي تنفذها ال��وزارة وباقي البرامج الصحية
الهادفة إلى تحسين صحة هذه الشريحة.
يُشار إلى أنّ خطة التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة
األمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لعام  2015تجاوزت
قيمتها  38مليون دوالر بهدف تحقيق الوصول المتكافئ
إلى خدمات الصحة والتغذية عالية الجودة وبالتركيز
على المناطق والفئات األشد احتياجا وخاصة شريحة
األطفال.

المزارعين كانت كبيرة بعد صدور القانون رقم 1
والقانون رقم  5لعام  2015وخاصة من القطاع
التعاوني حيث تمت تسوية  75ف��ي المئة من
ديونه بموجب هذا القانون».
وأض��اف« :إنّ القروض التي يمنحها المصرف
حاليا ً تقتصر على قرضي تنمية المرأة الريفية
وتربية الفروج حيث ت ّم خالل العام الفائت منح 10
ماليين ليرة كقروض لمربي الفروج و 703.2مليون
ليرة لتمكين المرأة الريفية.
ول��ف��ت ع��ب��اس إل��ى «أنّ ح��رك��ة اإلي��داع��ات في

المصرف أكبر م��ن السحوبات حيث تجاوزت
اإليداعات  50مليون ليرة بينما كانت السحوبات
 18مليوناً» ،مشيرا ً إلى «أنّ المصرف فتح مؤخرا ً
باب االكتتاب لشراء أبقار من عرق أبيض وأسود
يتم اس��ت��ي��راده��ا وف��ق ال��م��واص��ف��ات وال��ش��روط
الفنية ال ُمحدّدة من قبل الفنيين في وزارة الزراعة
واإلص�لاح الزراعي و يتم تنظيم معاملة إقراض
متوسطة األج��ل للراغبين بالحصول على قرض
ال تتجاوز قيمته  75في المئة من قيمة البقرة عند
االستالم».

�إعادة فتح
موانئ الالذقية
وطرطو�س
مع انح�سار
العا�صفة

أع��ي��د ص��ب��اح أم��س فتح
ال���م���وان���ئ ف���ي ال�لاذق��ي��ة
وط���رط���وس أم����ام ح��رك��ة
ال���م�ل�اح���ة ال��ب��ح��ري��ة مع
انحسار العاصفة الجوية
واستقرار حالة البحر.
وأك��د مدير عام الموانئ
ال��ب��ح��ري��ة ال��ع��م��ي��د ميثم
اب���راه���ي���م ال���ي���وس���ف في
تصريح أنّ شدة العاصفة
وصلت ف��ي بعض هباتها
إل���ى  42ع��ق��دة واألض����رار
الناجمة عنها كانت بسيطة
جداً.
وأغ��ل��ق��ت ال��م��وان��ئ في
ال�لاذق��ي��ة وط���رط���وس في
وجه المالحة البحرية يوم
االث��ن��ي��ن ب��س��ب��ب األح����وال
ال��ج��وي��ة ال��س��ائ��دة حفاظا ً
على سالمة المراكز والسفن
البحرية وال��م��وان��ئ حيث
بلغت س��رع��ة ال��ري��اح في
هباتها النشطة نحو 80
كلم في الساعة.

أص��در وزي��ر السياحة المهندس بشر يازجي ق��رارا ً
بإحداث مركز خدمات المستثمرين وذل��ك بهدف تقديم
الدعم والتسهيالت الالزمة لهم وتفعيل وتشجيع االستثمار
السياحي حيث بدئ العمل بالمركز ويجري حاليا اعداد
موقع الكتروني له على اإلنترنت.
وذكر مدير المركز المهندس وليد زوزو ،في تصريح« ،أنّ
مهمة المركز اإلجابة عن االستفسارات والمعلومات التي
يريدها المستثمر حول المشاريع السياحية التي تطرحها
ال���وزارة وآلية االستثمار وشروطه وتلقي المالحظات
والشكاوى» ،موضحا ً «أنّ آلية العمل في المركز تشبه
الية العمل في النافذة الواحدة من أجل تقديم التسهيالت
للمستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم دون
الحاجة إلى مراجعة جهات أخرى».
وأضاف مدير المركز أنه سيتم تطوير عمل المركز ليكون

لديه ممثلون من الوزارات والمؤسسات األخرى لمتابعة
األمور المتعلقة باالستثمار السياحي.
وأش��ار إلى «أنّ وزارة السياحة طرحت خالل ملتقى
االستثمار السياحي الذي أقيم في تشرين الثاني الماضي
 47مشروعا ً سياحيا ً منها  32مشروعا ً استثماريا ً و15
مشروعا ً ترويجيا ً وتقدم إليها حتى اليوم  15مستثمرا ً
متنافسين على  14مشروعا ً استثمارياً» ،الفتا إلى «أنّ
ال���وزارة تتلقى طلبات المستثمرين على مبدأ العرض
التدريجي حيث يمنح المستثمر الذي تقدم أوال ً عالمات
فنية إضافية في المشروع».
وأوضح أنه «تم إعداد مشاريع دفاتر الشروط للمشاريع
االستثمارية التي يمكن تطويرها وفق رؤية المستثمرين
المتقدمين بعد دراستها مع لجنة مختصة تم تشكيلها في
الوزارة».

غرفة �صناعة دم�شق وريفها تطلق
مهرجان الت�سوق ال�شهري الأول في � 11آذار
ح����دّدت غ��رف��ة ص��ن��اع��ة دمشق
وريفها الحادي عشر من شهر آذار
القادم موعدا ً لبدء مهرجان التسوق
الشهري األول لهذا العام بمشاركة
الشركات الصناعية السورية لتقدم
منتجاتها م��ب��اش��رة للمستهلكين
بأسعار مقبولة وعروض وحسومات
ك��ب��ي��رة وب��ال��ج��ودة وال��م��واص��ف��ات
المطلوبة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع عقدته
الغرفة في حضور أعضاء اللجنة
المنظمة للمهرجان والمشاركين في
مهرجان التسوق الشهري «عيشها
غ��ي��ر» ال���ذي أق��ي��م ال��ع��ام الماضي
حيث أكد المشاركون ضرورة العمل
إلنجاح مهرجان العام الحالي الذي
سينطلق بحلته الجديدة تحت شعار

«صنع في سورية».
وطلب رئيس مجلس إدارة الغرفة
سامر الدبس من العارضين االلتزام
بالحسومات التي حددتها اللجنة
المنظمة للمهرجان ،موضحا ً أنه ت ّم
تشكيل لجنة مصغرة لمراقبة أسعار
المنتجات المعروضة في المهرجان
وداعيا ً المشاركين إلى االستمرار في
تقديم الجوائز والهدايا للزوار التي
قدمت ف��ي مهرجان «عيشها غير»
الذي أقيم العام الماضي.
وأك���د رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة المنظمة
للمهرجان محمد أك��رم ال��ح�لاق أنّ
مهرجان «صنع في سورية» الذي
تنظمه الغرفة سترافقه حملة إعالمية
إع�لان��ي��ة ض��خ��م��ة وأنّ ال��ش��رك��ات
المشاركة لن تتحمل عبء التكاليف

اإلعالنية والترويجية.
وأوضح الحالق أنّ وزارة السياحة
ستقدم تسهيالت للحجوزات الفندقية
للمشاركين من خارج محافظة دمشق
إلى جانب تقديم المؤسسة العربية
لإلعالن التسهيالت الممكنة لدعم
ونجاح المهرجان ضمن صالحيات
المؤسسة ،الفتا ً إلى أنّ المهرجان
سيغطي هذا العام محافظتي حمص
والسويداء اللتين تشكالن «سوقا
مهماً» للمنتجات الصناعية الوطنية.
وك��ان��ت غ��رف��ة ص��ن��اع��ة دمشق
وريفها افتتحت خ�لال ع��ام 2015
مهرجانات تسوق شهرية منذ 11
نيسان في دمشق ،إضافة إلى خمسة
مهرجانات شهرية اثنان في الالذقية
وثالثة في طرطوس.

عمال الم�صارف والتجارة والت�أمين
يطالبون ب�إعادة منح القرو�ض ورفع �سقفها
طالب عمال المصارف وال��ت��ج��ارة والتأمين في
مؤتمراتهم السنوية بمختلف المحافظات بإعادة منح
القروض في جميع المصارف ورف��ع سقفها وزي��ادة
عدد الصرافات اآللية وتأمين الصيانة الفنية وإعادة
النظر بالسياسات المالية والضريبية لتتناسب مع
الظروف الراهنة وتعويض نقص الكوادر في مختلف
المؤسسات.
واستعرض رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة
وال��ت��أم��ي��ن سعيد سعيد ال��خ��دم��ات ال��ت��ي قدمتها
النقابة العام الماضي حيث بلغت قيمة القروض

النقابية  50مليون ليرة استفاد منها  1652عامالً
بينما وصلت تعويضات نهاية الخدمة إل��ى أكثر
من  4ماليين ليرة وتعويض الوفاة نحو  340ألف
ليرة.
من جهة ثانية ،طالب عمال الصناعات المعدنية
ف��ي حلب خ�لال مؤتمرهم السنوي بتأمين سيارة
إسعاف ونقطة طبية لمعمل كابالت حلب ورفد المعمل
بالطاقة الكهربائية بينما طالب عمال معملي الجرارات
بالتوسط لدى الجهات العامة وإعالمهم باستعداد
المعمل لتصنيع لوحات كهربائية أرضية.

