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شؤونسوريــة

معنا كونوا 

من مّنا في مأزق اقتصادي 
العرب أم أوروبا؟

فجأة أعلنت اليونان أنها تعاني من األزمة املالية العاملية 
ترى ما السبب؟ وكلنا يعلم أن اليونان بلد عريق ميتلك كل 
املقومات من السياحة والتجارة إضافة الى املوقع الذي يعتبر 
م���ن أفضل املواقع في العالم. نعم أعلنت أثينا ولم تغمض 
عينيها عن ازمة ال يستهان بها، وحلقت بها جارتها األوروبية 
اسبانيا التي سارعت الى اإلعالن عن اتخاذ إجراءات تقشف 
في موازنتها وإنفاقها اجلاري بنسبة 16% كإجراء احترازي 
يرمي إلى إبعاد ش���بح سيناريو اليونان عن حدودها. لكن 
املشكلة مع األسف حتيط وتهدد ست عشرة دولة أوروبية، 
أي منطقة اليورو، وهي منهم، ترى هل جتد منطقة »احللم 
األوروبي« نفس���ها فجأة محاصرة بني ثالثة استحقاقات ال 
مهرب من أي منها إال مبعجزة إلهية، وهذا أمر ال ميكن البناء 
علي���ه مبنطق العلم، بدءا من حماي���ة رصيدها النقدي من 
االنهيار، العملة املفترض انها محمية وهي التي وحدت حتت 
لوائه���ا 16 دولة متباينة في اقتصاداتها ولغاتها وثقافاتها. 
ففي انهيارها تسقط معاهدة لش���بونة ومن قبلها اتفاقية 
ماس���تريخت، وتعود األمور رمبا إلى ما قبل اتفاقية روما 
عام 1956، أي الدول القطرية بسوق اقتصادي ضيق، ينتهي 

معه احللم األوروبي الذي حتلم بتقدميه ألجيالها.
وعلينا أال ننسى الدين العام الذي تعاني منه جميع بلدان 
منطقة اليورو باس���تثناء أملانيا الت���ي عانت ما عانته قبل 
انهيار جدار برلني من االنقسام وحصار اإلخوة األوروبيني 
لها بعد احلرب العاملية الثانية. والذي يجعل من خطة اإلنقاذ 
التي أقرها املصرف املركزي األوروبي مؤخرا ملساعدة الدول 
األخرى املتعثرة املقدرة بنحو تريليون يورو تبدو في واقع 
األمر مس���كنا ضعيف الفاعلية لديون وصلت ال� 100% من 

الناجت احمللي السنوي BIP للبعض منها.
وعلينا أن ال ننكر حتذير االقتصادي األميركي املعروف، 
نورييل روبيني من املخاطر احملدقة بدول االحتاد األوروبي 
منذ بداية العام املاضي، كل املؤش���رات التي بني أيدينا اآلن 
تثبت أن ما يجري في اليونان منذ مطلع العام احلالي وما 
س���يتبعها من انهيارات متسلسلة قد مت إعداد فصولها بني 
قمتي مجموعة العشرين الكبار G20 اللتني انعقدتا في نوفمبر 
2008 في واش���نطن وأبريل 2009 في لندن، وال يخفى على 
احد وجود كل من مادوف وجورج سوروس في الكواليس 
اخللفية للقمة، أن بصماتهما كانت واضحة في صياغة بنود 
جدول أعمال القمة، ونتائج اخلراب الذي بدأت تعيشه القارة 

األوروبية حاليا.
والسؤال الذي يفرض نفسه بإحلاح: هل ستفضي التحركات 
 BRIC املكوكي���ة بني عواصم الق���وى االقتصادية، مجموعة
التي تضم البرازيل وروس���يا والهن���د والصني، إضافة إلى 
التكتالت االقتصادية األقل ش���أنا التي تتش���كل معاملها في 
أكثر من مكان، ومنها بوادر تشكل نواة تكتل إقليمي شرق 
أوس���طي يضم كال من تركيا وروس���يا وأرمينيا وسورية 
ولبنان وقطر والعراق في وقت الحق، إلى منع انهيار اليورو 
ليبقى منافسا قويا للدوالر كما جاء في تصريحات الناطق 
الرسمي للكرملني الذي قال: »متر العملة األوروبية املوحدة 
مبرحلة صعبة لكنها ستتجاوز أزمتها بوقوف دول من خارج 
االحتاد إلى األوروبي إلى جانبها في محنتها، وفي مقدمتهم 
روسيا االحتادية التي لن تتوانى في تقدمي كل ما يلزم من 
دعم الس���تمرار اليورو؟ وهل نحن العرب نستعد ملساندة 
اقتصاداتنا ولو كانت ضعيفة بالنسبة للدول العمالقة في 
اقتصادها واقتالع كل ما تريده من مكونات االقتصاد القوي؟ 
وببساطة اكبر هل نعمل على مبدأ أنا وأخي على ابن عمي 
وأنا وابن عمي على الضعيف؟ نأمل أن نرى اقتصاد العرب 

موحدا في وجه العواصف بكافة أنواعها«.
هدى العبود 

س���ؤال طريف وجهته االعالمية هناء صالح املذيعة في تلفزيون 
»الدنيا«، ألعضاء مجلس الوزراء الس���وري ورئيس���ه بعد انتهاء 
اجتماعهم الذي كان محوره الرئيس���ي احلريق الكبير الذي نشب في 
غابات إدلب، فبعد انتهاء االجتماع التقت االعالمية هناء الوزراء فردا.. 
فردا، وسألتهم فيما اذا كانوا يقرأون، وما هي نوعية الكتب التي يحبون 
القراءة فيها. وكانت أجوبة الوزراء الفتة، فقد تبني أن بعضهم ال يقرأ 
أبدا، أما البعض اآلخر فيقرأ ولكن في مجاالت بعيدة عن تخصصه كما 

هو احلال في جواب وزير الصحة رضا س���عيد الذي أوضح أنه يحب 
قراءة كتب احلب والقصص الرومانسية، وفي بقية االجوبة صرح وزير 
التربية بأنه يقرأ حاليا كتابا في »الذكاء البيئي« أما وزير الزراعة عادل 
سفر فقد كان صريحا جدا وأجاب بأنه ال ميلك الوقت من اجل القراءة 
نهائيا. أما اجلواب الالفت فقد كان لوزيرة البيئة كوكب داية التي أجابت 
على السؤال ببيت ش���عر قالت فيه »وما نيل املطالب بالتمني، ولكن 

تؤخذ الدنيا غالبا« مشيرة الى انها حتب الشعر والقاءه.

حكومتنا والكتب.. رومانسية وشعر وبيئة وبعض وزرائنا اليقرأون

أوراق نقدية جديدة من فئة 50 
و100 و200 في التداول

جهاد التركي
بعد ثالثة أعوام من الدراسة والتخطيط طرح مصرف سورية املركزي الثالثاء املاضي، للتداول ثالث فئات نقدية جديدة 

مبظهر وألوان وميزات وعالمات مختلفة عما سبق. وتشمل هذه الفئات أوراق النقد من قيمة 50 و100 و200 ليرة سورية، 
حي���ث يبلغ طول ورقة ال 50 ل.س 135مم في حني يبلغ عرضها 65مم، أما ورقة 100 ل.س فيبلغ طولها 140 مم وعرضها 

65مم، وورقة 200 ليرة سورية بطول 145مم وعرض 65مم. 
وأكد حاكم مصرف سورية املركزي أديب ميالة أن األوراق النقدية اجلديدة ستحل محل األوراق القدمية من نفس 

الفئات التي س���يتم سحبها تدريجيا. وأضاف ميالة في حديث للفضائية السورية أنه سيتم سحب األوراق املنتهية 
الصالحية واألوراق املهترئة والتي أصبحت صعبة التداول من الس���وق وسيتم إتالفها في املصرف املركزي، الفتا 
إلى أن األوراق النقدية اجلديدة هي عبارة عن ضخ بدال من السيولة التي ستسحب من السوق أي أنه ليس هناك 

أي عرض أو تأثير لضخ هذه األوراق على التضخم. وأوضح أنه ليس املهم عدد وكمية األوراق املطروحة إمنا 
األهم هو أن ما يجري هي عملية استبدال للعملة التالفة واملهترئة واملشوهة عن قصد وغير قصد.

وفيما يخص مناذج األوراق النقدية اجلديدة، قال حاكم املصرف املركزي إن وجه الورقة من فئة اخلمسني 
ليرة تتضمن صورة لرقمني فخاريني أحدهما دائري واألخر مستطيل، ميثالن األحرف األبجدية األولى التي 

انطلقت من سورية لتتحف العالم، والوجه اخللفي لها يحتوي على صورة ملكتبة األسد ومتثال للرئيس 
الراحل حافظ األس���د.  وع���ن األوراق النقدية اجلديدة من فئتي 100 و200 لي���رة، قال ميالة إن الوجه 
األمامي لورقة املائة ليرة تتضمن صورا لبوابة بصرى ومسرحها فيما يتضمن الوجه اخللفي صورا 

ملبنى مصرف سورية املركزي، ومبنى اخلزنة في صحن اجلامع األموي، الفتا إلى أن فئة 200 ليرة 
تتضمن صورة لنواعير حماة على الوجه األمامي، وصورة لسقف معبد »بل« في تدمر على الوجه 

اخللفي. وحول املزايا األمنية للفئات النقدية اجلديدة، قال حاكم مصرف سورية املركزي إن جميع 
األوراق النقدي���ة اجلديدة حتتوي على نفس اخلصائص األمنية، وأطراف هذه األوراق مطبوعة 
ومصنوعة بشكل نافر وهي ميزة أمنية من ناحية، وميزة للمكفوفني من ناحية أخرى أي أنه أخذ 

بعني االعتبار شريحة من املجتمع ميكن لهم التعرف من األوراق النقدية من خالل أطرافها.
وأضاف ميالة أن هناك مزايا أمنية على الوجه اخللفي لألوراق النقدية اجلديدة من خالل خطني ملونني 

ال ميكن ألي آلة تصوير أن يصورهما، وهناك خط معدني مكتوب عليه املصرف املركزي، وتتميز األوراق النقدية 
اجلديدة بأن لها نفس العرض، في حني يزداد طولها كلما ارتفعت قيمة الورقة النقدية.

وعن طرح أوراق نقدية جديدة لفئات أخرى، قال حاكم مصرف س���ورية املركزي إنه س���يتم قريبا طرح أوراق جديدة من 
فئتي 500 و1000 ليرة في غضون االش���هر املقبلة قبل نهاية العام.  وأكد ميالة أنه تتم حاليا إعداد تصاميم جديدة للعملة املعدنية 

من فئات ليرة والليرتني و5 و10 و25 وأنه ستضاف اليها عملة معدنية من فئة ال� 50 ليرة.

مزايا لمنع التزوير وخواص إضافية للمكفوفين.. وسحب القديمة بالتدريج

8.1% البطالة في سورية لعام 2009.. والنسبة األعلى في الالذقية وطرطوس 
أعلن املكتب املركزي لإلحصاء أن النتائج النهائية ملسح قوة 
العمل السنوي للعام 2009 أكدت أن معدل البطالة في سورية 

خالل العام املذكور وصل إلى %8.1.
وتبني البيانات اإلحصائية بحسب موقع »سيرياستيبس« 
االلكتروني أن أعلى نس���بة للمتعطلني تتواجد في محافظتي 
الالذقية وطرطوس، إذ بلغت النسبة في الالذقية نحو %13.4 
وفي طرطوس كانت 13.3% من إجمالي عدد املتعطلني في القطر 
البالغ نحو 442.935 ألف متعطل، ثم جاءت محافظة احلسكة 
في املرتبة الثالثة بنحو 11.9% فريف دمشق رابعا بنحو %10.2، 

فحمص خامسا مبعدل 9.9% من إجمالي عدد املتعطلني.
وكما هو متوقع فإن أعلى نسبة للبطالة توجد لدى الشرائح 
العمرية األكثر شبابا، إذ يشكل عدد املتعطلني والذين تتراوح 
أعمارهم بني س���ن ال� 20 و24 نحو 29.8%، وبني سن 25 � 29 
تصل النسبة إلى 26.2%، وهذا أمر طبيعي كون التوجه نحو 
س���وق العمل يبدأ ويتكاثف مع هذه املراح���ل العمرية، فيما 

تتراجع نسبة املتعطلني ممن تتراوح أعمارهم بني 15 � 19 عاما 
لتصل إلى 13.5% وهذا يفسره توزع املشتغلني تبعا للنشاط 
االقتصادي إذ يستحوذ نشاط البناء والتشييد على نحو %16.2 
من عدد املشتغلني وهي نسبة كافية لتفسر لنا انخفاض نسبة 
البطالة في مرحلة عمرية محددة متتاز عمالتها بعدم متابعة 
التحصيل العلمي واالعتماد على املهن التقليدية وأنها عمالة 
غير مدربة، كما تتراجع نسبة املتعطلني الذين تتراوح أعمارهم 
بني 30 � 34 لتصل إلى 12.9% وكذلك بالنس���بة للذين تتراوح 
أعمارهم بني 35 � 39 حيث تبلغ النسبة نحو 7.7%، وفي إشارة 
واضحة لتركيبة البطالة واستقرار العمل فإن املرحلة العمرية 
ملا بعد سن األربعني تشهد انخفاضا كبيرا في عدد املتعطلني، 
فه���ي مثال تبلغ لدى الذين تتراوح أعمارهم بني 40 � 44 نحو 

3.9% ولدى 45 � 49 نحو %2.4.
من النتائج األخرى املهمة، تلك املتعلقة بتوزيع املتعطلني 
15 س���نة فأكثر تبعا للتركيب التعليمي، إذ توضح البيانات 

اإلحصائية أن أعلى نسبة للمتعطلني تتركز في حملة الشهادة 
االبتدائية، حيث يشكلون ما نسبته 32.4% من عدد املتعطلني، 
ثم ممن أنهوا تعليمهم باملرحلة الثانوية وهؤالء كانت نسبتهم 
من إجمالي املتعطلني نحو 18.3%، فاإلعدادية 14.6%، ثم املعهد 
املتوسط 13%، فاجلامعية وأكثر بنسبة 7.7%، وملن يقرأ ويكتب 

بنسبة 7.6% واألمي بنسبة %6.4.
هذا وتلعب تركيبة س���وق العمل في س���ورية واألنشطة 
االقتصادية التي تستحوذ على أكبر نسبة من التشغيل وطبيعة 
وتوصيف فرص العمل املتاحة واملطلوبة، دورا رئيس���يا في 
توزع املتعطلني تبعا للمستوى التعليمي، ولذلك يالحظ متركز 
املتعطلني في املراحل التعليمية املتوسطة، التي ال تزال تفتقر 
إلس���تراتيجية تعمل على مراعاة ما حتتاجه من فرص عمل، 
فعمال قطاع البناء والتشييد وعمال الشركات واملعامل ينتمون 
في الغالب لفئات التعليم املتدن���ي، وعمال الوظائف اإلدارية 

األولى ينتمون للفئات التعليمية العليا، وهكذا.

الحمام الدمشقي من طقس اجتماعي إلى معلم أثري
انتحار رئيس اتحاد عمال النفط 

على باب المستشفى الوطني بحمص 
ال ي���زال ع���دد قلي���ل م���ن احلمامات 
الدمش���قية التي يعود نشوء بعضها 
إلى أكثر من 700 سنة، يزاول نشاطه في 
اس���تقبال الناس الذين يودون أخذ حمام 
س���اخن في هذه األماكن األثرية..السيما 
السياح الذين يدخلونها في سياق جوالتهم 
في دمش���ق القدمية للتعرف على أجواء 

ومعالم هذه األبنية العريقة. 
هذه احلمامات الت���ي زاد عددها على 
املائتني في وقت ما وبلغت ذروة شهرتها 
في القرن التاس���ع عش���ر كانت جميعها 
تستقي من مياه نهر بردى وفروعه وكانت 
تتحول إلى مكان يجتمع فيه الناس وخاصة 
في املناس���بات أي قبل األعياد واألعراس 
واملوالد وسواها فال يقتصر النشاط على 
االس���تحمام بل تأخذ اجللسات فيه عدة 
ساعات من حفالت السمر وتداول شؤون 
احلياة. وخاصة حفلة احلمام التي كانت 
تقام للعريس ليلة زفافه حيث يقوم صحبه 
بإلباسه حلة العرس على انغام العراضة 
الشامية املشهورة وما يتخللها من ألعاب 

وتساٍل. 
ومع تراج���ع تلك العادات االجتماعية 
القدمية في ظل تطور املدينة وصخب احلياة 

واالستهالك فيها حتول احلمام إلى معلم 
تراثي وأثري كالقلعة أو السور أو سواهما 
يقصده السياح لالطالع عليه كبناء قدمي 
ولم يبق من ذلك العدد الكبير من احلمامات 
التي تعمل في الوقت الراهن سوى 12 حماما 
ليتحول الباقي إلى مطاعم ومقاه منتشرة 

داخل سور املدينة القدمية. 
ومن أشهر احلمامات التراثية املتبقية 
في دمشق نور الدين الشهيد، امللك الظاهر، 
السلسلة، الناصري، البكري، الورد، اجلوزة، 
اخلاجني، القرماني، أمونة والشيخ رسالن 

وغيرها. 
ال يختلف احلمام م���ن خالل زخارفه 
وطبيعة بهوه عن البيت الدمشقي كثيرا 
فكل تفاصيل التراث الشامي تتجلى بأبهى 
صورها في احلمام القدمي ما يجعله مرجعا 
للس���ياح من كل صوب خاصة أنه يحمل 
تقلي���دا غير موجود في دول الغرب وهو 

االستحمام خارج املنزل. 
ويتميز البناء الداخلي في هذه احلمامات 
باحتوائه عل���ى عدد كبير م���ن القناطر 
واللوحات الزخرفية الش���رقية املنتشرة 
وخاصة ف���ي البهو البران���ي إضافة إلى 
الشرقيات واألنتيكا التي تزين زوايا احلمام.  

تنتمي احلمامات من حيث هندستها البنائية 
ومنوذجها العمراني إلى الطابع العمراني 
للبيوت الدمش���قية فمعظم حجارتها من 
الرخام الذي بنيت منه أشهر قصور وبيوت 

دمشق القدمية. 
ويقول محمد حمامي مدير حمام نور 
الدين الش���هيد في تصريح لوكالة سانا 
إن حم���ام نور الدين الش���هيد في منطقة 
البزورية يعود إلى سنة 1170 ميالدية في 
العهد اململوكي حيث بناه نور الدين محمود 
زنكي امللقب بالشهيد وتعود ملكيته اآلن 
ملديرية اآلثار واملتاحف وتستثمره عائلة 
حمامي.  وفي شرح مفصل يتحدث حمامي 
الذي استقت عائلته كنيتها من املهنة أن 
احلمامات القدمية بش���كل عام عبارة عن 
دور كبيرة مقس���مة إلى ثالثة أجزاء هي 
البراني وهو البهو ويعتبر استراحة للزبائن 
والوسطاني وهو قسم يحضر فيه الزبون 
لالستحمام وحرارته أعلى من البراني وأقل 
من اجلواني أما اجلواني فيتألف من عدة 

مقاصير لالستحمام. 
ويضي���ف حمامي ال���ذي يدير حمام 
الناص���ري حاليا أن احلم���ام حافظ على 
طقوس���ه فيس���تقبل النس���اء في الفترة 

الصباحية والرجال في الفترة املس���ائية 
كما أنه يستقبل العروس ويستعيد العادات 
القدمية أثناء العرس مثل احلناء واالطعمة 
املعروفة بدمش���ق التي تقدم في احلمام 
احتفاال بالع���رس.  ويجزم مدير حمامي 
الناصري ونور الدين الشهيد أن هذه املهنة 
لن تنقرض م���ادام هنالك زبائن دائمون، 
إضافة إلى السياح الذين يرتادون احلمامات 

القدمية بشكل يومي. 
ويشير طاهر اجلودي احلسني مدير 
حمام السلس���ة في العم���ارة إلى أن عمر 
هذا احلمام يجاوز 800 عام وهو من أقدم 
احلمامات في الش���ام القدمية الفتا إلى أن 
عادة االستحمام في حمام السوق تراجعت 
هذه الفترة كثيرا وتقتصر حاليا على زبائن 

محددين إضافة إلى السياح. 
ويشرح احلسني أن تسخني املياه سابقا 
في احلمامات كان يعتمد على احلطب وكانت 
هنالك في كل حمام غرفة للحطب أما اآلن 
فيتم االعتماد على املازوت لكن أس���اليب 
االستحمام القدمية مازالت معتمدة وهي 
اجلرن والطاسة مع إدخال بعض التقنيات 
احلديث���ة التي وصلت إلى اجلاكوزي في 

بعض احلمامات.

بعد تسليفه مبلغ 5 ماليين ليرة ألحد األشخاص 

أقدم رئي���س االحتاد املهني 
لعمال النفط في سورية عيسى 
الناعم على االنتحار بإطالق النار 
على رأسه قبالة مدخل املستشفى 
الوطني الواقع في منطقة جورة 
الش���ياح مبدينة حمص وذلك 
حوالي الساعة العاشرة من صباح 

يوم األربعاء املاضي.
ل� »سيريا  وأكد شاهد عيان 
نيوز« وهو )مصدر في املستشفى 
الوطني الذي مت إطالق النار عند 
مدخله( ل� »سيريانيوز« انه »في 
الساعة العاشرة صباحا تقريبا 
أتت سيارة من نوع )فوكس فالكن 
باسات س���وداء( وحتمل لوحة 
السائق  دمش���قية، لينزل منها 
ملوحا مبسدس���ه، وكان جسده 
مضرجا بالدماء، حيث عرفنا أنه 
مصاب بعيار ناري قبل نزوله 

من السيارة«.
وتابع ش���اهد العيان »وبعد 
الس���يارة بدأ يتكلم  نزوله من 
بكلمات غريب���ة وغير مفهومة 

حيث التم اجلموع حوله، وفي 
تلك األثناء كان املسدس موجها 
على رأس���ه، مما دف���ع عناصر 
شرطة مخفر املستشفى حملاولتهم 
التفاهم معه وإقناعه بخطورة 
ما يفعل، وذلك بطريقة ودودة 
التي  المتصاص فورة الغضب 

كانت ظاهرة على الرجل«.
ويضيف »فهمنا من حديثه 
بعض اجلمل، حيث قال انه ليس 
»حرامي« وانه أشرف من اجلميع، 
وجمل أخ���رى تعلقت جميعها 
باملهني���ة والنزاهة، حيث تبني 
الناعم رئيس  الحقا أنه عيسى 
االحتاد املهني لنقابات عمال النفط 

في سورية«.
من جهته نقل موقع »الوطن 
أون الين«، عن رئيس فرع احتاد 
العم���ال في حمص عمر حورية 
قوله إن املتوفى عيس���ى الناعم 
)60 عاما( أق���دم على االنتحار 
بعدما خط رس���الة عثر عليها 
رجال الشرطة في سيارته. ذكرت 

تقارير إعالمية أخرى انها تفيد 
املنتحر قام بتسليف مبلغ  بأن 
5 ماليني ليرة ألحد األش���خاص 
من خزينة االحتاد، وأن األخير 
رفض إعادة املبلغ األمر الذي دفع 

»الناعم« لالنتحار.
ولم تفلح جهود رجال الشرطة 
بتهدئة عيس���ى الناعم للحؤول 
دون إطالقه الرصاص على رأسه 
واالنتحار حيث »كان في حالة 
هستيرية ولم يكن هناك مجال 
للنقاش، خاصة مع وجود املسدس 
في يده موجها إلى رأسه« كما أفاد 

شاهد عيان.
وبع���د إط���الق الن���ار هرع 
املسعفون ورجال الشرطة إلدخاله 
إلى املستشفى ومحاولتهم إسعافه 
ولكن لم تفل���ح جهودهم حيث 
»توف���ي بعد س���اعة واحدة من 
إلى املستش���فى« وذلك  إدخاله 
حس���بما قال مصدر مطلع آخر 
الوطني بحمص  في املستشفى 

ل� »سيريانيوز«.


