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معناكونوا

دمشق ـ هدى العبود
اليد العليا خير من اليد الس���فلى، وسيدة سورية 
األولى عقيلة الرئيس بش���ار األسد أدركت ان سورية 
بحجمها هي أس���رتها الكبيرة، ولذلك حضت املعنيني 
باألمر على متابع���ة وإدراك حاجة أناس خلقهم اهلل 
يحملون بعض األمراض التي لفظها املجتمع العربي 
عامة، وذلك خوفا على أس���رهم التي حتكمها العادات 
والتقاليد، ولكن السيدة املتحضرة صاحبة القلب الرحيم 
والكبير لم تقف عند حدود تفكيرهم الضيق بل عمدت 
الى إظهارهم للمجتمع كمفخرة ان يقول احد املواطنني 
أن���ا اخو عالء أو أخته التي كان���ت ضيفة قناة الدنيا 
منذ أيام قليلة لتق���ول أنا فخورة به أنا أحبه، وعلى 
كل أسرة لديها حالة مشابهة ان تساعده وتعلمه فهم 
قادرون على العطاء وفاعلون في املجتمع »إنهم عصافير 
اجلنة إنهم أوفياء ملن يحبونهم.. وسيدة سورية األولى 
دخلت عاملهم وبيوتهم وقدمت لهم املدارس واملعلمني 

األخصائيني وخاطبتهم ب�»انهم أبطال«.
»األنباء« رافقت السيدة األولى في جولتها ومتابعتها 
املس���تمرة للنش���اطات والتحضيرات املواكبة لدورة 
األلعاب اإلقليمية الس���ابعة لألوملبياد اخلاص لدول 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تستضيفها دمشق 
ابتداء من اليوم حتى تاريخ 2010/10/3 مبش���اركة 23 
دولة والتي تعتبر املسابقات الرياضية إحدى مكوناتها 

الرئيسية، وزارت السيدة أسماء ملعب الفيحاء حيث 
التق���ت الفريق الوطني الس���وري لألوملبياد اخلاص 

املشارك في األوملبياد اإلقليمي. 
وتبادلت الس���يدة أسماء احلديث مع جميع العبي 
ومدربي منتخبات األوملبياد الس���وري اخلاص الذين 
أكدوا جاهزيتهم لتقدمي أفضل مش���اركة في منافسات 
األوملبياد اإلقليمي ومتن���ت لهم التوفيق وأثنت على 

جديتهم وجهودهم الكبيرة التي بذلوها. 

800 متطوع و55 جمعية من جميع محافظات القطر 
ساهموا في النجاحات التي تحققت  

وقالت سيدة سورية األولى أسماء ان النجاحات التي 
حتققت من خالل هذه التحضيرات وأولها مشاركة أكبر 
عدد من األشخاص في هذا احلدث الوطني لم تكن لتتم 
لوال مساهمة أكثر من 800 متطوع وما يتجاوز ال� 55 
جمعية م���ن جميع محافظات القطر والفريق الوطني 
ال���ذي يضم أكثر من 180 العب���ا من جميع احملافظات 
الس���ورية أي بزيادة مائة العب عن األلعاب املاضية 
و75 مدربا سوريا باإلضافة إلى جهود الهيئة السورية 
لألوملبياد اخلاص والفريق الذي عمل معها بشكل مستمر 
واملؤسس���ات احلكومية والقطاع اخلاص مثنية على 

اجلهود التي بذلت من قبل هؤالء جميعا. 
وحثت الس���يدة أسماء العبي الفريق الوطني على 

التفكير بالربح واخلسارة بطريقة مختلفة أي بغض 
النظر عن حسابات امليداليات فهذه األلعاب كانت للجميع 
لكن النجاح والربح هو للوطن وجناحكم الذي متكنتم 
من حتقيقه هو تصحيح نظرة املجتمع جتاه موضوع 
اإلعاقة وجتاه األش���خاص الذين لديهم إعاقات وذلك 
من خالل طموحكم والتزامكم وإصراركم واإلمكانيات 
املوجودة لديكم والق���درات التي متكنتم من إظهارها 
خالل األشهر التسعة املاضية مؤكدة أن هذا النجاح هو 

األهم بعيدا عن امليداليات وبعيدا عن األلعاب. 

سيدة سورية األولى: سواء حصلتم على ميداليات أو لم 
تحصلوا فأنتم أبطال

وقالت السيدة األولى للمشاركني »إن هذا احلدث فيه 
فائدة لكم يجب ان تس���تثمروها وبنفس الوقت يجب 
ان تفيدوا اآلخرين وسواء حصلتم على امليداليات أو 
لم حتصلوا عليها فانتم في احلقيقة أبطال.. أبطال في 
نظر املجتمع السوري. وأضافت أن مشاركة 23 دولة في 
هذا األوملبياد هي فرصة أيضا لالستفادة من التجارب 
الغنية األخرى املوجودة في هذه الدول والتواصل مع 
اآلخري���ن والتعرف عليهم كالعبني ومدربني وإداريني 
وبنفس الوقت هي فرص���ة لكي نعرف اآلخرين على 
جتربتنا اخلاصة بنا والتي هي غنية أيضا ورمبا فريدة 

من نوعها مبا يتيح لآلخرين االستفادة منها.

أسماء األسد للمعوقين السوريين: أنتم أبطال 
سواء حصلتم على ميداليات أم ال

»األنباء« رافقت السيدة األولى لوضعها البصمات األخيرة قبيل افتتاح دورة األلعاب اإلقليمية الـ 7 لألولمبياد 

مصادر لــ »األنباء«:مقترح أوروبي لنقل العاصمة السورية إلى حمص 

انعقاد مؤتمر مخابر األسنان في سورية على أرض حلب الشهباء
ش����هد مدرج كلية الطب بجامعة حلب أنش����طة املؤمتر 
األول ملخابر األسنان في سورية والذي يقيمه احتاد عمال 
حلب بالتعاون مع جامعة حلب ومبشاركة العديد من الدول 
العربية واألجنبية. حضر افتتاح املؤمتر محافظ حلب م.علي 
أحمد منصورة وأمني فرع احلزب باجلامعة د.محمد يوسف 
الهاشم ورئيس اجلامعة د.نضال شحادة ومدير صحة حلب 
د.عمار طلس. وافتتح محافظ حلب م.علي احمد منصورة 
املؤمتر باالشارة إلى أهميته في تسليط الضوء على آخر ما 
توصلت إليه العلوم في مجال عمل مخابر األسنان إضافة 
إلى تبادل اآلراء واخلبرات التي من شأنها تعزيز دور هذه 
املهنة محليا وعربيا واالرتقاء مبستواها نحو األفضل مبا 

يواكب متطلبات العصر.
ولفت احملافظ إلى التطورات العلمية الكبيرة التي شهدتها 
سورية على جميع األصعدة وخاصة الطبية والصحية عبر 

افتتاح العديد من املشافي وتزويدها بالكوادر الطبية املؤهلة 
واألجهزة واملس����تلزمات الضرورية، مبينا دور املخبريني 
واملخابر الذي يش����كل جانبا هاما في دعم وتطوير القطاع 
الصحي ورفده باخلبرات واإلمكانات العلمية املخبرية الالزمة. 
ممثل الوفد السعودي د.موسى احمد العبدلي اشار بدوره 
الى ان املعرض أكثر م����ن رائع تنظيميا وعلميا وكتجربة 
أولى فهي ناجحة جدا أما احملاضرات فكانت على مستوى 

رائع من املعلومات واألداء.
والحظ أن التطور موجود بني البلدين ولكن االختالف 
من حيث الكوادر في س����ورية اكثر من السعودية والدليل 
ان كثي����را منهم يأتي للعمل في الس����عودية أما بالنس����بة 
للمع����دات فالحظنا تطورا كبيرا لم يكن متوقعا وهذا يدل 
على تطور كبير لس����ورية في هذا املج����ال، مؤكدا التطلع 
الس����تمرار هذه املؤمترات والندوات بني البلدان الش����قيقة 

وهذا ما نعمل عليه فهناك العديد من اخلطط املس����تقبلية 
ففي يناير س����يكون هناك تبادل علمي بني اململكة العربية 
السعودية واجلمهورية العربية السورية إلقامة العديد من 

املؤمترات والندوات.
من جانبها أعلنت اجنيال ش����الر ممثلة الوفد األملاني ان 
املؤمتر جميل جدا ومتطور جدا. وقالت »قبل القدوم ملدينة 
حلب الشهباء لم أكن متوقعة هذا التطور والتنظيم الهائل، 
والناس الذين قابلتهم أصحاب خبرة علمية عالية، والفكرة 
عن س����ورية ومدينة حلب حتديدا، كانت ومازالت منذ 30 
عاما، انها بلد عظيم وتاريخي ولكنها أصبحت بلدا تاريخيا 
ومتطورا ميتعك مبقابلة الناس اللطفاء والتعامل اجليد أما 
الصورة التي سأنقلها ألملانيا فستكون عن جناح املعرض 
املش����ابه للمعارض األوروبية وعن ضرورة استمرار هذه 
اللقاءات للوصول إلى أعلى مستوى من التطور العلمي«.

دمشق ـ جهاد تركي 
أفاد مصدر مطلع في وزارة اإلدارة احمللية ل� »األنباء«، أن الوزارة تسلمت قبل فترة 
توصيات فريق اخلبرة األوروبي الذي كان يعمل على مش���روع مخطط تنظيم دمشق، 
أو ما بات يعرف بتحديث مخطط »إيكوش���ار« الفرنسي والذي وضع قبل 4 عقود غير 

أنه لم ينفذ.
ولعل أب���رز ما جاء في التوصيات، وفقا للمصدر، هو م���ا ختم به الفريق األوروبي 

توصياته مبقترح نقل العاصمة إلى مدينة حمص وسط سورية.
ويأتي هذا املقترح »الفج« بعد أن ضاقت الس���بل باألوروبيني إليجاد وسيلة لتنظيم 
دمش���ق في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها العاصمة، نافيا إمكانية القيام مبشاريع 
إنشائية لتنظيم العاصمة كاملترو وإزالة املخالفات والبنى التحتية دون تخفيف الضغط 

السكاني والذي ال ميكن حتقيقه إال بنقل العاصمة إلى مدينة أخرى.
وب���رر التقرير اختياره ملدينة حمص كعاصم���ة بديلة انطالقا من موقعها اجلغرافي 
بالدرجة األولى، فهي تقع في وس���ط س���ورية وتعتبر طريق���ا جتاريا إلى دول اجلوار 
كالعراق وتركيا ولبنان، كذلك كونها مدينة صغيرة ومهيأة للتوس���ع، فضال عن كونها 
املدينة الوحيدة بني املدن الرئيس���ية التي ال تقع على الفال���ق الزلزالي، فيما تقع املدن 
األخرى )الالذقية � حلب � دمشق( عليه مع ترجيحات جيولوجية باقتراب حدوث زلزال 

عنيف في دمشق خالل العقد احلالي.
غير أن املصدر الوزاري كش���ف أن املقترح مت تعديله بناء على طلب القيادة القطرية 
بحي���ث تصبح حمص عاصمة إدارية، وحلب عاصمة اقتصادية، واإلبقاء على دمش���ق 
كعاصمة سياس���ية نظرا لكون األخيرة ال تفصلها عن إسرائيل سوى بضع عشرات من 
الكيلومترات، األمر الذي يضمن عدم تفس���ير الس���وريني لهذه اخلطوة على أنها هروب 
من املواجهة مع الدولة العبرية. هذا وشهدت الفترة األخيرة مجموعة دالالت تشير إلى 
قرب تنفيذ التوصية األوروبية، لعل أوضحها هو مش���روع »حلم حمص الكبير« وهو 
مشروع عمراني للتوس���ع في مدينة حمص، وفي الوقت ذاته سيخول املدينة استقبال 

أعداد كبيرة من السكان مبا يتالءم مع مقترح حتويلها إلى عاصمة.

»صندوق النقد والبنك الدولي« الهيئة التي 
أسستها الدول املوصوفة بأنها سيدة العالم 
أي الدول الكبرى التي تشرف أو تسيطر على 
منظمتي اإلقراض الدوليتني في بداية األلفية 
احلالية وأطلقت عليها اسم جلنة شطب ديون 
البلدان النامية CADTM تبني لألسف أنها لم 
تكن أكثر من بهرجة إعالمية للدول الكبرى 

التي تضفي عليها صفة الكرم. 
ففي قمة الثماني الكبار G8 التي انعقدت 
عام 2005 في جلينيجل بايقوسيا خرج زعماء 
الدول الثماني ببيان يقول إنهم اتخذوا قرارا 
واتفق���وا على وصفه بأن���ه »تاريخي« بعد 
شطبهم ديون بنس���بة 100% لثالثني دولة 
كانوا هم من أفقروها وأنهكوها بالديون، ومع 
األسف س���رعان ما التقطتها وسائل اإلعالم 
الغربية لهم واملنظمات الدولية املعنية مبسائل 
التنمية االقتصادية والسكانية، واعتبرته 
قرارا يسجل لها نظرا ملنعكساته اإليجابية 
على ش���عوب العديد من الدول التي ترزح 
حتت خط الفقر وتعث���ر التنمية. وقد ذيل 
القرار ف���ي حينه بطلب إلى اللجنة الدولية 
املختصة مبوضوع شطب تلك الديون بإعداد 
الدراسات الالزمة املتعلقة بديون كل بلد تخص 
الدائن وموجبات قرار الشطب تبعا للواقع 

االقتصادي واملالي لكل بلد مدين.
وللعلم فقد أجنزت اللجنة املعنية بشطب 
الديون مهمتها من كل جوانبها احملاس���بية 
والقانونية بس���رعة قياسية في ذلك العام 
وخرجت بنتائج مذهلة تفيد بأن غالبية هذه 
الديون تفتقر إل���ى احلد األدنى من معايير 
القان���ون الدولي. وهي ف���ي غالبها منحت 
كقروض مستعجلة تلبية ألغراض سياسية 

وليس حلاجات تنموية في ذلك احلني.
تشير اللجنة في دراستها إلى أصل هذه 
الديون التي كانت في بداية سبعينيات القرن 
املاضي بحدود 55 مليار دوالر. لكنها حتولت 
مع مرور الزمن بفع���ل جدولتها وحتميلها 
فوائد إضافية الى نح���و 1330 مليار دوالر 
فما الذي حصل بالقرار »التاريخي« منذ عام 

2005 حتى اآلن؟
في الواقع الشيء، لقد أودعت جلنة شطب 
الديون تقاريرها املفصلة لدى وزارة مالية كل 
بلد دائن منذ 5 سنوات، كما أودعت نسخا عنها 
لدى األمانة العامة لألمم املتحدة، إال أن شيئا 

لم يحدث، وجاءت األزمة املالية العاملية التي 
انفجرت صيف عام 2008. وجتعل من القرار 
»التاريخي« حبرا على ورق وطي األدراج. 
وبذلك أصبح حلم الشعوب الفقيرة. سواء في 
القارة اآلسيوية أو القارة األفريقية بالتخلص 
من عبء تلك الديون، مج���رد حلم ضائع، 
لقد كش���فت فضيحة القرض العاجل »150 
مليون دوالر« عن املستور في كل القروض 
السابقة التي منحتها الدول الغربية حلكومات 
موالية لها في القارة األفريقية وآسيا وأميركا 
الالتيني���ة خالل النص���ف الثاني من القرن 

املاضي.
إذ ان معظم تلك القروض، حسب دراسة 
جلنة ش���طب ديون الدول النامية، لم متنح 
لتنفيذ مشاريع بنية حتتية أو تنموية، بل 
قدمت لدعم أجهزة أمن تلك احلكومات وتوطيد 

حكمها العسكري.
اجلديد في املوضوع اآلن هو أن أعضاء 
جلنة ش���طب الديون وبعد أن فقدوا الثقة 
نهائيا بإقدام أي من الدول الدائنة على تنفيذ 
تعهدها بشطب ديونها، واستمرا ر مؤسساتها 
املالية مبطالبة الدول املدينة بتسديد التزاماتها 
املستحقة حتت طائلة إخضاعها للعقوبات 
الدولية، أقدموا على توجيه حكومات الدول 
املدينة إلى االمتناع عن تس���ديد التزاماتها 
جتاه البنك الدولي أو صندوق النقد، نظرا 
لعدم شرعية تلك القروض أساسا، »وفهمكم 
كفاية«. وقد ساقت اللجنة مثاال صارخا على 
هذه الديون التي تصفها ب� »الال ش���رعية« 
القروض التي منحت لنيجيريا بقيمة 460 
ملي���ون دوالر حتولت إلى كرة ثلج وصلت 
إلى ما يزيد حالي���ا على 21مليار دوالر. في 
الوقت الذي قدمت فيه نيجيريا منتجات خام 
منذ ذلك التاريخ حتى اآلن تزيد قيمتها على 

440 مليار دوالر.
فلماذا يبقى القرض دون تسديد رغم كل 
تلك األرقام املذهلة في التبادل التجاري مع 

نفس الدولة الدائنة؟
اجلواب معروف ولك���ن علينا ان نبقيه 
مطروحا لكي نبقى يقظني، فالشعب العربي 
والعالم يدرك جيدا ما تريده الدول التي عملت 
قرونا على استنزافنا بجميع األساليب لتبقى 

اسرائيل سيدة في الشرق األوسط.
هدى العبود

ديون البلدان النامية وشطب الديون


