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شؤونسوريــة

أقر مجلس التعليم العالي برئاس���ة د.غياث بركات 
وزير التعليم العالي قواعد القبول بالدراس���ات العليا 
في كليات الطب في اجلامعات احلكومية والتي تضمنت 
اعتماد امتحان وطني كتابي موحد تعطى نس���بة %60 

ملعدل اإلجازة ونسبة 40% لالمتحان.
ويجري االمتحان في يوم واحد في اجلامعات احلكومية 
وسيتم إجراء فحوص املقابلة السريرية لطالب الطب 

من اجلامعات اخلاصة من خالل جلان امتحانية مشتركة 
في كلية الطب باجلامعة األقرب جغرافيا.

كما وافق املجلس من حيث املبدأ على إحداث وافتتاح 
كلية العلوم اإلدارية في جامعة حلب في إدلب وإحداث 
وافتتاح كلية العلوم في جامعة البعث في تدمر واعتماد 
برنامج الدراس���ات العليا لألكادميية العربية للعلوم 

املالية واملصرفية.

اعتماد امتحان وطني كتابي موحد للقبول في الدراسات العليا

معنا كونوا 

راعن����ي وأنا اعمل وزمالئي ف����ي املكتب على صفحة 
نتواصل من خاللها مع أبناء وطننا العربي بش����كل عام، 
واملواطن السوري املغترب في بلده الثاني الكويت، راعنا 
فعال ما ش����اهدناه على شاشات التلفزة من إجرام منظم 
ضد مواطنني عرب ومسلمني، توجهوا لبلدة صغيرة في 
حجمها كبيرة في تضحياته����ا، تعاني من حصار جائر 
من قبل دولة عنصرية لم يعرف في التاريخ احلديث وال 
في التاريخ القدمي أسوأ منها على ساحة املجتمع الدولي 

قاطبة دولة عنصرية مغتصبة.
كيان جاء من الش����تات دون وجه حق ليقتل ويشرد 

شعبا بأكمله على مرأى ومسمع من العالم.
ولذلك علينا ان نحدده وال ينبغي أن جنامل في نظم 
التعامل معه واإلشارة إليه، حيث انه سكن العقل العربي 
دون منازع، وفي الالش����عور حتول كل من يصادقه إلى 

عدو بحكم دعمه ودفاعه عنه.
فاألعداء حتددهم املواقف كي����ف يكون ذلك ومن هو 
ذاك العدو الوحيد؟ سؤال نتبادله ضمن حوارية وجود 
أمتن����ا العربية من محيطها إل����ى خليجها، طبعا اإلجابة 
واضحة، الكيان الصهيوني هو العدو، العالم والعارف، 
واجلاهل والفقي����ه، واملثقف يجيبك بأنه العدو الوحيد، 
وحتى أطفالنا الصغ����ار يدركون انه هو العدو الوحيد، 
ومن معه يصنفون في خانة األعداء، عداوة سكنت قلوبنا 

وعقولنا العربية.
وعلينا أال ننسى أيضا العالم اإلسالمي، وشرفاء العالم 
من املفكري����ن الداعمني لنظرية احلق واحلقوق، وفهمهم 
العمي����ق ملا جرى منذ اتفاقية س����ايكس بيكو عام 1916، 
وبعده����ا وعد بلف����ور عام 1917 وصوال إل����ى عام النكبة 
1948، واعتراف الكثير من دول األمم املتحدة بقيام الكيان 
الصهيوني على أرض اغتصبها مبساعدة العديد من الدول 

الغربية والشرقية.
وإنني من خالل زاويتنا »كونوا معنا« التي تتوجه لكل 
من قال أنا عربي ومن خالل صحيفة عرفت مبصداقيتها 
وعروبتها أقول إن علينا ان نتنبه الى ان محاوالت جرت 
من أجل غسل الفكر العربي، بغية إحداث فراغات من خالله، 
وإعادة ملئه ولعقود طويلة بعبارات جديدة، بعيدة كل 
البعد عن تربيتنا العربية، ونحن نشاهد ونعيش مرور 
اثنني وس����تني عاما على النكبة، وإعالن قيام ذلك الكيان 
الصهيوني لم يختلف خاللها املشهد، حروب بني الفينة 
واألخرى، وابتزاز خطير للعالم حتت ويالت ما يس����مى 
الهولوكوست، وبدال من أن ينتقم من أوروبا نفذ املجازر 
بحق العرب في دير ياس����ني، وقان����ا، وغزة، واجلوالن، 
وسيناء، والضفة واجلليل، حروب من النكبة 1948، إلى 
الس����ويس 1956، إلى النكسة 1967، إلى تشرين التحرير 
1973، إلى اجتياح بيروت 1982، إلى االعتداءات املتكررة، 
واجتياح اجلنوب، والفرار منه عام 2000 بفعل املقاومة 
العربية اإلسالمية، ومحاولة تدمير لبنان وصموده الرائع 
عام 2006، ومحاولة اجتياح غزة عام 2008، وأيضا بقوته 
املدعومة من أصدقائه األميركان، وتبجحه الدائم بالقوة 
املفرطة، واملدعومة من القوى العظمى، كيف يكون صديق 
عدوي صديقي؟! وأيضا كيف يكون عدو عدوي صديقي؟! 
علينا أال نؤمن باألول، ومن املمكن إن لم تكن هناك مصالح 

حتمل املطامع لعدو عدوي معي أن يكون صديقي.
واآلن نش����اهد ونعي ونسمع، كيف تتحدث إسرائيل 
وعلى لسان رئيس حكومتها نتنياهو، بأنه يؤيد كل ما 

قام به جيشه الغاصب.
ترى هل نسينا عدوان غزة وأشالء األطفال وبقر بطون 
نسائها، هل نس����ينا قرآننا وهو ميزق ويحرق ويدنس 
هل نسينا قدسنا ومس����جدنا األقصى وهو يهّود؟! فان 
نس����ينا فهي مصيبة ولكن العربي يأخذ بثأره ولو بعد 
أربعني عام����ا، واآلن إخوتي في املغترب وإخوتي العرب 
واملسلمني، النكبة بلغ عمرها »اثنني وستني عاما« أليس 
كافي����ا ان ننفض أيادينا من عدو ال يعرف إال القتل؟! أما 
آن لنا ان ندرك ان علينا ان منزق أوراق االتفاقيات التي 
تدعي س����الما مغبرا على الورق، ال يستحق ثمن احلبر 
الذي كتب به؟! وهل تشاطرونني الرأي »انه كفانا شجبا 

واستنكارا وان ما أخذ بالقوة لن يعود إال بالقوة«؟
هدى العبود

ما أخذ بالقوة لن يعود إال بالقوة  30 مسلساًل سوريًا على موائد رمضان

عم����د مجموعة من الش����باب 
السوري إلنشاء مجموعة »ويكي 
سورية« والتي دخلت في مبادرة 
تعاون مع موقع »موسوعة املعرفة«، 
فصارت من ابرز مصادرها للمقاالت 
العلمية املكتوبة باللغة العربية، 

بحسب مجلة »االقتصادي«.
وفي تعريف املجموعة تقول 
املشرفة على اطالقها ندى البنى: 
ان »ويكي سورية« هي مجموعة 
بريدية جتمع نحو 150 ش����خصا 
مهتمني بالنشر ضمن املوسوعات، 
افراد قادرين  وتعمل على تهيئة 
على نشر مقاالت موسوعية موثوقة 
وشاملة وحيادية، مشيرة الى ان 
طريقة »الويكي« تعني ان القراء هم 
الذين يحررون املقاالت، في محاولة 
لضمان احليادية، والوصول الى 

معلومات متفق عليها.
وتش����ير االحصائيات الى ان 
الش����عبية املجانية  املوس����وعة 
ف����ي دقتها  ويكيبيدي����ا تنافس 
التي كانت  موس����وعة »إنكارتا« 
تصدرها ش����ركة مايكروسوفت 
العمالق����ة، بالطريق����ة التقليدية 
املعتمدة على دفع اجرة للمؤلف 
لقاء النص الذي يكتبه ويحرره.

وتعود أسبقية سورية في نشر 
املق����االت العلمية باللغة العربية 
عل����ى موقع موس����وعة املعرفة، 
النفرادها عربي����ا بتدريس علوم 

وعندما طل����ب مني مجموعة من 
طالب الصيدلة املهتمني بالنش����ر 
االلكترون����ي، االنضم����ام لويكي 

سورية وافقت فورا.
وعن سبب حتوله من النشر 
ف����ي املوس����وعة احلرة االش����هر 
»ويكيبيديا« الى موسوعة املعرفة، 

الصيدلة  والطب بلغة الضاد في 
جامعاتها.

وقال الصيدالني بشار اجلمال 
لصحيفة احلياة وهو املشرف على 
طالب الصيدلة في »ويكي سورية«: 
»اخترت الكتابة االلكترونية النها 
اوس����ع انتش����ارا واقل تكاليف، 

اشار اجلمال الى ان »ويكيبيديا« 
التوج����ه، ال يعرف من  مجهولة 
املسؤول عنها وال من يقرر مصير 
املعلومات، وفي كثير من االحيان 
حتذف املق����االت من دون تبرير، 
اضافة الى ان موقع »ويكيبيديا« 

محجوب في سورية.
يذك����ر ان موس����وعة املعرفة 
االلكترونية تأسست عام 2007، 
ونش����ر فيها 75 الف مقالة، و35 
الف كتاب، و205 مليون صفحة 
مخطوط����ة، كم����ا يص����ل ع����دد 
متصفحيها شهريا الى 1.5 مليون 
شخص، ولها هيئة ادارية مؤلفة 
من سبعة اعضاء من اختصاصات 
مختلفة، تعمل على مراجعة املقاالت 

وحتريرها.
وتتميز »موس����وعة املعرفة« 
بأنها تضع اسم املؤلف الرئيسي 
املقال بخالف املوس����وعات  على 
االخرى، وعندما يكون الكاتب من 
مجموعة »ويكي سورية«، توضع 
القارئ  وصلة في اسمه، توصل 
الى مجموعة املقاالت التي كتبها 

او عدل فيها.
اما املشرفة على اطالق املجموعة 
ن����دى البني فتعمل اس����تاذة في 
كلية املعلوماتية بجامعة دمشق 
وقد بدأت بتش����جيع طالبها على 
كتابة املقاالت املوسوعية منذ عام 
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 رسالة دكتوراه إيطالية
حول مسلسل باب الحارة

اختارت باحثة ايطالية مسلسل »باب احلارة« امنوذجا 
ألطروح��ة الدكتوراة اخلاصة بها، ف��ي محاولة لفك لغز 
الشعبية الكبيرة للمسلسل عبر معايشة اجواء التصوير 
في القرية الشامية في دمشق. وبحسب صحيفة البعث، 
ارجعت الباحثة دوناتيال ديالرتا، التي تعمل لصالح جامعة 
كوبنهاغن، اهتمامها ب� »باب احلارة« التي حوله الى ظاهرة 
عربية لها تأثيرات مجتمعية، متمنية في الوقت نفسه ان 
تتقن اللهجة الش��امية لشخصيات املسلسل وخاصة ل� 
»ابو حامت«، وقالت ديالرتا اثناء تواجدها في مكان تصوير 
اجلزء اخلامس من املسلسل ان دراستها باب احلارة تنطلق 
من وجهة نظر غربية حول تأثيرات الدراما في س��لوك 
املجتمعات. واضاف��ت ان اكثر ما اغراها مبتابعة البحث 
العلمي حول هذا املسلسل هو قراءتها الكثير من املقاالت 
في الصحف االيطالية حول مسلسل »باب احلارة« قبل 
قدومها الى سورية، وكثرة اهتمام جماهير العالم العربي 
به، الفتة الى ان معظم استفس��اراتها تدور حول فك لغز 
اهتمام العرب ب� »باب احل��ارة«، وما مدى تأثير الدراما 
الشامية جراء ذلك على اجلمهور. وتوصلت ديالرتا في 
بحثها حتى اآلن الى بعض االجابات، ومنها ان اكثر املتابعني 
ملسلسل باب احلارة يتواجدون في دول اخلليج واملغرب 
العربي، عدا سورية، وربطت الباحثة بني جناح املسلسل 
وانتشار ثقافة العوملة في البلدان العربية وطغيانها على 
الثقافة الشرقية االصلية، ودخول التكنولوجيا واالعالم 
الغربي الى البيوت التي فرقت العالقات االجتماعية احلميمة 

التي كانت سائدة عند الشعوب العربية.

مستفيدين من ريادة سورية في تدريس العلوم بلغتنا األم

شباب يطلقون موقع »ويكي سورية« 
للمقاالت العلمية العربية

الدجاج السوري يبيض 2 مليون يورو
برويز ابراهيم

يبدو ان املؤسس���ة العامة للدواجن 
استطاعت ان تسير عكس تيار شركات 
القطاع العام التي نادرا ما حتقق ارباحا 
باستثناء مؤسسة االتصاالت، اللهم ال 

حسد.
فقد اشاد د.عادل سفر وزير الزراعة 
الت���ي حققتها  بالنتائ���ج االيجابي���ة 
املؤسسة العامة للدواجن التي جعلتها 
ضمن املؤسسات الرابحة منوها خالل 
اجتماعه مع مجلس االدارة باالجنازات 
التي حققتها والتي ساهمت في حتقيق 
االكتفاء الذاتي من حلوم الفروج والبيض 
وفائض تصدير للخارج وتدخلت ايجابيا 
في االسواق ملصلحة املواطنني وبالتالي 

في حتقيق االمن الغذائي.

وقدم د.عدن���ان عثم���ان مدير عام 
الفنية التي  املؤسسة دراسة للمعايير 
س���تبنى عليها خط���ة االنتاجية لعام 
2011، كما استعرض اخلطة االستثمارية 
واالنتاجية والتصديرية واملنفذ حتى 
ابريل 2010 باالضافة الى النتائج التي 
توصلت اليها املؤسس���ة في عام 2009 
واملخطط لعام���ي 2010 – 2011 وأجرى 
مقارنة بني اس���عار مستلزمات االنتاج 
)العلف( م���ا بني عام���ي 2008، 2009 
و2010. واشار عثمان الى ان املؤسسة 
منذ تأسيسها وحتى اآلن تساهم بدعم 
وتنشيط تربية الدواجن وملحقاتها في 
القطر بغية تأمني حاجة االستهالك احمللي 
من اللحوم والبيض بأقل التكاليف وتأمني 
الوسائل والتجهيزات لتحقيق اهدافها 

وتقدمي اخلدمات الالزمة لقطاع الدواجن 
وتبلغ خطتها السنوية 350 مليون بيضة 
مائدة و4000 طن حي و13 مليون صوص 

فرج و4 ماليني صوص بياض.
ان املؤسسة تقوم بتصدير  مضيفا 
مادت���ي بيض املائ���دة وبيض التفريخ 
للفروج ألسواق العراق ودول اخلليج، 
وفي عام 2009 بلغ���ت قيمة التصدير 
2 مليون يورو. وقد حققت املؤسس���ة 
خطته���ا التصديرية والتي بلغت حتى 
ابريل 2010 بنسبة 153% ما قيمته 920 
الف يورو. متطلعا لفتح اسواق جديدة 
للتصدير وحتقيق نتائج افضل حيث 
من املتوقع تصدير لعام 2011 ما قيمته 
من بيض تفريخ فروج حوالي 600 الف 

يورو. سورية في المرتبة 120 عالميًا 
بسرعة اإلنترنت

جهاد تركي
جاءت سورية في املرتبة 120 عامليا جلهة سرعة االنترنت، وذلك 
Speedtest. بحسب نتائج احصائيات أجراها موقع سبيد تست
net شملت 154 دولة حول العالم. وبني املوقع ان االحصاء مت في 
الفت��رة ما بني 24 نوفمبر 2007 و25 مايو املاضي، واعتمد على 
قيام املس��تخدمني بإجراء فحص لسرعة التحميل لديهم وعلى 
أساس هذه العمليات قامت الش��ركة بجمع البيانات وتنظيمها. 
وجاءت كوريا اجلنوبية، بحس��ب نتائج احصائيات املوقع، في 
املرتبة االولى بس��رعة حتميل وصلت الى نحو 34.19 ميغا بيت 
في الثانية. أما بالنسبة للدول العربية، فاحتلت السعودية املرتبة 
االولى عربيا، والسادس��ة والستني عامليا، تلتها قطر في املرتبة 
73 مبعدل س��رعة حتميل  3.68Mbps، ثم الكويت 84 بس��رعة 
Mbps2.64، والبحرين 49 بس��رعة Mbps2.3، ثم ليبيا واملغرب 
 ،1.55Mbps في املرتبة 95 و97 على التوالي، فاالردن 116 بسرعة
وسورية في املرتبة 120 بسرعة Mbps1.41، وفلسطني 123 بسرعة 
Mbps1.33، ثم مصر في املرتبة 124 بسرعة Mbps1.31، ثم تونس 

فالعراق ولبنان وأخيرا اليمن.

أشد املتفائلني لم يكن يتوقع أن تتعدى األعمال 
السورية املنتجة للموسم الرمضاني القادم سقف 
الثالثني مسلسال موزعة بني كوميدي واجتماعي 

معاصر وتاريخي )قريب وبعيد(.
وذلك يعود � بحسب صحيفة الوطن السورية 
� الى جتاوز هذه الدراما ما يشبه األزمة من حيث 
الك���م كانت قد وقعت فيها في املوس���م الفائت 
ألسباب عدة وقد عادت شهية الشركات املنتجة 
البتالع النصوص وع���ادت ماكينة هذه الدراما 
للعمل بوتائر بدأت شيئا فشيئا بالتصاعد، إذ 
ال وقت اليوم لدى املخرجني والفنانني السوريني 
حتى لعائالتهم فهم منتشرون في أماكن متفرقة 
سورية وفي العالم العربي. إذا نحن أمام ثالثني 
مسلسال س���وريا بدأت بالتدافع للوصول إلى 

شاشات رمضان العربية.
الفانتازيا الشامية

حتاول الفانتازيا الشامية إثبات أنها مازالت 
مرغوبة ومطلوبة من املش���اهدين العرب ولم 
تكترث أبدا بكل ما تناقلته األلس���ن منها سواء 
بالسلب أو باإليجاب وقد زادت سهما في جعبتها 
أي س���تطلق ثالثة أسهم في رمضان القادم هي 

»باب احلارة« و»أهل الراية« و»عش الدبور«.
وقد قطع املخرج مؤمن املال شوطا في تصوير 
األول بجزئه اخلامس حتت إشراف شقيقه بسام 
املال. بينما انتهى املخرج سيف الدين سبيعي من 
تصوير الثاني ومعه ورقة رابحة وهي الفنان 
النجم عباس النوري صاحب األلق الشامي الذي 
ال يقاوم. وشرع املخرج تامر إسحاق في تصوير 
الثالث ومعه أكثر من ورقة رابحة منها وجود 
الفنان عباس النوري أيضا والنجم سامر املصري 

الذي يشاطر النوري ذلك األلق.
ومعه أيضا جدية املوضوع حيث يكتش���ف 
املشاهد في رمضان القادم أماكن جديدة في هذه 

الفانتازيا الشامية ويبدو أن »عش الدبور« مؤلف 
من س���تني حلقة يلعب املصري بطولة اجلزء 
األول، بينما يلعب النوري بطولة اجلزء الثاني 

الذي سيعرض في رمضان 2011.
تنافس كوميدي

ثالثة أعم����ال من عيار الكوميديا الس����وداء 
الثقيلة ستعرض في رمضان القادم هي »ضيعة 
ضايعة 2« و»بقعة ضوء« و»أبو جانتي سواق 
التاكسي« وكأن الكوميديا حتاول تعويض غيابها 
في رمضان القادم، ومن املعروف أن العمل األول 
من إخراج الليث حجو وبطولة باس����م ياخور 
ونضال سيجري، والثاني من إخراج ناجي طعمي 
وبطولة عدد كبير من جنوم الدراما الس����ورية، 
والثالث من إخراج زهير قنوع وبطولة وتأليف 
الفنان س����امر املصري ومعه ع����دد من الفنانني 
أبرزهم أمين رضا، خالد تاجا، سامية اجلزائري، 

فرح بسيسو وسواهم.
والعمل عبارة عن مواقف إنسانية موجعة مير 
بها س����ائق تاكسي اسمه »أبو جانتي« ويحاول 
العمل املرور على قضايا اجتماعية مهمة تخص 
البس����طاء من الناس، الش����ك أن تنافسا شديدا 
سيجري بني هذه األعمال للفوز برضا املشاهدين 
ومن املتوقع أن تكون هذه األعمال الثالثة على رأس 

أولويات محبي الدراما في رمضان القادم.
حزمة من األعمال االجتماعية التي تختلف 
بالعناوين وتتقاطع مع القضايا التي تتناولها 
من زوايا مختلفة وهذه األعمال هي: »ما ملكت 
أميانكم« للمخرج جندت أنزور والكاتبة هالة دياب 
و»لعنة الطني« للكاتب سامر رضوان واملخرج 
أحمد إبراهيم أحمد و»وراء الشمس« للكاتب محمد 
العاص واملخرج سمير حسني و»بعد السقوط« 
للكاتب غس���ان زكريا واملخرج سامر برقاوي 
و»تخت شرقي« للكاتبة مي مشهدي واملخرجة رشا 

شربتجي و»قيود عائلية« للكاتبتني رميا فليحان 
ويارا صبري واملخرج ماهر صليبي ومسلسل 
»الصندوق األسود« للكاتبة رانيا بيطار واملخرج 
سيف الدين سبيعي و»اخلبز احلرام« للكاتب 
مروان قاووق واملخرج تامر إسحاق وخماسية 
حتمل عنوان »تقاطع خطر« للكاتب رافي وهبي 
واملخرج الليث حجو و»صبايا 2« للكاتب مازن 
طه واملخ���رج فراس دهني وكلها أعمال حتاول 
إلقاء بقعة ضوء على بعض مش���اكل املجتمع 

السوري خالل العقدين األخيرين.
تاريخ بعيد وقريب

وحت���وي مائدة رمض���ان الدرامية عددا من 
األعمال التاريخية منها مسلسل »القعقاع بن عمرو 
التميمي« للكاتب محمود اجلعفوري واملخرج 
املثن���ى صبح ويتناول العم���ل مرحلة الفتوح 
اإلس���المية من خالل ش���خصية هذا الصحابي 
املجيد، ومسلسل »رايات احلق« للكاتب محمود 
عبد الكرمي واملخرج محمود الدوامية الذي يتناول 
نفس املرحلة ولكن من زاوية أوس���ع وأش���مل 
وهناك أعمال أخرى تتناول تاريخا قريبا أهمها 
مسلسل »أنا القدس« للمخرج باسل اخلطيب الذي 
يتناول سيرة هذه املدينة بني عامي 1967-1916 
ومسلس���ل »أبوخليل القباني« للكاتب خيري 
الذهبي واملخرجة إيناس حقي ويتناول مسيرة 
رجل يعتبر أبا املس���رح العربي ورائد الفن في 

سورية.
عمل بدوي يتيم

وهناك أعمال حتمل طابع���ا عربيا بتوقيع 
سوري باالضافة الى األعمال البدوية والروائية 
ليصل عددها الى نحو ثالثني عمال سوريا تضاف 
إلى أكثر من س���بعني عمال مصريا في رمضان 

القادم.


