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وقعت وزارة الكهرباء السورية مع شركة »مابنا« اإليرانية
اتفاقية لتوسيع محطة »جندر« لتوليد الطاقة الكهربائية قرب 

حمص بإضافة دارة مركبة باستطاعة 450 ميغاواط.
وقال وزي����ر الكهرباء د.أحمد كيالي إن تكلف����ة االتفاقية تبلغ 
نحو 240 مليون يورو س����تؤمنها احلكومة السورية، مشيرا إلى 
أن هذه االتفاقية تعد العقد الثالث الذي أبرمته املؤسس����ة العامة 
لتوليد الطاقة الكهربائية منذ ش����هرين مع عدة شركات مبجموع 

1600 ميغاواط مبا ميثل ربع استطاعة املجموعات املركبة حاليا في 
س����ورية، الفتا إلى أن لدى وزارة الكهرباء مشروعني قيد الدراسة 
والتقييم لتوس����يع الدارات في دير ال����زور، معربا عن أمله في أن 

يكون عام 2012 نهاية للعجز الكهربائي في سورية.
وأشار إلى أن شركة »مابنا« تنفذ حاليا مشروع توسيع محطة 
»تش����رين« بدارة مركبة 450 ميغاواط، ودخلت املجموعة األولى 
م����ن هذه ال����دارة اخلدمة منذ أيام وذلك قب����ل نهاية املوعد احملدد 

»الكهرباء« تأمل انتهاء العجز في التيار بحلول 2012

»التعليم العالي« تطبق نظام الفصول الثالثة العام المقبل
االمتحان يقتصر على المواد المقررة في الفصل الدراسي وفي الدورة الثالثة يقدم الطالب ما حمله من مواد

مرحل�ة انتقالي�ة لنظ�ام الس�اعات المتع�ددة لزي�ادة الوق�ت المك�رس للمحاض�رات
س���عيا لتخفيف العبء عن كاه���ل الطالب

اجلامعي وتلبية لطموحاته، قرر مجلس التعليم 
العالي تطبيق النظام الفصلي املعدل على ثالث 
دورات امتحانية ابتداء من العام الدراسي املقبل.
وقال معاون وزير التعليم العالي لش���ؤون 
البح���ث العلمي د.جنيب عبدالواحد إن الوزارة 
تسعى لتقدمي فرص نوعية وكمية لهم والبحث 
عما يالئم مجتمعنا احمللي ويواكب التطورات 

واملستجدات العاملية.
ولفت د.عبدالواحد، في تصريح ل� »سانا«، إلى 
أن قرار مجلس التعليم العالي القاضي باملوافقة 
على تطبيق النظام الفصلي املعدل ثالث دورات 
امتحانية في العام الدراس���ي الواحد في جميع 
الكليات بدءا من العام الدراسي 2010 � 2011 جاء 
لتخفيف العبء عن الطالب باعتبار أن النظام 
االمتحاني احلالي يشمل فصلني دراسيني وفي 
نهاية كل منهما دورة امتحانية يقدم خاللها الطالب 
املواد التي تلقاها خالل الفصل، إضافة إلى املواد 
التي يحملها من سنوات أو فصول سابقة ما يسبب 
إرباكا له نتيجة ازدح���ام املقررات واضطراره 

أحيانا لتقدمي مقررين في اليوم الواحد.
وأوضح ان النظام اجلديد ميتحن الطالب باملواد 
املقررة في الفصل الدراسي فقط ليقدم في الدورة 
املتممة الثالثة كل ما حمله من مواد لكن ضمن 
عدد معني يحدد أحقية تقدميه، الفتا إلى أن النظام 
اجلديد يس���اهم في مساعدة الطالب وتخفيض 
مدة االمتحان، وبالتالي إتاحة وقت أطول للسنة 
الدراسية والوقت املكرس للمحاضرات ما يؤدي 
إلى زيادة فاعلية وكفاءة العام الدراسي، مشيرا 
الى أن نظام الدورة املتممة هو مرحلة انتقالية 

لنظام الساعات املعتمدة.
الساعات املعتمدة  وبالنسبة لتطبيق نظام 
في كليات جامعة تشرين: التمريض والتربية 
الرياضية، وجامعة البعث: التمريض والتربية 
الرياضية والسياحة والهندسة املعمارية، وجامعة 
الفرات: التمريض، اعتبر د.عبدالواحد أنه نظام 
يحتاج ملستلزمات خاصة تتعلق بعدد الطالب 
وزيادة عدد األساتذة إضافة لتوفير بنية حتتية 
خاصة، موضحا أن النظام يحتاج لتقسيم طالب 
السنة الواحدة إلى شعب، كما يتيح إمكانية فتح 
صفوف تتضمن طالبا من سنوات مختلفة نظرا 
ملرونة النظام الذي يسمح للطالب باختيار مواد 
من س���نوات مختلفة ضمن مجموعة مواد منها 

ما هو إجباري وما هو اختياري.
وقال ان ايجابيات هذا النظام هي ان الطالب 
قادر على تقصير مدة الدراسة من خالل فصل 
صيفي إضافي اختياري يستطيع من خالله تقدمي 
املزيد من املواد، مضيفا ان الكليات ستوفر كادر 
إرشاد أكادمييا للطالب يساعده على اختيار املواد، 
الفتا إلى أن التح���دي يكمن في تنظيم املرحلة 
االنتقالية والتي حتتاج دراسة مستفيضة لبرمجة 

انتقال الطالب اجل���دد والقدامى ووضع أحكام 
انتقالية خاصة بكل منهم، مبينا أن الكليات التي 
ستبدأ بتطبيقه ستكون مبنزلة جتربة إرشادية 
تساعد الكليات األخرى على املضي قدما بتحديد 

مستلزمات ومتطلبات االنتقال.
وفيم���ا يتعل���ق باختبارات القبول، أش���ار 
معاون وزير التعليم العالي إلى أنها س���تطبق 
في العام الدراسي املقبل في كليات اآلداب العربية 
واإلجنليزية والفرنسية واإلعالم وكلية احلقوق 
واالقتصاد والزراعة والعلوم والعلوم السياسية 
في جامعة دمشق والتمريض في جامعات تشرين 
والبعث والفرات والطب البيطري في جامعتي 
البعث والفرات والس���ياحة في جامعة دمشق، 
مشيرا إلى أنها خطوات باجتاه الوصول إلى مرحلة 
لن يكون فيها معدل الطالب في املرحلة الثانوية 

املعيار الوحيد لقبوله ضمن اجلامعات.
وأوضح ان القبول سيعتمد مبدأ 50% للثانوية 
العامة و50% لالختبار، مشيرا إلى أن االختبار 
سيكون س���برا تربويا ممنهجا ملهارات وميول 
الطالب ومدى توافقها مع االختصاص الذي يريده 
وليس امتحانا ملعلوماته في البكالوريا وسيكون 
هناك دور كبير على عاتق اإلرشاد الطالبي في 

املرحلة الثانوية في هذه املرحلة.

وبالنسبة لالختبارات املعيارية التي ستطبق 
على مرحلة الدراسات العليا، لفت د.عبدالواحد 
إلى أنها وسيلة قبول انتقائي ترتكز على مقدرة 
الطالب وتهدف لتحسني جودة املدخالت، موضحا 
أنه سيتم اعتماد نسبة 50% لهذا االختبار و%50 
ملعدل اإلجازة، حيث س���تقوم كل كلية بوضع 

آليات وقواعد االختبار في كل برنامج.
وأضاف انه مت���ت املوافقة على قرار تعديل 
املرس���وم 52 لعام 2007 املتعلق بجواز تعيني 
اخلريجني األوائل ف���ي الكليات من دون إعالن 
حيث يشمل اخلريجني الثالثة األوائل في الكليات 

التي متنح درجة إجازة واحدة.
وفيما يخص اخلطة الوطنية لتطوير املناهج، 
قال د.عبدالواحد إنها وسيلة لتحسني العملية 
التدريسية وجودة مخرجاتها، حيث سيتضمن 
بناء معايير وطنية يرتكز عليها التعليم إضافة 
لالجتاه نحو متهير املناهج أي حقنها باملهارات 
الالزمة لس���وق العمل الذي يتطور باستمرار 
واحلقلنة أي االنتقال إلى حقول أكادميية تطبيقية 

وليس اختصاصات نظرية.
ولفت إلى أنه س���يتم تش���كيل ف���رق فنية 
وأكادميية لصياغة املعايي���ر وتطوير املناهج 
لكي تتضمن خبرات من خارج املجال األكادميي 

اجلامعي وتنتمي ملجتمع املستفيدين من خريجي 
التعليم العال���ي ومنهم أرباب العمل والنقابات 
وغرف الصناعة والتجارة واحتاد الكتاب إضافة 
إلى اخلبرات األجنبية نظرا للبعد العاملي الذي 
يجب أن تتمتع ب���ه املعايير ملواكبة ما يحصل 
من تطورات علمية حديثة بحيث تكون املعايير 
واملناهج معايير وطنية تلتزم بالهوية الوطنية 
والثقافية وتتمتع ببع���د عاملي يؤهل اخلريج 
للمنافسة في السوق العاملي واإلقليمي، موضحا 
أن تطوير املناهج لن يدور في حلقة االختصاصات 
املوجودة بل سيسعى إلحداث اختصاصات جديدة 
وإدماج اختصاصات ما يسمى بالبينية والتعددية 
املعرفية مثل اختصاصات امليكاترونيك واقتصاد 

الطاقة.
وأوضح د.عبدالواحد أن باب الدراسات العليا 
مفتوح وبش���كل خاص للعاملني بالقطاع العام 
ولكن جلنة البحث العلمي للدراسات العليا أرادت 
فقط التنبيه بضرورة تفرغ طالب الدراس���ات 
العليا وخاصة في السنة األولى نظرا للصعوبات 
التي يواجهها في التوفيق بني واجباته الدراسية 
ومتطلبات العمل ما قد يؤدي لهدر وقته وإضاعة 

فرصته وفرصة اآلخرين مبتابعة دراستهم.

يأتي قرار رفع سعر الفيول من ستة آالف إلى تسع
 آالف ليرة للطن متزامنا مع إقرار املوازنة العامة 
للعام املقبل 2010 التي شهدت زيادة قدرها 13% مقارنة 
مع موازنة العام الذي ي���ودع أيامه األخيرة، كإجراء 
استباقي، الهدف منه ضبط عجز املوازنة عند احلدود 

املسموح بها املقدر ب� 266 مليار ليرة للعام 2009.
تش���ير مقدمة وزير املالية إلى أن املوازنة التي مت 
إقرارها ب� 685 مليار ليرة قد مت إعدادها من قبل دوائر 
الوزارة، مبعنى أن خبراء املال هم من رسم خطوطها 
وجداولها مبعزل عن جميع األطراف األخرى املعنية، 
وفق منطق التشاركية الذي تقره احلكومة، وفي مقدمتهم 
احتاد غرف الصناع���ة والتجارة في أقل تقدير، وهذا 
يعن���ي أيضا أن خبراء الوزارة قد تعاملوا مع س���لة 
األرق���ام التي بني أيديهم وفق منظ���ور حجم اإلنفاق 
الواجب في مقابل حجم الواردات املتوقع، ضمن تقدير 
لس���عر برميل النفط ب� 51 دوالرا للبرميل، وهو سعر 
لم تعتمده أي دولة في العال���م ومنها البحرين التي 
حلظت في موازنتها للعام املقبل سعرا تقديريا ب� 45 
دوالرا للبرميل، الذي يشهد هبوطا متواليا، قد يسجل 
استقرارا لسعره خالل النصف الثاني من العام املقبل 
إلى مادون 30 دوالرا للبرميل، حسب تقدير الكثير من 

احملللني العامليني.
ل���ن نتحدث هنا عن توقعات احملللني املاليني التي 
تذهب إلى الترويج لهبوط حاد في سعر صرف الدوالر 
أمام العمالت العاملية، بسبب األزمة احلادة التي يعاني 
منها االقتصاد األميركي، وانعكاسات ذلك االيجابية على 
ميزان مدفوعات الدول املستوردة للمحروقات، املتمثل 
في إمكانية تدني س���عر برميل النفط إلى ما دون ال� 
30 دوالرا، وانتعاش سلة العمالت األخرى في سوق 
الصرف أمام الدوالر، وما س���يحقق ذلك من وفر في 
نهاية العام. بل سنتحدث عن كيفية معاجلة الفجوة 
املالية التي برزت أمام خبراء الوزارة املقدرة ب� 85 مليار 
ليرة مضافة إلى موازنة العام املقبل، التي لم يروا من 
ح���ل لرأبها، ضمن املوارد املتاحة، أو املتوقعة، إال من 
خالل رفع سعر الفيول بنسبة قد ال يتحملها االقتصاد 
الس���وري، الذي يعاني أصال، بشقيه العام واخلاص، 
من العديد من املشكالت املزمنة التي حتد من حركته 
وقدرته التنافسية، ليس على الصعيد العاملي فحسب، 

بل حتى على مستوى التجارة العربية البينية.
كل دول العالم وحتى املجاورة تستخدم نوعني من 
املازوت، واحد بنوعية جيدة شبه خال من الرصاص 
يستخدم لتسيير اآلليات واحلافالت بأنواعها، سعره 
مرتفع قياس���ا بصنف آخر ثقيل غير نقي يس���تخدم 
للمحروقات الصناعية واملنزلية، وهو يباع في مصر 

الشقيقة بسعر أقل من جنيه لليتر الواحد.
أن���ا ال أفهم ملاذا نصر على تعميم صنف واحد من 

مازوت عالي اجلودة جلميع االستخدامات.
قرار رفع الفيول دون استشارة املتضررين منه � أي 
الصناعيني � سيحل حتما مشكلة الزيادة احململة للموازنة 
املقبلة، لكنه س���يزعزع أواصر الثقة بني الصناعيني 
واحلكومة التي حثتهم، بعد رفع سعر املازوت، على 
حتويل منشآتهم نحو الفيول كمصدر رخيص للطاقة 
البديلة، ففعلوا، وهاهم اآلن حتت سيف األمر الواقع. 

الفيول لم يعد طاقة بديلة ورخيصة.
هدى العبود

الفيول بعد المازوت
معناكونوا 

شكل مجلس محافظة احلسكة جلنة مركزية لتوزيع املبالغ املقررة
للدعم املادي على املواطنني في احملافظة كبديل لقسائم املازوت. 
وقال عضو املكتب التنفي����ذي لقطاع التموين في مجلس احملافظة 
خضر اخلضر إن عمليات توزيع مبالغ الدعم س����تبدأ في منتصف 
الشهر اجلاري، مبينا ان مهمة اللجنة املشكلة تأمني وجتهيز مراكز 
توزيع مبالغ الدعم وتأمني مستلزمات إجناز العمل لضمان سهولة 
وسرعة التوزيع واإلشراف املباشر على سير عمليات توزيع التعهدات 

والشيكات على املستحقني.
وأض����اف انه مت حتديد جلان من العامل����ني باحملافظة للعمل في 
املراك����ز احملددة لتوزي����ع املبالغ، الفتا إلى إن ع����دد املراكز احملددة 
للتوزيع يبلغ 72 مركزا في جميع املدن والبلدات الرئيس����ية إضافة 

إلى 13 مركزا مبجالس القرى الكبيرة. 

حذر رئيس احتاد فالحي الرقة أحمد املهباش
الفالحني من زراعة بذار القطن املهرب وااللتزام 
بزراعة البذور التي تت���الءم مع الظروف املناخية 
للمحافظة واالستفادة من توصيات الوحدات اإلرشادية 

املنتشرة للوصول إلى انتاج مرتفع.
وقال املهباش، في تصريح ل� »سانا«، إن تقلص 
املساحات املزروعة مبحصول القطن هذا العام يعود 
إلى غالء أسعار احملروقات واألسمدة وإحجام عدد من 
الفالحني عن زراعة هذا احملصول حلاجته الكبيرة 
للمياه في فصل الصيف، خاصة بعد انخفاض منسوب 
املياه اجلوفية في العديد من اآلبار االرتوازية وإلى 
ارتفاع مستلزمات اإلنتاج بشكل عام مشيرا إلى أن 

إنتاج احملافظة وصل خالل املوسم احلالي الى 186 الف 
طن مقابل نحو 180 ألف طن خالل العام املاضي.

ودعا املهباش الفالحني الى التقيد مبواعيد زراعة 
محصول القطن التي تبدأ في األس���بوع األول من 
شهر نيسان واس���تخدام بذار ن��وع رق��ة ومبعدل 
7 كيلوغرام���ات لل���دومن الواح�د وريه���ا بكمي�ات 

خفيفة.
يشار إلى أن اإلحصائيات الصادرة عن مديرية 
الزراع��ة في الرق���ة تشير إلى تذبذب إنت���اج القط��ن 
خالل السن���وات اخلمس األخيرة وأن الربح املادي 
م���ن محصول القطن أصبح محدودا وال يتناس���ب 

وحجم اجلهد املبذول من الفالح.

ينفذ فرع الشركة العام���ة للبناء والتعمير في الالذقية مجموعة
عقود لتوسيع مطار باسل األسد الدولي بقيمة 865 مليون ليرة 

سورية.
وق��ال مدير الف���رع م.سام��ر سليم���ان إن هذا املش���روع يعد 
من املشروعات املهمة واحلي��وية في احملافظ����ة، حي���ث يتضم���ن 
إنش���اء مم��ر م��واز للمهب��ط الرئيس�����ي للمطار لتسهي���ل إقالع 
وهب����وط الطائرات عن طريق إنش���اء ممرات توصي���ل بينهم���ا 
وإنش���اء س���احة وقوف الطائ���رات اجلدي���دة مع املمر امل��وازي 

وملحقات��ه.
وأض���اف أن األعم��ال املتبقية تتمث��ل في الطبق�����ة األخي��رة 
من املجب��ول اإلسفلتي البوليمي��ري وساحة وقوف الطائرات مع 

ملحقات�ه بكلف��ة 46 ملي�ون لي�رة.

الحسكة: 85 مركزًا لتوزيع مبالغ 
الدعم البديل لقسائم المازوت

الرقة: »اتحاد الفالحين« يحذر
 من زراعة بذار القطن المهرب

الالذقية: توسيع مطار باسل األسد 
بكلفة 865 مليون ليرة
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نظام الفصول الثالثة ملزيد من الفاعلية والكفاءة

زيت الزيتون

بدء احتساب تعرفة االتصاالت 
الخلوية بالثانية

صدق وزير االتصاالت والتقانة د.عماد صابوني قرار مجلس إدارة
مؤسسة االتصاالت واملتضمن طرح منتج جديد لشركتي اخللوي 
يعرف بالتعرفة اجلديدة ويتيح ملش���تركي اخلطوط املسبقة الدفع 

االشتراك فيه مبوجب رسالة قصيرة.
وذك���رت صحيفة »الثورة« قبل ايام أنه مبوجب هذا املنتج يبدأ 
احتس���اب تعرفة الثواني بدءا من الدقيقة الثانية وما يليها بحيث 
تقس���م الدقيقة الى 60 ش���ريحة مبعدل ثانية واحدة لكل شريحة، 

وحدد سعر الشريحة الواحدة 0.16 وحدة. 
ومقابل ذلك، ألغى القرار التعرفة املخفضة ايام اجلمعة للمشتركني 
ضمن هذا املنتج، كما يحق ملشتركي مسبق الدفع من فئات الكالسيكي 
والش���باب واالمان املشاركة بالعرض، ويحق ملشتركه اخلروج منه 
وفق ضوابط تنظم مبحضر رس���مي بني الشركتني وادارة الترابط 

الشبكي قبل االطالق. 
وبدأ تنفيذ هذه التعرفة بش���كل دائم بدءا من العاشر من الشهر 
اجلاري على ان تتم دراسة النتائج بعد ثالثة اشهر من اطالقه لالتفاق 

على استمراره بشكله احلالي وتعديله باجتاه التخفيض.
ونقلت الصحيفة عن معاون املدير العام ملؤسسة االتصاالت م.رؤوف 
العيد ان هذا القرار موجه خلدمة مشتركي البطاقات املسبقة الدفع 
وهن���اك تخفيض الحق في حال حتقيق مصلحة كل اطراف املعادلة 
التسويقية من مشتركني ومؤسسة ومشغلني وهناك خيارات الحقة 
بعد ثالثة أشهر، وس���تقوم املؤسسة والشركتان باعالم املشتركني 

بخطوات االشتراك بالتعرفة اجلديدة.

التلوث بمنصرفات معاصر الزيتون يتربص بريف حلب
جهاد تركي

اضافة ال����ى كل امللوثات التي تعاني 
منها، تواجه مصادر املياه بأشكالها أكانت 
جوفية أم سطحية، والتربة وحتى شوارع 
عدد من القرى والبلدات في ريف حلب، 
مخاطر تعرضها إلى التلوث الناجت عن 
الصرف العشوائي ملنصرفات معاصر 
الزيت����ون غي����ر اخلاضع����ة لضوابط 

واش����تراطات املعاجلة ملياه اجلفت.
ومع ارتفاع وتيرة االنتاج في معاصر 
الزيتون إلى طاقتها القصوى، حيث قارب 
موسم القطاف نهايته، ازداد حجم مخاطر 
التلوث نظرا لتجاهل أصحاب املعاصر 
اللتزامهم في جتمي����ع مياه اجلفت في 
أحواض بيتونية كتيمة وعدم تصريفه 
إلى شبكات الصرف الصحي والينابيع 
واألنهار، وذلك وفقا آلليات محددة في قرار 

وزارة الزراعة بهذا اخلصوص.
وكثرت مشاهد سيالن مياه الصرف 

الناجتة عن عصر الزيتون عبر األودية 
واألراضي الزراعية وحتى ضمن القرى 
احمليطة باملعاصر، وهو ما أكدته كتب عدة 
صادرة عن املؤسسة العامة ملياه الشرب 
في حلب والتي أش����ارت إلى أن وحداتها 
املنتش����رة في الريف الحظ����ت جداول 
ومصبات ملخلفات املعاصر غير املعاجلة 
والتي تشكل بؤر تلوث محتملة للوسط 
احمليط مبصادر املياه والسيما في منطقة 
عفرين املشهورة بزراعة الزيتون. مديرية 
الزراعة املعنية مبراقبة املعاصر أشارت 
إلى متابعتها لعمل معاصر الزيتون في 
احملافظة من خالل إلزام مالكي املعاصر 
بترحيل مياه اجلفت بواسطة الصهاريج 
املخصصة لهذا الغ����رض إلى األراضي 
الزراعية وفق شروط فنية محددة وإلى 
تس����يير جوالت رقابية للتفتيش على 
األحواض التجميعية في املعاصر املقدر 
عددها بنحو 400 معصرة قدمية وحديثة 

موزعة على بقع جغرافية متناثرة ويتم 
تس����جيل ضبوط بحق املخالفني.

لكن الواقع يش����ي باستمرار ظاهرة 
جري����ان املي����اه الناجتة ع����ن املعاصر 
مبحتوياته����ا العضوي����ة الت����ي ميكن 
االس����تفادة منها في تسميد األراضي إذا 
مت استغاللها جيدا، عبر األراضي الزراعية 
مهددة مصادر املي����اه واالنتاج الزراعي 
بواقع ملوث سيدفع املواطنون ثمنه، كما 
كان حال أهالي قرى »ياخور � االميرية � 
شيركان« الذين حرموا من مياه الشرب 
بعد تلوث مصدر مياه الشرب الرئيسي 
في مجموع����ة الضخ »املعصرجق« قبل 
عامني وخروجها عن اخلدمة ملدة عام إلى 

أن متت معاجلتها.
يذكر أن املس����احة الكلية املزروعة 
بأشجار الزيتون في محافظة حلب تقدر ب� 
167740.8 هكتارا، تضم قرابة 20 مليون 

شجرة مثمرة وغير مثمرة.

في ذروة موسم قطاف وعصر المحصول اإلستراتيجي


