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قال د.غياث ب���ركات وزير التعليم العال���ي إنه مت تأجيل 
اإلعالن عن املفاضلة العامة للقبول اجلامعي. وأشار الوزير 
إلى امكانية خفض معدالت القبول اجلامعي لهذا العام بشكل 
متفاوت ونس���بي نظرا للتوس���ع في اإلحداثيات وانخفاض 
معدالت الثانوية العامة لهذا العام مقارنة بالعام املاضي موضحا 
احتمال خفض مع���دل القبول بني عالمتني وثالث عالمات في 
االختصاصات الطبية طب أسنان وصيدلة والى أكثر من عشر 

عالمات في اختصاصات أخرى.   
من جانبه توق���ع رئيس جامعة تش���رين د.محمد يحيى 
معال أن يطرأ انخفاض ملحوظ على معدالت ودرجات القبول 
اجلامعي للمفاضلة العامة في معظم الكليات العلمية واألدبية 
مبين���ا أن االنخفاض املتوقع في درجات القبول لن يقل عن 3 
درجات وميكن أن يصل إل���ى 10 درجات في مختلف الكليات 

ومنها العلمية مبا في ذلك الهندسات.

»التعليم العالي«: ندرس خفض معدالت القبول الجامعي هذا العام

امتدت لثالث سنوات في سورية وتسببت في تشريد اآلالف من المزارعين 

موجة الجفاف تدق ناقوس الخطر: البد من سياسة منسقة للمياه في الشرق األوسط
سورية � رويترز: قبل بضعة
عقود فقط كانت األس���ماك 
الذي  العاصي  وفيرة في نه���ر 
كان على مدى آالف السنني يوفر 
املاء لألراضي الزراعية السورية 
الواقعة عند مفترق طرق العالم 

القدمي.
لك���ن ه���ذه األيام ل���م تعد 
السواقي )النواعير( الضخمة على 
»العاصي« التي يرجع تاريخها 
للقرن الثاني عشر والتي مييزها 
صريرها العالي قادرة على رفع 
املياه بسبب ضعف تدفقها، وغطت 
النهر وضيقت  الطحالب سطح 

الصحراء اخلناق عليه.
تعاني سورية اليوم من اسوأ 
جفاف منذ عقود ما ادى إلى تهجير 
مئات األلوف من السكان وأثار 
مطالبات بسياسة منسقة للمياه 
في الشرق األوسط في الوقت الذي 
أكثر  تواجه فيه املنطقة مناخا 
املياه  جفافا واستنفادة ملصادر 

بسبب السدود وحفر اآلبار.
غي���ر ان الش���كوك حتي���ط 
بامكاني���ة التوص���ل ملث���ل هذا 
التنس���يق في منطقة تسودها 
التوترات واملنافسات وتأتي فيها 
سياسات املياه لصالح طرف على 

حساب الطرف اآلخر.
ونه���ر الفرات الذي ميتد من 
تركيا عبر س���ورية إلى العراق 
ملوث وترتفع فيه نسبة امللوحة، 
اقامتها  التي  وخفضت السدود 
تركيا عل���ى النهر والطلب على 
املياه من جانب أعداد الس���كان 
املتزايدة منسوب مياهه بدرجة 
كبيرة، ما ادى الى ترك املزارعني 
مناطق تبعد 30 كيلومترا فقط 
عن دمشق اراضيهم لينتقلوا إلى 

خيام أو مناطق عشوائية.
وسورية منتج كبير للسلع 
الزراعية في املنطقة، وتس���هم 
مبيع���ات القمح وزيت الزيتون 
واملاشية والفاكهة واخلضراوات 
بنح���و 20% في الن���اجت احمللي 

االجمالي البالغ 45 مليار دوالر 
الس���كان  ويعيش نحو نصف 
البالغ عددهم 20 مليون نسمة 

على الزراعة.
لكن األنهار ونحو 420 ألف 
بئر حفر نصفها تقريبا بش���كل 
غير قانوني في العقود القليلة 
املاضية بدأت جتف وأضر اجلفاف 
إدارة موارد املياه بشدة  وسوء 
بالزراعة خاصة ف���ي محافظة 
احلس���كة الواقعة على احلدود 

مع العراق.
ومن املتوقع أن ينخفض انتاج 
احلسكة من القمح إلى 892 ألف 
طن هذا الع���ام باملقارنة مع 1.9 

مليون طن كان مخططا لها.
وارتفعت حاالت سوء التغذية 
باحملافظة بنسبة 370% منذ عام 
2006 وبنسبة 229% في محافظة 
دير الزور املجاورة املطلة على 
الفرات حسب دراسة األمم  نهر 

املتحدة.
وأظهرت الدراسة أن اجلفاف 
يغط���ي اآلن أكثر م���ن 60% من 
مساحة األراضي السورية وتضرر 
منه نحو 1.3 مليون شخص حتى 
اآلن وتستقبل املناطق احمليطة 
بدمش���ق وحلب وحماة النسبة 

األكبر من املهجرين.
نهر اخلابور أحد فروع نهر 
الفرات والذي كان يروي املزارع 
في احلسكة قد جف بشكل شبه 
كامل. أما نهر بردى في دمش���ق 
الذي مج���ده األدب العربي فقد 
حتول اآلن إلى مجرد مجرى هزيل 

ذي رائحة كريهة.
وتعمل منظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم املتحدة )فاو( مع 
احلكومة على وضع خطة زراعية 
جديدة تشمل مراجعة التكوين 
البالد  احملصولي على مستوى 
وتشمل كذلك خطوات ملعاجلة 
مياه الصرف ووقف زيادة نسبة 
امللوحة وحتس���ني إدارة موارد 

املياه.

سمعة المنتج السوري
لألس��ف هناك دائما من يتسبب بقصد أحيانا 
وبدون قصد أحيانا أخرى في تش��ويه سمعة 
الصناعة والصادرات السورية من خالل عدم االلتزام 
باملواصفات املعتمدة في السوق املستوردة للمنتج 
السوري، فقد سقطت سلع ومنتجات سورية معدة 
للتصدي��ر إلى دول أوروبية ف��ي امتحان مطابقة 
املواصفات، إذ تقدمت دول أوروبية بأكثر من عشرين 
إنذارا وشكوى حول مخالفة بعض املنتجات السورية 
للمواصفات األوروبية. ومن املفارقات التي يخشى 
حدوثها أن تعود تلك السلع املرفوضة من األسواق 
األوروبية لتصرف في السوق احمللية وعلى حساب 

املستهلك السوري.
وه��ذا بطبيع��ة احلال أم��ر جلل ف��ي العرف 
االقتصادي، فتبعات السمعة السيئة قد تصل إلى 
ما ال حتمد عقباه الس��يما أن العالم كله مير بأزمة 
اقتصادية ومالية خانقة تراجعت الصادرات السورية 
جراءها، كما أن أسواقنا غدت هدفا بعد اتفاقية منطقة 

التجارة احلرة العربية وجراء االتفاقات الثنائية.
لذلك الب��د من اعتماد مواصفة عاملية تكس��ي 
صادراتنا حلال متكنها من دخول األسواق، والبد 
كذلك من محاسبة من مينح املواصفة القياسية لسلع 
مخالفة بالقدر الذي يس��ببون فيه إساءة لغيرهم 
م��ن املصدرين، وبحجم م��ا ينعكس على اإلنتاج 
والسمعة السورية، فحدود األذى واإلساءة ستعم 
لتطاول اإلنتاج السوري برمته، وبالتالي على من 
يطالب باإلعفاءات والتسهيالت البد أن يلتزم بألف 
باء التصدير، وإن كان من حقهم رفض زجهم في 
منافسة عرجاء، طرفها األول سلع مستوردة تغزو 
األس��واق جراء دعم ورعاية من بلدان منش��ئها، 
وهم يعيش��ون في األعب��اء والعراقيل، فاألخالق 

املهنية أوال. 
هدى العبود

معناكونوا

13% زيادة استهالك البنزين 
في يوليو بسبب زيادة القدوم السياحي

حاكم مصرف سورية المركزي: 
مستعدون لتبديل أوراق العملة المهترئة

أك�د امل��دير الع��ام لش���ركة محروقات م.عبداهلل خطاب أن
نسبة استهالك البنزين 13% زادت خالل شهر يوليو مقارنة 
مع الش���هر السابق يونيو وبنسبة 7% مقارنة مع شهر يوليو 
عام 2008 وذلك بسبب زيادة القدوم السياحي حيث زاد الطلب 
في مناطق الس���ياحة وبدأت محط���ات الوقود في تلك املناطق 
تطلب زيادة مخصصاتها وقد وصلت مبيعات شهر يوليو من 
البنزي���ن الى 210 ماليني لتر بنزي���ن مقابل 185 مليون لتر في 

شهر يونيو.
وبالنسبة الستهالك املازوت قال خطاب تابع املازوت انخفاضه 
بالنسبة لالستهالك حيث سجل شهر يوليو انخفاضا بنسبة %1 
مقارنة مع العام املاضي كان االستهالك عام 2008 حوالي 490 

مليون ليتر بينما في عام 2009 بلغ 480 مليون لتر.

ق����ال د.أديب ميال����ة حاكم مصرف س����ورية املرك����زي إن أبواب
املص����رف مفتوحة أمام املواطنني في احملافظ����ات كافة لتبديل ما 
لديهم من أوراق مهترئة أو مش����وهة في عملية ال تستغرق أكثر من 
دقائق إذا توافرت فيها ثالثة شروط مجتمعة وهي أن تكون مساحة 
الورقة املقدمة لالستبدال تزيد على ثالثة أخماس الورقة األصلية وان 
تتضمن الورقة التوقيعني املفروضني مبوجب املادة 16 كاملني توقيعي 
وزير االقتصاد والتجارة وحاكم مصرف سورية املركزي وان تتضمن 

الورقة أحد األرقام التسلسلية كامال.
وأضاف أن املصرف يحرص على أال يساء فهم هذه العملية وآلية 
تطبيقها وأال يس����تغل البعض املوض����وع ويجعل منه مهنة ويجمع 
األوراق النقدية غير الصاحلة لالستخدام لكي يبيعها بأعلى من قيمتها 

مشيرا إلى أن القانون يحظر على أي شخص فعل ذلك.

4000 فرصة عمل في مشروع سوري ـ ألماني
أع���رب وزي���ر الزراعة د.عادل س���فر عن اس���تعداده لتقدمي كل

التسهيالت اللوجستية التي حتتاجها شركة كاهل األملانية الدولية 
لتنفيذ مشروعها االستثماري عن طريق استخدام السماد العضوي 

)هايدروجيل( في الزراعة. 
وأكد د.سفر خالل استقباله بيتر كابيس مدير الشركة ود.ايكارت 
كرامر خبير الشركة موافقته على تخصيص 2000 هكتار في املنطقة 
املناس���بة لتنفيذ املش���روع الذي من املتوقع إقامته بالقرب من نهر 
الفرات، إضافة الى حتسني وتعبيد 1000 كلم من الطرق وإقامة قرية 
منوذجية مبنية على أسس تنموية جديدة، الفتا إلى أنه مت تشكيل 
جلن���ة فنية لوضع خطة عمل يتفق عليها الطرفان لوضع املكونات 
األساسية التي حتدد آلية عمل املشروع إلى جانب زيادة التعاون من 
خالل إقامة مش���اريع إضافية متعلقة باجلفاف في املنطقة الشمالية 

الشرقية. 

وعبر مدير الشركة عن الرغبة في تقدمي العون واملساعدة من أجل 
حتسني الوضع الزراعي بسورية والعمل على تنمية املجتمعات الريفية 
خاصة أن هذا املشروع مهم جدا كونه يستخدم سماد هايدروجيل الذي 

أثبت جناحا كبيرا وأعطى نتائج إيجابية في فترة زمنية قصيرة. 
واتفق الطرفان على البدء باجتماع اللجان الفنية للتوصل لوثيقة 

عمل مشتركة لتنفيذ املشروع في أسرع وقت ممكن. 
يذكر أن املش���روع يهدف إلى تخفيف املشاكل األساسية في دول 
شمال افريقيا والدول العربية من تعرية وتصحر وخسارة اإلنتاج 
وتلوث املياه واملخلفات في التربة واالستخدام املفرط للمواد الكيماوية 
واحلصول على تأثير إيجابي مس���تمر، إضافة إلى حتس���ني وضع 
الغذاء وإحياء مس���احة 2000 هكتار من األراضي املتصحرة جزئيا 
ويس���تغرق اجنازه 48 شهرا، هذا ويسهم املشروع في إيجاد 4000 

فرصة عمل.

وقفة قصيرة من الكاتبة السورية إللقاء الضوء على الجزيرة كما سمّاها العرب وبُعدها التاريخي ووضعها الراهن باعتبارها أرض العطاء والعيش المشترك

بروين إبراهيم لـ »األنباء«: »الحسكة« بين عبق التاريخ وعطاء الحاضر
التي ألقاها وتضمن إميانه الراسخ 
بدعم هذه احملافظة املعطاء وتكلل 
ذلك باملراسيم والقرارات الالحقة 
التي ب���رزت نتائجها على أرض 
الواقع وأصبحت منهجا للعمل 
ولبنة أساس���ية لوحدة املوقف 
والكلمة وعلى الصعيد االجتماعي 
كان لها األثر العميق في نفوس 
املواطنني وشعروا بالزهو والفخر 
بهذا االهتم���ام إلى هذه اللحظة 
حيث وجه بتشكيل جلنة وزارية 
ملعاجلة مسألة اجلفاف والهجرة 
التي عانت احملافظة منها في اآلونة 
األخيرة مما ساعد على جتاوز هذه 
احملنة حفاظا على اإلنسان فيها 
ومتسكه بأرضه وزيادة إنتاجه من 
خالل التوجه لزيادة فرص العمل 
ألبنائها وتأجيل القروض الزراعية 
الفوائد والضرائب  واإلعفاء من 
وتدرس حاليا اجلهات املختصة 
مسألة رفع سعر أهم محصولني 
القم���ح والقطن مما  فيها وهما 
يساعد على إنهاء مسألة الهجرة 
والتمسك باألرض التي يعتبرونها 

شرف اإلنسان.
وأخيرا نقول هذه احملافظة 
تستحق منا وقفة قصيرة إللقاء 
الضوء عل���ى بعدها التاريخي 
الراه���ن ألنها أرض  ووضعها 
العطاء واخلير وهي عماد األمن 

الغذائي الوطني.

خصوصا في رميالن، إضافة إلى 
عدد من الصناعات التقليدية وعدد 
من املشاريع الصناعية احلديثة 
التي اطلقته����ا الدولة في مدينة 
احلسكة ومناطقها ومنها مشاريع 

زراعية وصناعية مهمة جدا. 
إذن، هي مدينة يفوح منها 
عبق التاريخ أطلق عليها العرب 
اسم اجلزيرة منذ القرن العاشر 
امليالدي لوقوعه���ا بني نهري 
دجل���ة والفرات ومن���ذ بداية 
القرن املاضي يتوافد إليها أهم 
خبراء اآلثار في العالم وتتوالى 
االكتشافات األثرية التي تغوص 
في عمق الزم���ان لتصل فترة 
األلف الثالث قبل امليالد، وهي 
تشكل أهم موزاييك اجتماعي بني 
احملافظات فالشمس تشرق كل 
يوم على أصوات املآذن وأجراس 
الكنائس ومتتزج روح احملبة 
واإلخاء بني أبنائها فيتشاركون 
لها في املناسبات الدينية واألعياد 
االجتماعية بألفة ومحبة بعيدا 
التعصب والتشرذم وهي  عن 
كذلك أبدا دومنا توجيه أو رسم 

لهذه املشاعر النبيلة.
وتتوال���ى العطاءات متوجة 
بزيارة الرئيس بش���ار األس���د 
وتواصله املباش���ر م���ع أبنائها 
واالستماع إلى طلبات ممثليها بكل 
شفافية ووضوح بعد الكلمة املهمة 

والعزيزية. وال ننسى بناء العرسة 
)الس����وق( القدمي الذي بني في 
العهد الفرنسي ومت هدمه وبني 
مصرف التسليف الشعبي مكانه 
وفي محيطه احملالت التجارية.

تعتبر مدينة احلسكة وهي 
مركز محافظة احلسكة مبوقعها 
في منطق����ة خصبة من املناطق 
السورية األكثر عطاء في الزراعة 
حيث تنتشر زراعة القطن والقمح 
والش����عير والسمس����م والذرة 
الصفراء والبطاطا وفول الصويا 
واخلضراوات بأنواعها ويوجد 
في احلس����كة عدد م����ن املعامل 
الزراعية والغذائية،  للصناعات 
وكذلك تش����تهر منطقة احلسكة 
بالثروة احليوانية. وكذلك الثروة 
النفطية � واملنش����آت البترولية 

األرثوذك����س والتي تنتصب في 
قلب املدينة وهي ذات بناء جميل 
وفخم شيدت في عام 1956 وتعرف 
بني أبناء املدينة بالكنيسة الكبيرة 
)الكاتدرائي����ة(، كذلك املس����جد 
الكبير مسجد الصحابي اجلليل 
معاذ بن جبل وه����و من معالم 
الذي يعرف  الرئيس����ية  املدينة 
مبئذنته العالية التي ترتفع 36 
مترا باإلضافة إلى دار احلكومة 

)السراي(.
أس����واق احلسكة تنقسم إلى 
اسواق قدمية ابرزها سوق املأمون 
القدمي الذي يعد أول سوق جتاري 
في املدينة تأسس في االربعينيات 
الهال  وسوق الصاغة وس����وق 
واالس����واق احلديثة املمتدة في 
الش����وارع الرئيسية مثل شارع 
فلسطني في وسط املدينة حيث 
احملالت التجارية وعصب السير 
فيها حيث يربط بني شرق املدينة 
ومغربها وهناك تفرعات لالسواق 

احلديثة.
وأهم أحياء احلسكة السكنية 
هو احلي القدمي )احملدث( واملبني 
بأحدث األبنية املكسية باحلجر 
احللبي اجلميل. وتتوزع حول 
التالية:  املدينة الضواحي  مركز 
املط����ار والناص����رة وتل حجر 
وغويران والنش����وة والكالسة 
العس����كري  والصاحلية واحلي 

بروين ابراهيم
الدراسات األثرية واجليولوجية 
تثبت وجود مدينة قدمية جاثمة 
حتت تراب مدينة احلسكة احلالية 
يعود تاريخها إلى العهد السوباري 
والسومري واألكادي والكلداني 
والبابلي واآلش����وري واآلرامي 
وكان اسمها نهرين. وكانت مدينة 
آرامية وسميت نهرين اللتقاء نهر 
اخلابور بالهرماس أو اجلغجغ 

)نهر جقجق(.
وكان ذلك في عهد امللك كيش 
ميسيليم. وكانت تقع حتت الثكنة 
العس����كرية التي بنيت في عهد 
أما  السلطان عبداحلميد 1907م 
هيكل اإلله شمشو أو شمش، فيقع 
حتت بناء كنيسة الكلدان احلالية، 
وهي مبني����ة من حجارة بيضاء 
متي����ل للصفرة. وأما قصر امللك 
ميسيليم فيقع حتت بناء كنيسة 
الكاثوليك شمال كراج  السريان 

النجمة للسفريات حاليا.
تعد محافظة احلسكة عموما 
موزاييك فسيفس����اء منوعة من 
االنتم����اءات العرقي����ة والدينية 
العرب  ويعيش فيها خليط من 
والسريان واآلشوريني والكلدان 

واألكراد واألرمن. 
م����ن أش����هر معال����م املدينة 
القديس مار جرجس  كاتدرائية 
الس����ريان  لطائف����ة  احلسكة عماد األمن الغذائي الوطني في سوريةالتابع����ة 

بروين إبراهيم

25 miles50 km

* As of 2007  ** Including dams on the Tigris River

100% 150% > 150%75%50%

موجة اجلفاف في سـورية والتي امتدت لثالث سـنوات  تعد األسوأ منذ عقود حيث تسـببت في تشريد مئات اآلالف من 
املزارعني وأثارت الدعوات املطالبة بتنسـيق السياسـة املائية في منطقة الشرق األوسط حيث تواجه املنطقة مناخا أكثر 

جفافا ونضوبا ملصادر املياه.

محافظة احلسكة تعرضت لضربة قوية 
من اجلفاف والذي أثر وبشكل اساسي 

على املنطقة اجلافة الشمالية.

تركيا

حلب

عفرين

نهر العاصي 
49 سداً

السدود االربعة 
لنهر الفرات

نهر اخلابور 
12 سداً

نهر بردى

دمشق

اسرائيل

لبنان

نهر دجلة

دير الزور

العراق

االردن

البحر املتوسط

سورية

احلسكة

حماة

سد الطبقة 
)االكبر في سورية(

النسبة املئوية لكمية األمطار املعتادة املجمعة في الفترة بني اكتوبر 2008 وإبريل 2009

موجة الجفاف في سورية

مجموع السدود الرئيسية 166 سداً مع سعة تخزين تقدر بـ 19.7كم3

املصادر: وزارة الزراعة االميركية، برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة االغذية والزراعة
* اعتبارا من عام 2007                                     ** تتضمن السدود على نهر دجلة رويترز


