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شؤونسوريــة

اتفقت س���ورية واألردن على تسيير رحالت 
س���ياحية بينهما بالقطار بدءا من 28 اجلاري، 
واملوافقة على طلبات التجار املتعلقة بنقل البضائع 
من مين���اء العقبة األردني إلى املدن الس���ورية 

وبالعكس.
وذكرت وكالة األنباء الس���ورية )س���انا( ان 
»احلكومتني الس���ورية واألردنية اتفقتا، خالل 

اجتماعات سورية أردنية عقدت في وزارة النقل 
األردنية، على تنظيم رحالت سياحية بني البلدين 
بواس���طة القطار اعتبارا من 28 الشهر اجلاري، 
كما متت املوافقة على طلب���ات التجار املتعلقة 
بنق���ل البضائع من ميناء العقب���ة األردني إلى 
املدن السورية وبالعكس مبا يعزز حركة النقل 

بني البلدين«.

سورية واألردن تسيران رحالت سياحية بالقطار نهاية مايو

معنا كونوا 

عادات وتقاليد ال يستهان بها من حياتنا االستهالكية موروثة 
أبًا عن جد، وجميعها تدخل ضمن دائرة العادات التي تكرست 
عب����ر عقود من الزمن، والبعض منها يعود إلى مئات، بل آالف 
الس����نني، وأقولها وال أبالغ انها منذ ميالد الس����يد املسيح گ 
والنبي األكرم محمد ژ، وإني ألتساءل وتساءل: هل من سبيل 
إلى إجراء تغييرات في البعض منها دون أن متس تلك التغييرات 
جوهر حريتنا الش����خصية، ومنط احلي����اة التي ألفناها، ومبا 
يتكيف في الوقت نفسه مع التغيرات البيئية واملناخية، سواء 
على مستوى إنتاج الطاقة، أو الغذاء أو حتى عاداتنا في الزواج 

وتقاليده وأصوله؟
اآلن تعالوا نتطرق الى حاجة س����ورية من القمح س����نويا 
والتي تقدر بنحو 4 ماليني طن، ومبعدل زيادة بنسبة 10% كل 
عام، يذهب معظمها إلنتاج الرغيف. وهو رقم يشكل نحو ثلث 
استهالك أوروبا بدولها السبع والعشرين، من القمح. وفي ظل 
األزمة العاملية على الغذاء، أصبح القمح املادة اإلس����تراتيجية 
األهم في الس����وق العاملية، نظرا لتدني معدالت إنتاجه عامليا، 
خصوصا القاسي منه. هل كل رغيف ينتج بعرق آالف األشخاص، 
مدعوما مبصادر الطاقة الرخيصة، يستهلك فعال من قبل الشرائح 
األضعف، الذي تتكبد الدولة مليارات الليرات سنويا إليصاله 

لهم بأقل من تكلفته بكثير؟
ثم هل مبقدور أحد أن يفسر لنا األسباب النفسية واالجتماعية 
الكامنة وراء تعلق الس����وريني بهذا النمط من الرغيف »املرقد« 
الذي تذهب نسبة 20% منه إلى محالت صنع »احلمص والفالفل« 

بسبب عدم قابليته لالستهالك بعد يوم من تخزينه؟
أليس حريا باخصائيي التغذية أن يوضحوا للناس حقيقة 
القيمة الغذائية املتدنية التي يحتويها رغيف اخلبز مقارنة مع 
تفاحة أو ش����ريحة حلم حمراء، كي يرفعوا من الوعي الغذائي 
ل����دى املواطنني؟ أرى من الضروري أن تأخ����ذ برامج التوعية 
دورها، متالزمة مع توجهات حكومية جادة لتغيير منط العادات 
االستهالكية الس����ائدة، مبا يعود باخلير واملنفعة على صحة 
املواطنني وموارد الدولة وخزينتها العامة التي يستنزف الدعم 
احلكومي جانبا كبيرا منها، مع أن البدائل األفضل متوافرة. ومن 
البدائل األفضل ملادة املازوت التي ما تزال الهاجس األكبر الذي 
يقلق القائمني على إعداد املوازنة العامة، مادة »اجلفت« أو البيرين، 
الناجت عن عصر الزيتون، خصوصا بعد أن أقام أحد الصناعيني 
معمال حديثا في محافظة إدلب لتجفيفه وتصنيعه على شكل 
بلوكات جاهزة لالس����تهالك املنزلي، في التدفئة، املنسجمة مع 
البيئة، ومع دخل املواطن، إذ ان تكلفة تدفئة منزل مساحته 150 
مترا مربعا خالل فصل الش����تاء، ال تتعدى كمية طن واحد منه 
بكلفة ثالثة آالف ليرة. قال لي أحد األصدقاء مداعبا: السوريون 
مدمنون على املازوت، ومن الصعب جدا ثنيهم عنه. فهم شديدو 
التعلق بعاداتهم التي ألفوه����ا. قد يكون في دعابته جانب من 
الصواب. لكن عندما تتوافر البدائل املقنعة، فما من أحد ميكنه 

التشبث بعادات أحبها على حساب مصلحته الشخصية.
هدى العبود

العرب.. والنفط.. وعاداتنا وتقاليدنا عناوين المواقع اإللكترونية السورية باللغة العربية.. قريبًا

إدارة  مسؤول�ية تنس���ي����ق 
العناص������ر الفنية في نظام 
أسماء املواق���ع وذلك لضمان 
تيسير االتص���ال على نطاق 
العالم بحي���ث يتسنى جلميع 
إيجاد  مس���تخدمي اإلنترنت 
العناوين الصحيحة وتق��وم 
»اآليكان« بذلك عن طري����ق 
مراقب���ة توزي���ع املعرف���ات 
الفني���ة املس���تخدم����ة ف���ي 
عمليات اإلنترنت وتخصيص 
أسماء املواقع العليا مثل انفو 

وكوم.

»اآليكان« منظم���ة غير ربحية 
مت تأسيسها دولي����ا لتتول����ى 
مسؤولي���ة توزيع مج���االت 
العناوي�����ن في بروتوك���ول 
اإلنترنت وتخصيص معرف����ات 
البروتوك���ول وإدارة نظ���ام 
سجالت املواق����ع العامة عالية 
املستوى وسجالت املواق����ع 
عالية املستوى لرمز الدول���ة 
كما أنها تضطلع مبسؤولي���ة 
وظائ���ف إدارة نظام اخلوادم 

املركزية. 
اآليك������ان  وتتول��������ى 

األكب���ر منذ اختراع اإلنترنت 
قبل أربعني عاما.

ويستخدم أكثر من نصف 
مستخدمي االنترن�ت البال���غ 
عدده���م 1.6 ملي���ار لغات ال 
تعتمد في كتابتها على األحرف 
الالتيني���ة، فيما تع���د اللغة 
العربية، وفق���ا إلحص���اءات 
اللغات  أكث���ر  »آيكان« م���ن 
استخداما على شبكة االنترنت 

حاليا. 
يذكر أن هيئ���ة اإلنترنت 
لألسماء واألرقام املخصصة 

إلى اليس���ار بالكامل لتصبح 
أول الدول العربية التي تكتب 

نطاقاتها باللغة العربية. 
إلى أن  وتشير املعلومات 
دوال أخرى ستحصل قريبا على 
اإلذن باستخدام أحرفها اخلاصة 
لكتابة عناوين املواقع وأن من 
بني اللغات التي ستستفيد من 
هذا التقدم الصينية والسنهالية 

والتايلندية.
وكان رئيس مجلس إدارة 
»اآليكان »بيتر دنغايت ثراش 
قال إن هذا التغيير التقني هو 

ح���دث تاريخ���ي لكنه مجرد 
بداية«. 

وكان���ت هيئ���ة االنترنت 
لألسماء واألرقام املخصصة 
»اآليكان« أعلنت قبل ايام انه 
بات من املمكن كتابة عناوين 
املواق���ع االلكتروني���ة كاملة 
باألح���رف العربية ألول مرة 
في التاريخ، وبعد ذلك منحت 
االيكان في رسالة نشرتها على 
ش���بكة اإلنترنت السعودية 
الترخيص  ومصر واإلمارات 
بكتابة أسماء مواقع من اليمني 

تقدم���ت وزارة االتصاالت 
بطلب لهيئة االنترنت لألسماء 
واألرقام املخصصة »اآليكان« 
يتيح لها كتابة عناوين املواقع 
االلكتروني���ة كاملة باألحرف 
العربي���ة، بعد أن كانت حكرا 
عل���ى األح���رف الالتيني���ة. 
بحسب موقع س���يريا نيوز 

االلكتروني. 
وزي���ر  مع���اون  وق���ال 
االتصاالت د. باس���ل اخلشي 
ل� »سيريانيوز« إن »الوزارة 
تس���عى حاليا بالتنسيق مع 
الدول العربية من أجل بدء كتابة 
عناوي���ن املواقع االلكترونية 
باألحرف العربية«، مشيرا إلى 
انه »هناك تنسيق وتنب عربي 

كامل للمشروع«.
من جهته، قال مدير تبادل 
املعطي���ات واالنترني���ت في 
مؤسسة االتصاالت واملسؤول 
عن املشروع د. إباء عويشق 
ل� »سيريانيوز« إن »سورية 
تقدمت بالطلب آليكان«، مشيرا 
إلى أن »ال���وزارة تعمل على 
املشروع منذ خمسة أعوام إال 
أن الفرصة لم تأت إال مؤخرا 
وهن���اك دول عربية حصلت 
التصري���ح بينما هناك  على 
دول تقدمت وستحصل عليه 

قريبا بينها سورية«.
وأضاف عويشق أن »السماح 
بكتابة أسماء النطاقات باللغة 
العربية جزء من عملية أكبر 
الوطنية  الهيئة  تضطلع بها 

خلدمات الشبكة«.
الوطنية  الهيئ���ة  وتع���د 
خلدمات الشبكة، وهي طور 
التأسيس، املسؤولة عن النطاق 

العلوي في سورية.
وأشار عويشق إلى ان »كتابة 
عناوي���ن املواقع االلكترونية 
كاملة باألح���رف العربية هو 

وزارة االتصاالت تعمل على المشروع منذ خمس سنوات 

إلى جانب نواعيرها االش���هر واالقدم 
على مستوى العالم، تضم مدينة حماة في 
زواريبها وحاراتها العريقة كنوزا كثيرة ال 
يزال بعضها بحاجة ملن ينفض عنه غبار 
الزمن. ومن بني اوابد حماة االثرية قصر 
العظم وهو الشقيق االصغر لقصر العظم 
الش���هير في دمش���ق. ومن بني كنوز هذا 
القصر ما يعرف بقاعة الذهب األخاذة التي 
تتمتع بدقة وإتقان تصميم أعمال العجمي 
والزخارف والرسوم النباتية والهندسية 

املوجودة على أسقف وجدرانها. 
ويلف���ت انتب���اه الزائر اليه���ا البوابة 
الرئيسية لها واملشغولة باخليط العربي 
ووضعية املراي���ا الزجاجية املتداخلة مع 

اخلشب بش���كل متناظر والقاعة املزدانة 
بالزخارف واألشكال الفنية املنقوشة على 
جميع جدران وأسقف القاعة ومقرنصاتها 
وأقواس���ها احلجرية إضاف���ة إلى نافورة 
امل���اء التي تتربع وس���ط القاعة حيث مت 
تصنيعها من الرخ���ام املرصع باألحجار 
امللونة ويتوسطها عمود مؤلف من سبع 
طبقات رمزا أليام األسبوع وفيها 53 منهل 
مياه تعبر عن أسابيع السنة الهجرية وعند 
تدفق املياه من هذه املناهل تتألأل أعلى قبة 
النافورة نتيجة  الكائنة فوق  الكريستال 
إشعاعات األضواء املنبثقة واملنعكسة من 

الفتحات املسماة ب� »القمريات«. 
وقال م.مج���د حجازي الباحث في آثار 

حماة ل� »سانا« إن هذه النافورة كانت مبثابة 
روزنامة يومية وسنوية ومؤشر على توفر 
املياه أو عدمه في أحياء حماة القدمية، إذ 
ينصب املاء من إحدى طبقات النافورة كل 
يوم حتى يكتمل انصب���اب املاء من كامل 

الطبقة نهاية األسبوع في يوم اجلمعة. 
وأضاف أنه من خالل مبدأ عمل النافورة 
كان مبق���دور والي املدينة وهو جالس في 
ديوانه االطالع معرفة األحياء التي تصلها 
املياه وتلك التي ال تصلها عبر مراقبة املنهل 
املوجود في رأس النافورة موضحا أن هذا 
األسلوب املعماري والهندسي في تصميم 
هذه النافورة ال يوجد لها مثيل سوى في 

قصر احلمراء في األندلس. 

ولفت حجازي إلى أن قاعة الذهب التي مت 
االنتهاء من ترميمها مؤخرا تضم 3 حجرات 
كانت الش���مالية منها تس���تخدم كمجلس 
للوالي وإدارة احلك���م باعتبارها مواجهة 
للباب الرئيسي للقاعة والشرقية والغربية 
وكانتا تستخدمان كمجلسني لعائلة الوالي 
العثماني أحمد مؤيد باشا العظم الذي سكن 
القاعة والقصر هو وأوالده وأحفاده حتى 

عام 1920. 
بدوره أوضح عب���د الرؤوف بيضون 
الفنان تش���كيلي متخصص في الزخارف 
اإلسالمية والذي اشرف على ترميم رسوم 
وزخارف القاع���ة أن ما مييز قاعة الذهب 
أيضا الثريات النحاسية واجلصية واألسقف 

واجلدران املرسومة بطريقة العجمي والتي 
يحكي كل منها حكاية مشيرا إلى أن صورة 
العصافير كانت ترمز إلى س���كان القصر 

وعددهم. 
وأضاف بيضون أن املرايا املوجودة في 
األس���قف واجلدران عبارة عن موشورات 
وعاكسات تعمل ككاميرات مراقبة في وقتنا 
احلاضر حيث بإمكان الوالي اجلالس في 
حجرة احلكم حتديد وجه الضيف القادم 
إلى القاعة مبجرد دخوله البوابة الرئيسية 
كم���ا كان يرى ما يحدث في كل حجرة من 

حجرات قاعة الذهب. 
من جهته بني سعيد بدوي متعهد مشروع 
ترميم قاع���ة الذهب أن ترميم القاعة التي 

تصل مس���احتها إلى حدود 500 متر مربع 
تتضمن ترميم اخلشبيات وإمتام النواقص 
فيها وإعادة رس���م القبة الرئيسية للقاعة 
في محاكاة الص���ورة القدمية للقاعة قبل 
الترميم موثقة لدى املديرية العامة لآلثار 
واملتاحف إضافة إلى فراش القاعة باألثاث 
اخلشبي املرصع والسجاد مبينا أن العمل 
في ترميم وجتهيز وفرش قاعة الذهب استمر 

مدة عامني. 
يذكر أن الوالي العثماني أس���عد باشا 
العظم هو من بنى قاعة الذهب الكبرى في 
قصر العظ���م األثري في حماة حينما كان 
واليا على مدينة حم���اة عام 1153 هجرية 

1740 ميالدية. 

قاعة الذهب في قصر العظم بحماة تحفة العمارة اإلسالمية 
نظام دقيق من النواعير والمؤشرات المائية ال مثيل لها إال في قصر الحمراء في األندلس 

اعلنت املؤسس��ة العام��ة لالتصاالت 
االربعاء املاضي ان ايراداتها للعام املاضي 
2009 بلغت 73.1 مليار ليرة سورية، وذلك 
بزيادة قدرها 10% عن االيرادات املخططة 

والبالغة 66.5 مليار ليرة سورية.
وقالت وكالة االنباء السورية الرسمية 
)سانا( ان »املؤسسة اظهرت في ميزانيتها 
اخلتامية للعام املاضي انها حققت زيادة في 
االيرادات بنسبة 18% عن االيرادات احملققة 
في 2008، حيث بلغت ايراداتها في 2008 

حوالي 61.9 مليار ليرة سورية.
واش��ار مدير عام املؤسس��ة م.ناظم 
بحصاص الى ان الزيادة احملققة تركزت 
في ايرادات عدة خدمات، وهي خدمة الهاتف 
الثابت، حيث ش��هدت زيادة بنسبة %15 
عن االي��رادات املخططة، وخدمة الهاتف 
اخللوي حيث زادت حصة املؤسس��ة %6 

عن االيرادات املخططة.
وتبلغ السعات الهاتفية احلالية للهاتف 
الثابت في سورية حوالي 4.860 ماليني رقم 
ونسبة االنتفاع منها 82.7%، اذ يصل عدد 

املشتركني الى 4 ماليني مشترك.

73 مليار ليرة  أرباح مؤسسة 
االتصاالت في 2009

هل تقف جميع الدول العربية الى جانب سورية في خطوة تعريب املواقع االلكترونية؟


