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جهاد تركي
في إط���ار احلملة املكثفة إللقاء القب���ض على اخلارجني عن 
القانون واملطلوبني وبهدف مكافحة ومنع وقوع اجلرائم، متكنت 
األجهزة املختصة في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 602 
مطلوب مبوجب نشرات شرطية ومذكرات قضائية وإذاعات بحث 
في عدد من احملافظات وذلك بالتزامن مع احلملة التي نفذتها في 
محافظة حلب مدينة وريفا بوجود اللواء س���عيد سمور وزير 

الداخلية الذي اش���رف بشكل مباش���ر على تنفيذها إذ أسفرت 
أيض���ا عن إلقاء القبض على 1146 مطلوب���ا في جرائم مختلفة. 
وأوضحت مصادر وزارة الداخلية أنه متت نتيجة هذه احلمالت 
التي ش���اركت فيها مختلف الوحدات الشرطية مصادرة كميات 
من األسلحة احلربية وأسلحة الصيد غير املرخصة واملمنوعات، 
مشيرة إلى أن عددا من املقبوض عليهم هم من أرباب السوابق 

في جرائم مختلفة.

القبض على 1748 مطلوبًا بينهم أرباب سوابق

معناكونوا 

السيد اليوم دون منازع هو صندوق النقد الدولي، طبعا سيد فقط على 
ال��دول الفقيرة أو الدول التي أفقرتها الدول الكبرى متحكمة برقاب الكبار 
ف��ي تلك الدول قبل الصغار الذين ال حول لهم وال قوة. وأقول هذا واألدلة 
الدامغة كثيرة، أفغانس��تان الغنية بالذهب والنفط واليورانيوم والسودان 
وجنوب��ه وما تخطط له الواليات املتحدة وربيبتها إس��رائيل من تقس��يم، 
والهدف واضح وضوح الشمس ثرواته الباطنية من ذهب ونفط ويورانيوم، 

غير آبهة بالفقر واملجاعة. 
والعراق، هل يصدق عاقل واحد على وجه هذه األرض أن بلدا كالعراق، 
منتجا للنفط والغاز ميلك عالوة على ذلك مقدرات زراعية كبرى كانت حتقق 
له شبه اكتفاء ذاتي طيلة عقود من الزمن، ميكن أن ميد يده لصندوق النقد 
الدولي ليحصل على قروض سخية؟ في الوقت الذي نعلم جميعا أن طلبات 
احلصول على هذه القروض تزامن��ت مع ارتفاع معدالت اإلنتاج إلى أكثر 

من مليوني برميل من النفط يوميا؟
ي��زف لنا اخلبر الذي تناقلت��ه وكاالت األنباء العاملي��ة منذ بضعة أيام 
البش��رى الس��ارة بإعالن صندوق النقد الدولي ع��ن موافقته منح العراق 
قرضا بقيمة 741 مليون دوالر. بعد أن أحرز تقدما جيدا في جهوده إلعادة 
بن��اء اقتصاده الذي دمرته احلرب التي قاموا بها. طبعا دون اإلش��ارة من 
قريب أو من بعيد إلى أمراء هذه احلرب. وكأنها شنت على العراق من قبل 

كائنات فضائية مجهولة املصدر. 
وليطمئننا الناطق باسم صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن 
مقرا له، عن مس��تقبل العراق وما ينتظره ف��ي ظل االحتالل الفضائي له. 
ويضيف أن هذا القرض هو اجلزء الثاني من قرض أكبر. س��بق أن منحه 
الصندوق للعراق في ش��هر فبراير املاض��ي ملدة عامني، لتصل بذلك قيمة 

املوارد التي أتاحها الصندوق للعراق إلى مليار و200 مليون دوالر.
بق��ي اآلن علينا ولك��ي تتضح الصورة املذهلة أكث��ر، أن نقوم بعملية 
حس��ابية بس��يطة جدا. مجموع القروض التي وافق صندوق النقد الدولي 
»مشكورا جدا« على تقدميها بسخاء للعراق، بلغ 1.200 مليار دوالر، أي ما 
يعني تقريبا حاص��ل واردات العراق من إنتاجه النفطي ملدة 17 يوما فقط، 
بس��عر ثابت لبرميل النفط مقدر ب� 70 دوالرا. ديون دول العالم لصندوق 
النق��د والبنك الدولي��ني تعادل تقريبا الناجت الس��نوي العاملي املقدر ب� 55 

تريليون دوالر.
كيف لعاقل أن يصدق أن دولة كفرنس��ا مثال مدينة للبنك الدولي حاليا 
مبا يوازي ناجتها الس��نوي اخل��ام PIB املقدر ب� 1300 مليار دوالر نتيجة 
لقرض أساسه 239 مليارا حصلت عليه عام 1973 ولم تسدده حتى تاريخه 

متحملة أعباء الفوائد املتراكمة على خزينتها العامة؟
ألم يعتبر األشقاء في العراق من جتربة اليونان التي التزال تترنح وتعلن 
املزيد من برامج التقش��ف واحلرمان من أبس��ط أشكال الدعم االجتماعي 
للطبقات املعوزة من شعبها تلبية جلشع أسياد صندوق النقد الدولي الذين 
هددوا سلطاتها بأقسى العقوبات املالية واملصرفية إن لم يلبوا الئحة املطالب 
دفعة واحدة ألساس قرض ال يزيد على ما حصلت عليه اليونان كذلك في 

ثمانينيات القرن املاضي عن ربع قيمة القرض املقدم للعراق حاليا؟
وهل الع��راق الذي ينتج أكثر من نصف مليار برميل نفط في الس��نة 
تزي��د قيمتها على 50 مليار دوالر بحاجة لقرض تعادل قيمته دخل العراق 

من النفط لنصف شهر تقريبا؟
ثم أليس العراق عضوا كبقية البلدان العربية في صندوق النقد العربي 
الذي مينح قروضا ميس��رة للدول األعضاء في حال كانت بحاجة للقرض، 
بشروط أكثر إنسانية تراعي خصوصيات الدول العربية األعضاء دون إرهاقها 
بسلس��لة مطالب مجحفة بحق الفئات الضعيفة من املجتمع، وبالطبع دون 
أجندة سياسية صارت معروفة للقاصي والداني مرتبطة بالدوائر االستعمارية 

التي تتحكم بقيادة كل من البنك وصندوق النقد الدوليني؟
عندما أدرك احملافظون اجلدد أنهم خارجون إلى حني من البيت األبيض، 
أس��رعوا في تكبيل العراق عام 2008 باتفاقية أمنية مع بلدهم تضمن لهم 
حق التصرف في شؤونه من خالل جهاز التحكم عن بعد إلى نهاية القرن 
احلالي، وعندما اقترب موعد رحيل القوات العس��كرية احملتلة صيف العام 
املقبل، أس��رعت اإلدارة األميركية الدميوقراطية، في ظل حكومة تصريف 
األعمال العراقية، إلى تكبيله بقرض ضخم من شأنه أن يغدو حبل مشنقة 

في رقبة العراق بعد أقل من عقد من الزمن. 
 اليوم الع��راق رهني االحتالل وصندوق النقد الدولي وغدا الس��ودان 

والصومال واحلبل على اجلرار.. اللهم هل بلغت! 
هدى العبود

قروض دولية سخية للعراق..
متى سنتعلم؟!

تحويالت المغتربين تتراجع %20 
وإقبال السوريين على الذهب ينخفض %80

من 80% خالل السنوات األخيرة إذ 
كان الذهب يعتمد في موسمه خالل 
الصيف على املغتربني لشراء هدايا 
لذويه����م وألصدقائهم إال أن هذا لم 
يعد ملموس����ا ابتداء منذ عام 2008 

حتى اآلن.
ومع تراجع حتويالت املغتربني 
بشكل واضح فإن ما يقلق في األمر 
هو تراج����ع التحويالت اخلارجية 
للمستثمرين، خاصة العرب منهم، 
الذين جلأ الكثير منهم وبفعل األزمة 
إلى وقف مش����اريعه في س����ورية 
وس����حب أمواله من السوق خاصة 
سوق العقارات بسبب نقص السيولة 
والقوانني السورية التي متنع متليك 
العقارات لغير السوريني، هذا بدت 
مؤشراته واضحة في عمل شركات 
التي حتدث  الس����ورية  الصراف����ة 
أصحاب بعضها عن مالحظتهم نشاطا 
واضحا حلركة حتويل من سورية 

باجتاه اخلليج.
أخيرا ف����إن ش����ركات الصرافة 
املرخصة ترد حدوث جتاوزات في 
سوق الصرافة واستمرارية السوق 
السوداء إلى قانون القطع األجنبي 
الصادر في عام 1953 الذي يحتاج 
للتحديث بدوره، وخاصة مع حصر 
البنك املركزي املبيع للقطع األجنبي 
باالستيراد وهذا مينع شريحة من 
املجتمع التي ال تتعامل باالستيراد 
من حتويل أموالها، علما ان القانون 
سمح مؤخرا بتحويل مبالغ حتى 10 

آالف دوالر.

إل����ى 10 أو 15 مليون دوالر يوميا، 
و360 أو 460 مليون دوالر سنويا من 
أوراق النقد »البنكنوت« في السوق 
الس����وري، بينما تقدر االحتياطات 
الرس����مية من القط����ع األجنبي ب� 
17.5 ملي����ار دوالر وفقا للمصرف 

املركزي.
وميكن هنا االستناد إلى الصاغة 
لقياس تراجع حتويالت املغتربني إذ 
تؤكد جمعية الصاغة في سورية أن 
إقبال املغتربني السوريني على شراء 
الذهب تراجع مبعدل وصل إلى أكثر 

وتسدد ش����ركات الصرافة ضريبة 
دخل سنوية تشكل 25% من الدخل 

الصافي.
ويتركز نشاط شركات الصرافة 
الس����ورية مع دول اخلليج بشكل 
رئيسي وعمليا فإن أغلب أصحاب 
ش����ركات الصرافة حافظ����وا على 
قنواتهم مع اخلليج سواء لتمويل 
صفقات جتارية أو لتحويل أموال من 

املغتربني السوريني إلى ذويهم.
ويذكر هنا ان السياحة الدينية 
ترفد األسواق السورية مببالغ تصل 

من شركات الصرافة احمللية اضطرت 
لإلغالق خاصة أنه بحسب شركات 
الصرافة نفسها لم تستطع االستحواذ 
اال عل���ى 20% من س���وق الصرافة 
والتحويل وهذه نسبة ضعيفة وقد 
ال تبدو قابلة للنم���و كما يجب مع 
وجود الس���وق السوداء واملصارف 

كمنافسني قويني ومسيطرين.
ومن هنا تطالب شركات الصرافة 
العاملة في الس���وق حاليا بضرورة 
محاربة الس���وق الس���وداء وإغالق 
املكاتب غير النظامية والتش���دد في 
منعها من العمل نظرا ألنها تلعب دورا 
س���لبيا في تهريب العمالت العربية 
والغربية التي ال ميكن شراؤها من 
البنك املركزي والبنوك االخرى وبيعها 
للخارج. كما تطالب هذه الش���ركات 
بإعادة النظر في شروط ترخيصها 
خاصة جلهة رأس املال املرتفع الذي 
يفرضه قانون شركات الصرافة على 
افتتاح كل فرع ويحدده بخمس���ني 

مليون ليرة.
وتع���د التحويالت ال���واردة من 
اخلارج أهم مصادر القطع األجنبي 
لشركات الصرافة بشكل عام متضمنة 
حتويالت املستثمرين واملغتربني أيضا 
الدينية  السياحة بدورها وبخاصة 
التي تعتب���ر مصدرا مهم���ا للقطع 
األجنبي، وكذل���ك العراقيون الذين 
جلأوا إلى دمشق إثر احتالل العراق 
2003، أما العوامل املؤثرة في سعر 
الصرف فهي االستقرار وعدم التذبذب 
ويحدد املصرف املركزي سعر صرف 
العمالت األجنبية لليرة الس���ورية 
بنسبة 15 قرش���ا ارتفاعا أو هبوطا 
بالسعر وتتنافس شركات الصرافة 
وفق هذا الهامش احملدود أو الضيق 

تراجعت حتويالت املغتربني
السوريني هذا العام بنسبة بلغت 
20% مقابل تراجعها 15% عام 2009 
وذلك نتيجة تداعيات األزمة املالية 
العاملية التي أثرت على دخول وأجور 
الكثير من السوريني بل أجبر الكثير 
منهم على العودة، حس���ب صحيفة 

»الشرق األوسط«.
ويقدر أصحاب ش���ركات صرافة 
حجم حتويالت املغتربني حتى نهاية 
أغسطس املاضي ب� 500 مليون دوالر 
إال انه مع وجود قنوات أخرى للتحويل 
غير رسمية فإنه يتوقع أن التحويالت 
جتاوزت املليار ونصف املليار دوالر 
متراجعة بشكل واضح عن عام 2009 
وعام 2008 م���ع مالحظة ان األرقام 
الرسمية الصادرة عن احلكومة ميكن 

أن ترفعها إلى أكثر من ذلك بكثير.
وتشكل حتويالت املغتربني وفقا 
ملصادر رسمية أقل من 2% من الناجت 
احمللي اإلجمالي لسورية وهو رقم 
إلى عدد املغتربني  متواضع بالنظر 
ال���ذي بلغ  الس���وريني في اخلارج 
حس���ب إحصاءات وزارة املغتربني 
نحو 15 مليون نس���مة على اعتبار 
أن مس���اهمة حتويالت املغتربني ب� 
2% قياسا لتصريحات احلكومة التي 
تقول ان حتويالت املغتربني جتاوزت 

2.5 مليار دوالر عام 2009.
وقالت صحيفة »البعث« ان شركات 
الصرافة وحتويل األموال في سورية 
تعاني من وجود منافس���ة قوية من 
قبل السوق السوداء مع إعالن بعض 
أصحاب هذه الشركات عن استحواذ 
الس���وق غير النظامي على نس���بة 
تتراوح بني 40 و60% من حركة سوق 
الصرافة السورية خاصة مع توفر 

إمكانية العمل دون رقابة.
وعلى سبيل املثال أخذت السوق 
الس���وداء حصة كبي���رة من كعكة 
التحوي���ل إلى الع���راق والذي كان 
الوجهة األساسية للتحويل على مدى 
السنوات املاضية مع وجود أكثر من 
مليون و200 ألف عراقي يعيشون في 
س���ورية األمر الذي أدى إلى انتشار 
التحويل والصرافة  عشرات مكاتب 
غي���ر املرخصة خاصة في العاصمة 
دمشق ورغم محاصرتها بني احلني 
واآلخر من قب���ل اجلهات الوصائية 
التي كانت تعمد إلى إغالقها إال أنها 
ظلت نش���طة وتقوم بجزء مهم من 

أعمال التحويل والصيرفة.
وباملقابل تواجه شركات ومكاتب 
الصيرفة املرخصة منافسة حامية من 
املصارف التي سمح لها مبمارسة أكثر 
من 70% من عمل شركات الصرافة ولو 
سمح للبنوك بأن تعطي حاجة السوق 
من القطع األجنبي للبيع لكان الكثير 

15 مليون مغترب يساهمون بـ 2% فقط من الناتج القومي المحلي

متاثيل متخيلة من الشمع لعدد من طالب البيمارستان 

»المالية« تعفي صادرات اإلنتاج الفني السورية 
من جميع الضرائب والرسوم

بروين إبراهيم
أصدرت وزارة املالية قب���ل أيام تعميما إلى 
مديريات املالية في جمي���ع احملافظات يتضمن 
تش���ميل الصادرات السورية من األعمال الفنية 
مبختلف أنواعها بالتعليمات التنفيذية للمرسوم 
التش���ريعي رقم 15 لعام 2001 واملتعلق بإعفاء 
الصادرات السورية من الضرائب، مبينة أن نفاذ 
التعميم س���يطبق على تكاليف ع���ام 2010 وما 

بعد.
وق���ال د.محمد احلس���ني وزي���ر املالية: إن 
صادرات س���ورية من األعمال الفنية س���تعامل 
معاملة الصادرات من السلع املادية حيث سيتم 

إعفاؤها من أي ضرائب ورسوم تعود للخزينة 
العامة للدولة مضيفا أن التعميم سيكون له آثار 
إيجابية على صناعة اإلنتاج الفني في س���ورية 
وسيؤدي إلى زيادة حصتها السوقية من طلب 
الفضائيات ووسائل اإلعالم العربية، وهو بالتالي 
دعم يستهدف تخفيض تكاليف اإلنتاج ما يزيد 

من القدرة التنافسية لإلنتاج الفني السوري.
ولفت الوزير احلس���ني إلى أن التعميم يأتي 
تنفيذا لتوجيهات الس���يد الرئيس بشار األسد 
الالزمتني لصناعة  املؤازرة واملس���اعدة  بتقدمي 
اإلنتاج الفني في ضوء ما تتمتع به سورية من 

مزايا نسبية في هذه القطاع. 

النوري بدمش���ق  البيمارس���تان  يقع 
وال���ذي بناه امللك العادل ن���ور الدين بن 
محمود الزنكي عام 1154ميالدي، وس���ط 
دمشق القدمية غربي سوق اخلياطني في 
حي »سيدي عامود« إلى اجلنوب الغربي 

من اجلامع األموي وذاعت ش���هرته كأول 
جامعة طبية في الشرق كله، واستمر بدوره 
حتى أواخر القرن التاسع عشر وهو ميثل 
منوذج���ا معماريا فريدا يرجع إلى الفترة 

السلجوقية. )سانا(

»االقتصاد« تمنع استيراد فحم األركيلة  
الحتوائه على مواد مسرطنة!

منها مركبات البنزن بنسب عالية 

أصدرت وزيرة االقتص���اد والتجارة ملياء
عاصي قرارا منعت مبوجبه استيراد مادة 
فحم االركيلة من كافة الدول العربية مبا فيها 
املستوردات من الدول العربية األعضاء مبنطقة 
التجارة احلرة العربية الكبرى وتركيا. الحتوائه 

على مواد كيماوية »مسرطنة«. 
وج���اء ق���رار وزارة االقتصاد 

استنادا على كتاب من محافظة 
طرط���وس على خلفية قيام 

مديري���ة البيئة بس���حب 
عينات عشوائية من فحم 
االركيلة املستورد وتبني 
عند إج���راء التحاليل 
العينات  على ه���ذه 
الفحم املستورد  أن 
مب���واد  مغط���س 
كيميائية ضارة جدا 
املواطنني  بصح���ة 
يتعاطون  الذي���ن 
االركيل���ة وخاصة 

الشباب. 
وف���ي تفاصيل 
اخلب���ر، نقل موقع 
ني���وز  س���يريا 
ع���ن  االلكترون���ي 
مديرية بيئة طرطوس 

انه���ا اكتش���فت فحم 
اركيلة مستوردا مخالفا 

للمواصف���ات مغطس���ا 
مب���واد كيميائي���ة ضارة 

جدا بصحة متعاطي االركيلة 
وخاصة الش���باب، وذلك بعد 

حتليل عينات عشوائية سحبت 
من السوق.

وشملت عينات الفحم املسحوبة من األسواق 

والتي أجريت عليها التحاليل ماركات »الغزال 
الصومالي« و»الوثب���ة الصومالي« و»كوكو 

سارة« املستوردة.
واوضحت مديري���ة البيئة أن »فحم غزال 
صومالي يحوي مجموعة الكيل بنزن بنسبة 
عالية وه���ذه النس���بة العالية تعتبر 

مسرطنة وضارة بالصحة«.
وتؤدي هذه املواد إلى سرعة 
الفحم بطريقة غير  اشتعال 
مألوفة الحتوائها على مادة 
»البنزن« بكميات كبيرة 
وبنسبة عالية، فيما يؤكد 
مختصون أن هذه املواد 
بتركيزها العالي تؤدي 
لالصابة بالسرطان.

وتب���ني من خالل 
املخبرية  التحاليل 
فح���م  لعين���ات 
االركيلة على نوع 
الغ���زال الصومالي 
ان احتمالية وجود 
مركب بنزن )انديكان 
فينيل( ضمن العينة 
95% في حني يجب 
أن تك���ون النس���بة 
15%، ونسبة احتمالية 
وجود مركب بنزن 6- 
فينيل دودي���كان %93 
في ح���ني يجب ان تكون 
النس���بة 10%، واحتمالية 
وجود مركب بنزن )5- فينيل 
دودي���كان( 95% فيما يجب ان 
تكون نسبتها 9%، واحتمالية وجود 
مركب بنزن )3- فنيل دوديكان( %95 

في حني يجب ان تكون 6.3%، وغيرها.

السياحة: 222 منشأة دخلت 
الخدمة بكلفة 14 مليار ليرة 

وصل عدد املش���اريع االستثمارية الس���ياحية التي دخلت
اخلدمة إلى 222 منشأة لغاية شهر سبتمبر من العام احلالي 
بكلفة اس���تثمارية بلغت 14.5 مليار ليرة منها 42 فندقا و180 
مطعما مقابل 154 منشأة دخلت اخلدمة خالل الفترة ذاتها من 
العام املاضي بكلفة اس���تثمارية بلغت 7.1 مليارات ليرة منها 

25 فندقا و129 مطعما. 
وبينت وزارة السياحة في تقرير لها نقلته »سانا« أن عدد 
األسرة التي دخلت اخلدمة لغاية شهر سبتمبر املاضي 2206 أسر 
مقابل 1769 سريرا خالل الفترة نفسها من عام 2009 ومبعدل منو 
15% ما يعكس التحسن في منو الطاقة االستيعابية الفندقية. 
كما بلغ عدد كراسي اإلطعام التي دخلت اخلدمة 26621 كرسي 
إطعام لغاية الشهر نفسه من عام 2010 مقابل 18519 كرسي إطعام 

خالل الفترة نفسها من العام املاضي ومبعدل منو %43. 
وحول املش���اريع السياحية قيد اإلنشاء أوضح التقرير أن 
عدد املشاريع التي حصلت على رخصة إشادة جديدة أو وقعت 
عقودها وصل إلى 78 مشروعا لغاية شهر سبتمبر من عام 2010 
بكلفة اس���تثمارية بلغت 26 مليار ليرة سورية منها 52 فندقا 
و25 مطعما مقابل 73 منش���أة سياحية مت ترخيصها أو وقعت 
عقود استثمارها خالل الفترة نفسها من العام املاضي منها 43 

فندقا و28 مطعما ومخيمني سياحيني. 
وبلغ عدد األسرة التي مت ترخيصها 6162 سريرا و28292 
كرسي إطعام لغاية شهر س���بتمبر من عام 2010 إضافة إلى 
65 مشروعا بكلفة استثمارية بلغت 56.230 مليار ليرة تقدم 
أصحابه���ا بطلبات للترخيص يتم حاليا اس���تكمال إجراءات 

ترخيصها. 
وأش���ار التقرير إلى أن عدد املشاريع املوضوعة باخلدمة 
والتي هي قيد اإلنش���اء وصل إلى 300 مشروع خالل األشهر 
التس���عة األولى من العام احلالي مقابل 227 مش���روعا خالل 
الفترة نفس���ها من العام املاضي ومبعدل منو 32% كما بلغت 
الكلفة االستثمارية اإلجمالية للمشاريع املوضوعة باخلدمة 

والتي هي قيد اإلنشاء 40.049 مليار ليرة. 
وأوضح التقرير أن إجمالي االس���تثمارات السياحية التي 
دخلت اخلدمة وهي قيد اإلنش���اء للقط���اع اخلاص واملتعاقد 
عليها بلغ 533.570 مليار ليرة حيث وصل عدد املشاريع إلى 
571 مش���روعا تتضمن 90249 سريرا و321434 كرسيا بكلفة 
اس���تثمارية بلغت 311.851 مليار لي���رة وذلك نتيجة لدخول 
منش���آت قيد اإلنشاء إلى اخلدمة وترخيص منشآت سياحية 
جديدة قيد اإلنش���اء وبلغت الكلفة االس���تثمارية للمنشآت 
السياحية املوضوعة في اخلدمة 221.719 مليار ليرة تتضمن 

53127 سريرا و351282 كرسيا.

البيمارستان النوري.. 
أول جامعة طبية في الشرق 


