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أصدر الرئيس السوري د.بشار األسد قانونا يتعلق
بجرائم االجتار باألشخاص يتضمن حتديد عقوبات 
مرتكبي هذه اجلرائم وإحداث إدارة متخصصة مبكافحتها. 
ويهدف القانون إلى منع ومكافحة االجتار باألشخاص 
وإيالء اهتمام خاص للنس����اء واألطف����ال ضحايا هذه 
اجلرائم.  وينص املرسوم التشريعي رقم )3( لعام 2010 
على حتديد عقوبات بحق »من يرتكب جرمية من جرائم 

االجتار باألشخاص أو يش����ارك أو يحرض أو يتدخل 
فيها أو يعلم بها وال يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة 
إجرامية هدفها أو من بني أهدافها االجتار باألشخاص«. 
كما ينص القانون على »إح����داث دور لرعاية ضحايا 
االجتار باألش����خاص تتبع وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل إضافة إل����ى إحداث إدارة متخصصة مبكافحة 

جرائم االجتار باألشخاص في وزارة الداخلية«. 

تشديد العقوبات على جرائم االتجار بالبشر وتشكيل إدارة خاصة لمكافحتها 

كما في كل مرة يصدر فيها قانون انتظرته شرائح واسعة 
من الناس لس���نوات طويلة، يتضح أثناء التطبيق العملي، 
بعد فت���رة وجيزة، أنه كغيره م���ن القوانني املماثلة، مليء 
باملثال���ب والثغرات، أو الفقرات الغامضة، التي حتتاج، كما 
في كل مرة، لالئح���ة توضيحية، يصدرها الوزير املختص 
في وقت الحق، كي تس���اعد أجهزته التنفيذية على حس���ن 

تطبيق بنوده.
عكف مجلس الش���عب على مناقش���ة قانون »التطوير 
واالستثمار العقاري«. وتقول األنباء الواردة من حتت قبته، 
ان ه���ذا القانون قد أخذ بع���ني االعتبار احلاجة امللحة لدفع 
عملي���ة البناء، وتفعيل دور القطاع اخلاص اإلنش���ائي في 
هذا املجال، بهدف تأمني مساكن لذوي الدخل احملدود بسعر 
التكلفة، وعلى نطاق واس���ع، من خالل إقامة مدن وضواح 
سكنية متكاملة. إضافة إلى معاجلة مناطق السكن العشوائي، 
بهدف تأمني االحتياجات اإلس���كانية للشرائح الضعيفة من 

املجتمع بشروط ميسرة.
وفي توضيح أكثر ملاهية القان���ون املنتظر، فإن الدولة 
سوف تقوم باستمالك األراضي، وتسميتها »منطقة للتطوير 
العق���اري«، بعد إعداد املخطط���ات التنظيمية لها، وحتديد 
مستواها العمراني )ش���عبي، سكن أول، فيالت، أو منشآت 
أخرى( ثم العمل على تسليمها ملتعاقد يقوم بأعمال التنفيذ 
العمراني وفق ش���روط ومدة زمنية مح���ددة، يتفق عليها، 

كشكل من أشكال االستثمار.
اآلن، وبعد صدور القانون، من حقنا أن نتساءل: هل حلظ 
القانون املنتظر فقرة تلزم ش���ركات البناء بالقيام مبهامها 
األساسية املوكلة إليها، احملددة حصرا في البناء، وليس في 
املضاربات العقارية، التي جعلت منها شركات أموال دون أن 

تفعل شيئا على األرض؟
وهل وضع القانون اجلديد ح���دا لتداول العقارات التي 
تبنيها الدولة، ومتنحها للعاملني لديها من التداول في السوق 
السوداء، عن طريق نقل ملكيتها وفق حكم قضائي، أو مبوجب 
عقد يدونه الكاتب بالعدل، ثم تصدر احملكمة املختصة قرارا 

يصادق عليه؟
لو أن قانونا واحدا منع بيع ش���قق مؤسس���ة اإلسكان 
واجلمعيات السكنية، مع تشجيع استثمارها في عقود إيجار 
معفاة من الضرائب والرسوم، لساهمت منذ عقود بالتخفيف 
من وطأة السكن. قدر لي أحد اخلبراء عدد املساكن املغلقة، 
جاهزة أو على الهيكل، بنحو مليون شقة سكنية في عموم 
احملافظات الس���ورية، ثلثها في العاصمة دمشق وللتذكير 
اغلبها في منطقة تنظيم كفر سوسة حي األغنياء الراقيني! 
وليعل���م القارئ إن ثمن املتر هن���اك يتراوح بني 250 ألفا و 
300 ألف للمتر الواحد أي ثمن اقل منزل مساحته 200 »40 
مليون ليرة سورية« هل الحظتم كيف حلت مشكلة السكن 
في العاصمة السورية دمشق جيوب التجار اتخمت واملواطن 
ازداد فقرا أما الضواحي فهي ليس���ت بأفضل حال فاألسعار 

كاوية نسبة لدخله!
هذا رقم كبير، يعطي مؤش���را عن حجم اختناق السوق 
العقارية التي ال تخضع ألي منطق في حركة تداولها، ألنها 

قامت باألصل وفق مزاجيات سوق ال حتكمها أية قوانني.
هدى العبود

القانون المتخم!
معناكونوا 

المراسيلمرسال

غرام الذهب عينه على الـ 2000 ليرة و»الصاغة« العتماد المشغوالت عيار 12 
بروين إبراهيم 

تتجه أنظار وخزائن أصحاب األموال الى سوق الذهب، 
بعدم���ا قيل عن حصد املس���تثمرين في املعدن االصفر 
خالل العام املاض���ي عوائد مالية مجزية خصوصا في 

ظل تفاقم تداعيات أزمة االئتمان العاملية. 
حيث شهدت أسعار املعدن الثمني ارتفاعات ملحوظة 
جت���اوزت 25% منذ مطلع العام املاض���ي حتى نهايته 
مستفيدة من هبوط الدوالر، وبعد رحلة صعود سنوي 
لم يسبقها مثيل للعام التاسع على التوالي، وأنهت أسعار 
الذهب عام2009 مسجلة 1097 دوالرا لألونصة بارتفاع 
219 دوالرا في أكبر زيادة سنوية لها في ثالثة عقود. 

وأمام هذه االرتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب عانت 
األس���واق احمللية في س���ورية على مدى عام كامل من 
الركود وتراجع حجم التداول بنس���بة 90% مقارنة مع 
األعوام الس���ابقة إضافة إلى إغالق أكثر من 200 ورشة 
من أصل 600 ورش���ة، حس���بما أوضح رئيس جمعية 
الصاغة في دمشق جورج صارجي، موضحا أن األسعار 
املرتفعة للذهب العام املاضي أثرت بشكل سلبي وكبير 
على مبيعات األسواق احمللية لتصل إلى مرحلة الركود 
التام، خاصة وأنها تش���هد منذ أشهر تراجعا كبيرا في 
حج���م املبيعات دفعها إلى مزيد من املراوحة في املكان 

والتفكير في تغيير الكار. 
وأضاف صارجي أن اجلمعية ترصد حركة املبيعات 
من خالل قيمة وكمية املشغوالت التي يتم دمغها، حيث 
يراجع اجلمعية حاليا 7 من الصاغة في اليوم مقابل 130 
العام املاضي، ويقدر صارجي حجم املشغوالت الذهبية 
التي يتم دمغها يوميا في اجلمعية بأقل من 2 كيلوغرام 
مقابل أكثر من 80 كيلوغراما يوميا في مثل هذه الفترة 

من العام املاضي. 
وإذا ما نظرنا إلى حركة الذهب على مدار 2009، جند 
أن األس���عار ارتفعت بنحو 25% خالل التس���عة أشهر 
األولى عندما المس���ت األونصة مستويات 1000 دوالر، 
وارتفعت في ش���هري أكتوبر ونوفمبر بنفس النسبة 
25%، من 1000 دوالر لألونص���ة إلى 1227 دوالر، األمر 
الذي يطرح السؤال »هل سيواصل الذهب ارتفاعه في 
عام 2010« مش���روع؟  وردا على ذلك توقع صارجي أن 
يتراوح سعر األونصة بني ال� 1050 و1340 دوالرا. وأن 
يالمس الغرام من عيار 21 حدود األلفي ليرة س���ورية 

في حال استمرت األزمة املالية العاملية. 
ويوافق العديد من املتعاملني في أسواق الذهب صارجي 
رأيه وفق مسح لوكاالت األنباء، مبررين ذلك بالتوقعات 
باستمرار الضعف بالعملة األميركية خالل السنة احلالية، 
األمر الذي سيجعل الذهب محافظا على موجة الصعود. 

مما يجعله استثمارا ال يفنى على املدى الطويل. 
وتبقى جاذبية الذهب واجتاهات أسعاره املستقبلية 
مرهونة بعاملني هما تقلص قوة العملة االميركية من عدمها 
في املستقبل وهو ما يجعل السلع املقومة بالدوالر أكثر 
تكلفة على حائزي العمالت األخرى، والثانية تتمثل في 
بقاء أسعار الفائدة على العمالت الرئيسية في مستويات 

منخفضة لدعم انتعاش االقتصاد العاملي. 
وكش���ف صارجي عن نية اجلمعية تقدمي طلب إلى 
وزارة االقتصاد والتجارة لتغيير املواصفات التموينية 
نظ���را النخفاض املبيعات ونقص الس���يولة في أيدي 
الناس، ليصار إلى اعتماد ودمغ مشغوالت من عيار 12 
تناسب احتياجات الناس ومقدرتهم الشرائية، مشيرا 
إلى أن الكميات املوجودة من الذهب عيار 12 هي قليلة 
في السوق السورية وس���عر الغرام ال يتجاوز ال� 800 

ليرة سورية.

إغالق 200 ورشة من أصل 600 وانخفاض التداول %90

األسعار ارتفعت بنحو 25% خالل التسعة أشهر األولى عندما المست األونصة مستويات 1000 دوالر

المؤتمر الدولي األول للتنمية ينقعد
في 23 الجاري برعاية السيدة األولى

إبراهيم التركي
برعاية السيدة أس����ماء األسد األولى تقيم 
األمانة السورية للتنمية املؤمتر الدولي األول 
للتنمية في سورية 2010 حتت عنوان »الدور 
الناش����ئ للمجتمع األهلي في التنمية« كنقطة 
انطالق نحو سلس����لة من األنشطة من شأنها 
تعزيز التكامل بني جميع اجلهود املبذولة لتطوير 
العمل التنموي في سورية وذلك في الفترة ما 
بني 23 و24 يناير اجلاري. ويبحث املؤمتر عدة 
محاور أساسية كالتنمية الريفية ومتكني املجتمع 
احمللي واالستدامة في املشاريع التنموية إضافة 
إلى مناقش����ة التنمية لفئتي الشباب واألطفال 
في مجاالت العمالة وري����ادة األعمال والثقافة 

والتعلم. 
وقال عمر عبدالعزيز احلالج املدير التنفيذي 
لألمانة في مؤمتر صحافي: إن األمانة دعت إلى 
عقد هذا املؤمتر بهدف إيجاد مس����احة تواصل 
وتبادل اخلبرات بني جمي����ع األطراف املعنية 
بالعمل التنموي في س����ورية ولتوفير فرصة 
اللقاء مع مجموعة من أه����م اخلبرات الدولية 
في قطاع التنمية لتعزيز بناء القدرات احمللية 

في هذا السياق.
وأشار إلى أن املؤمتر هو أول بادرة من هذا 

النوع لبناء القدرات والتش����بيك بني جمعيات 
املجتم����ع األهلي ف����ي س����ورية والتركيز على 
دوره����ا في التنمية، والتعام����ل مع دور جديد 
لهذه اجلمعيات ومتكني األشخاص للقيام بدور 

فعال في التنمية في سورية.
ولفت إلى تطور عمل اجلمعيات األهلية في 
س����ورية بالتعاون الفعال مع األمانة موضحا 
أنه سيتم التركيز في املؤمتر على ربط جميع 
جوانب هذا القطاع بشكل عام سواء مؤسسات 
األمانة نفسها فردوس ومسار وشباب وروافد 
أم املبادرات األخرى التي أفرزها املجتمع األهلي 
واجلمعيات واملؤسسات اجلديدة العاملة في هذا 
القطاع بهدف الوصول إلى فهم أعمق في حاجة 
جميع شرائح املجتمع للمشاركة في التنمية.. 
إضافة إلى التنسيق بني القطاع احلكومي املتمثل 
بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومنظمات 
املجتمع األهل����ي لتمكني اجلمعيات األهلية من 
التشبيك والتشارك مع بعضها البعض وربطها 
باخلبرات واجلهات املانحة الدولية إضافة إلى 
متكني القدرات املوجودة في هذا القطاع مشتركة 
ليس فقط لصالح األمانة وإمنا لصالح جميع 

منظمات املجتمع األهلي بشكل عام. 
بدوره أوضح نادر قباني مدير األبحاث في 

األمانة السورية للتنمية أنه مت اختيار 24 من 
بني أكثر من130ورقة أبحاث وجتارب تنموية 
م���ن مختلف أنحاء العالم تس���لمتها األمانة 
م���ن عدة دول مؤك���دا أن املعيار كان نوعية 
األوراق ومضمونها وليس اجلهة املرس���لة 
بحيث تتمثل جميع التجارب العاملية في هذا 
املؤمتر.. الفتا إلى أن سورية ستكون أكثر دولة 
ممثل���ة في املؤمتر إلى جانب أوراق من دول 
عربية وأجنبية منها مصر وتركيا وباكستان 
والهن���د وپاراغواي وكندا وماليزيا وجنوب 
أفريقيا وفرنسا وأملانيا وإجنلترا فضال عن 
بعض املنظمات الدولية مثل اليونسكو والبنك 
الدولي. وستعقد خالل املؤمتر ورشات عمل 
يتناول فيها املش���اركون بالنقاش واحلوار 
أفضل الدروس املستفادة من عرض التجارب 
املثلى بهدف االرتقاء بنوعية املبادرات وضمان 
استدامتها والتحقيق األمثل للغايات املرجوة 
منها ووضع هذه املبادرات أمام صانعي القرار 
لبحث سبل االستفادة منها في تطوير العمل 

التنموي وطنيا ودوليا.
يشار الى أن األمانة السورية للتنمية منظمة 
غير حكومية تأسست عام 2007 كي تكون مصدر 

الهام لألفراد واملجتمعات في سورية.

قصر الزهراوي متحف للتقاليد الشعبية 
ودار األمين مركز توثيقي في حمص 

قصر الزهراوي في حمص 

بدأت مديرية آثار حمص تنفيذ خطتها العام احلالي املشتملة 
على عدد من املشروعات االثرية الهامة في مدينة حمص.

وقال م.فريد جبور رئيس دائرة اآلثار واملتاحف ل� »سانا« 
إنه يتم حاليا جتميع الوثائق والصور واملخطوطات املتعلقة 
مبدينة حم����ص ليتم عرضها في دار مفيد األمني التي انتهت 

اعمال الترميم فيه منذ عام ليكون مركزا توثيقيا للمدينة.
كم����ا أوضح انه يتم حتضير مقتني����ات العرض املتحفي 
الفتتاح قصر الزهراوي خالل الفترة القريبة من العام احلالي 

ليكون متحفا للتقاليد الشعبية التراثية.
وأوضح أن الدائرة تستعد إلجراء أعمال الصيانة الداخلية 
واخلارجية للمتحف الوطني والدائرة يعود بناؤها إلى الفترة 
الفرنسية عام 1923 كما تتابع أعمال الترميم التي جتري في 
جامع البازر باشي بالتنسيق مع مديرية األوقاف وتقدر كلفة 
ه����ذه األعمال 12 مليون ليرة. وب����ني م.جبور أن عدد األبنية 
الدينية واملدنية األثرية املس����جلة في احملافظة بلغ 83 وعدد 
التالل 124 تال أثريا الفتا إلى أنه مت رفع مقترحات لتس����جيل 
بعض األبنية التي تتوافق مع األس����س واملعايير الواردة في 

قانون اآلثار إلى املديرية العامة لآلثار واملتاحف بدمشق للنظر 
في امكانية تسجيلها وفق األصول القانونية املتبعة.

يشار إلى أن البعثات األثرية املشتركة التي كانت قد بدأت 
اعمال الترميم والتنقيب في السنوات السابقة في العديد من 
املواقع والقرى واملناطق ستتابع عملها في صيف هذا العام 
وفق املنهجية العلمية املوضوعة لعملها حيث عثرت البعثة 
الس����ورية � األملانية � البريطانية املش����تركة في موقع قطنا 
مبنطقة املشرفة في موس����م صيف العام املاضي على مدفن 
منحوت في الصخر يقع في األقسام الغربية من القصر امللكي 
وأوان حجرية وأساور وقالدات ذهبية ومجموعة منوعة من 
األواني الفخارية التي تعود الى فترة البرونز الوسيط خالل 
الفت����رة املمتدة من 1700-1600 قب����ل امليالد إضافة إلى رقيم 
مس����ماري يعود ململكة قطنا املعاصرة ملدينة ماري ويعتبر 

من اضخم الرقم املسمارية.
كما متت دراس����ة وتوثيق وتصوير مواقع املسح األثري 
في مناطق غرب حمص واخذ عينات من كسر فخارية ورسم 

الوجوه احلجرية ملتابعة العمل فيه.
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أكثر من 6000 مستفيد من المشاريع 
السكنية في الحسكة

درعا تنجز 13 مدرسة
للتعليم األساسي

حلب تصادر 8759 
دراجة نارية في 2009

وصل عدد املكتتبني الراغبني في احلصول على مس���كن
عن طريق اجلمعيات السكنية في محافظة احلسكة خالل 
العام املاضي الى 5600 مكتتب، فيما وصل عدد املستفيدين 
من املكتتبني السابقني لدى هذه اجلمعيات إلى 6150 مستفيدا. 
وقال رئيس االحتاد التعاوني السكني باحملافظة م.بكر عكلة 
ل� »س���انا« إن عدد املشروعات السكنية املنجزة في الفترة 
نفسها وصل إلى 68 مش���روعا موزعا في أنحاء احملافظة، 
في حني بلغ عدد اجلمعيات السكنية 123 جمعية مشيرا إلى 
الصعوبات التي تواجه االحتاد في تأمني األراضي الالزمة 
لتنفيذ املشروعات الس���كنية ضمن املخططات التنظيمية 
للمدن الرئيسية وتقدمي اخلدمات الضرورية للمشروعات 

السكنية القائمة من قبل مجالس هذه املدن.

أجن���زت مديرية اخلدم���ات الفنية في درع���ا خالل العام املاضي 13 مدرس���ة 
للتعليم االساسي حتوي 141 شعبة في مختلف مناطق احملافظة.

وقال رئيس قس���م األبنية في مديرية اخلدمات الفني���ة م.انور كيوان إن التكلفة 
االجمالي���ة للمدارس املنجزة وصلت إلى 154 مليونا و709 آالف ليرة توزعت في 
الغارية الغربية وجاس���م ش���مال البلد ودرعا احملطة ومساكن غباغب واملتاعية 
وتسيل وسملني وابطع والصنمني األولى وعالقني وكمونة والطيحة وعلما، مشيرا 
إلى أن املديرية وضعت في اخلدمة أيضا ثانويتي جدل والكرك بعدد شعب وصل 
الى 18 ش���عبة صفية وبتكلفة إجمالية بلغت 29 مليونا و584 ألف ليرة. وأوضح 
م.كي���وان أن مديرية اخلدمات الفنية اجنزت الثانوي���ة التجارية في بصرى ب� 9 
ش���عب وبقيمة 18 مليونا و840 ألف ليرة ومدرسة جاسم للفنون النسوية ب� 25 
شعبة بتكلفة 25 مليونا و122 ألف ليرة ومدرسة الصنمني للفنون النسوية ب� 25 

شعبة بقيمة 27مليونا و136 ألف ليرة.

ص���ادرت الوحدات الش���رطية في
العام املاضي  محافظة حلب خالل 
8759 دراجة نارية من نوعي العجلتني 
والثالث عجالت. ونقل����ت »سانا« عن 
مص���ادر الشرطة في احملافظة انه مت 
تس���ليم 3243 دراجة إلى معمل صهر 
احلديد بحماة و1455 دراجة إلى مديريات 
اجلمارك ومتت إعادة 1412 دراجة إلى 
اصحابه����ا بعد املصاحلة عليه��ا كونها 
حتمل أوراقا نظامية في حني بلغ عدد 
الدراجات التي التزال في كراج احلجز 

2649 دراجة. 

حتية طيبة وبعد:
لقد مت قبول ش���هادات خريج���ني اجلامعات 
اخلاصة في س���ورية بجمي���ع دول اخلليج عدا 

الكويت وال نعرف السبب في ذلك؟
� هل هناك بوادر قبول دولة الكويت واالعتراف 
به���ؤالء اخلريجني من اجلامع���ات اخلاصة في 

سورية؟
� يرجى االهتمام بهذا املوضوع وبيان ردكم 
في جريدة »األنباء« في أقرب وقت ممكن شاكرين 

لكم حسن اهتمامكم.
وفي هذا املناس���بة أتقدم الى أس���رة جريدة 
»األنباء« بالتهنئة مبناسبة عيدها ال� 34 حيث 
تعتبر »األنباء« منبرا حرا للكلمة الصادقة وصرحا 
إعالميا مميزا. فكل عام وأنتم بخير متمنني لكم 

دوام التقدم واالزدهار.
ق. المصري

»األنب��اء« إذ تش��كر الق��ارئ الك��رمي على 
تهنئت��ه ومتابعته، تش��ير الى انه لدى س��ؤال 
أه��ل االختصاص حول املوضوع، فقد تبني ان 
الشهادات اخلاصة من جميع دول العالم وليس 
فقط من سورية بل وحتى دول اخلليج، تتطلب 
وجود اعتماد لها لدى وزارة التعليم العالي في 

الكويت.
وه��و يتطلب إجراءات يج��ب ان تتقدم بها 
اجلامعات املعنية لدى امللحقية الثقافية لسفارات 
الكويت في العالم ول��دى وزارة التعليم العالي 

في الكويت.
وانه في حال تقدم خريجو اجلامعة اخلاصة 
الس��ورية او غيرها بطلب معادلة الشهادة فانه 
عادة ما يتم املوافق��ة عليها في ديوان اخلدمة 
املدني��ة ما ل��م تكن ص��ادرة ع��ن جامعة من 
اجلامع��ات احملظورة لدى وزارة التعليم العالي 

الكويتية.
وملزي��د م��ن اإليضاح والش��رح س��تقوم 
»األنب��اء« بالتوس��ع ف��ي بح��ث املوضوع مع 
املختصني في الوزارة كونه ش��أنا ميس جميع 
اجلامعيني الوافدين ولي��س فقط ابناء اجلالية 

السورية.


