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وصل عدد املرات التي تبرع بها املواطن علي محمود سليمان 
بالدم إل���ى 170 تبرعا، وبذلك يعتبر املتب���رع األول بالدم على 
مستوى سورية وقال سليمان )50 عاما( في تصريح خاص ل� 
»سانا« إنه كان يتبرع بالدم إميانا منه بأهمية هذا العمل ودوره 
في انقاذ حياة املرضى مش���يرا إلى أن ع���ددا كبيرا من املرضى 
استفاد من تبرعاته، وأنه تبرع في عام 1982 نحو 14 مرة، وفي 
العام الذي تاله 12 مرة، وفي بعض الس���نوات األخرى بعش���ر 

مرات، مؤكدا مواصلته التبرع بالدم لتقدمي اخلدمات اإلنسانية 
للمرضى ولتحقيق العدد الذي يؤهله لدخول موسوعة غينيس 
لالرقام القياسية. وأوضح سليمان أنه اجرى العام املاضي عملني 
جراحيني إثر حادث سير كان تعرض له عام 2002، حيث أصيب 
عموده الفقري ويتمتع حاليا بصحة جيدة وخضاب ممتاز وأنه 
يعتمد في غذائه على وجبة رئيس���ية ظهرا باالضافة إلى فطور 

وعشاء خفيفني وال تخلو وجباته من زيت الزيتون.

سوري يتبرع بالدم 170 مرة.. وعينه على دخول »غينيس«

معنا كونوا 

من يستطيع ان يتنكر ملا يجول في خاطره من خوف
غير معلن، من ماذا يا ترى؟ من مس���تقبل أجيالنا. 
ترى كيف سيكون مستقبلهم وماذا ينتظرهم؟ علما أننا 
نستمع الى مسؤولينا على امتداد وطننا العربي الكبير 
فنجد ان مس���تقبال ال بأس به تعيشه بعض من دوله، 
وأخرى تنتظر ان يفكر فيها من حمل أمانة املس���ؤولية 
عنها، ونتمنى أال يكون املستقبل قامتا. لكن كل املؤشرات 
تنبئ بأن األسوأ هو ما ينتظر األجيال العربية املقبلة، 
وما نشهده حاليا من أزمات اقتصادية وغذائية تنفجر 
كمتوالي���ة عددية، ليس إال نتيجة طبيعية لس���يطرة 
التخطيط املركزي الذي مت مبوجبه اس���تبعاد القطاع 
اخلاص لعقود طويلة من عملية التنمية الشاملة وحصر 

نشاطه في صناعات خفيفة وخدمات وسيطة.
العال���م العربي مقدم بخطى حثيثة نحو انكش���افه 
ككيانات هش���ة، تنهش جحافل الش���بان العاطلني عن 
العمل، القادمني من األرياف أو من أطراف عواصمه ومدنه 
الكبرى لتشكل عبر سنوات من اإلهمال أحزمة من السكن 
العشوائي، الذي يفتقد ألبسط مقومات احلياة التي يسودها 
الب���ؤس واملرض واجلهل والتس���رب التعليمي والزج 
بأطفال في سوق العمل. اضافة الى انتعاش اقتصادات 
الظل الطفيلية الت���ي ليس أقلها التهريب الذي يعتبره 

االقتصاديون أهم وأخطر عوائق التنمية املستدامة.
يرس���م التقرير الصادر عن منظم���ة العمل العربية 
التابع���ة جلامعة الدول العربية لوحة قامتة ملس���تقبل 
األجيال العربية التي ستدخل معترك احلياة عام 2025. 
فيبشرها بأن عددهم سيكون حينذاك 500 مليون نسمة، 
ثلثاهم من الشباب، بحكم استمرار العالم العربي تسجيل 
أعلى معدالت اخلصوبة في العالم 4.2% في مقابل %0.1 
في أوروبا، وفي ظل موارد زراعية ومائية وبنى حتتية 
متراجعة بدل أن تتطور وتتماش���ى مع معدالت النمو 
الس���كاني العاملي.  تشير دراسة اقتصادية صادرة عن 
األمم املتحدة عام 1956 إلى أن حصة الفرد في س���ورية 
من املياه العذبة كانت 3384 مترا مكعبا في السنة، وهي 
قريبة من املعدل العاملي املقبول آنذاك، قياسا ملصادر املياه 
املتوافرة، وعدد السكان الذي لم يكن يزيد على 4 ماليني 
نسمة. فإذا علمنا أن حصة الفرد السوري حاليا من املياه 
العذبة ال تزيد على 610 أمتار مكعبة في السنة، تبني لنا 
على الفور منعكسات هذه املتغيرات على مجمل الواقع 
الصحي والغذائي والبيئي، وتبني لنا حجم الكارثة التي 
ستعيشها، ليس فقط سورية، بل جميع الدول العربية، 
وإن بنس���ب متفاوتة، عندما تنخفض تلك النسبة إلى 
أقل من 100 متر مكعب من املياه العذبة للفرد في السنة، 
مبا يترتب على ذلك من نقص ذريع في املواد الغذائية 
ملاليني من البش���ر يتزايدون كل عام، في مقابل تراجع 

اإلنتاج الزراعي العربي والعاملي.
ل����م يغفل التقرير حجم األموال العربية املس����تثمرة 
في اخل����ارج، والتي تقدر ب����� 4.2 تريليونات دوالر. أي 
م����ا يعادل مجمل الناجت القومي ألغنى دولتني في أوروبا 
للعام املاضي، أملانيا وفرنس����ا. فلو توجهت نصف هذه 
األموال إلى االس����تثمار في البلدان العربية ملا بقي عاطل 
عن العمل، ولدارت عجلة التنمية بشكل مذهل، وحتولت 
املنطقة العربي����ة إلى فردوس اقتصادي، ال يقل حتضرا 

عن اجلار األوروبي.
وأقول ملن يق���رأ زاويتي هذه ان لدينا قيادة حكيمة 
تنبهت ملا أس���لفت ذكره ونسأل اهلل ان تتوجه نصف 
األموال العربية املتعلقة باالستثمار اخلارجي الى بلداننا 
العربي���ة، وبذلك بكل تأكيد لن يك���ون لدينا عاطل عن 
العمل وس���تتحول بلداننا العربية الى واحة من األمن 

واألمان واالستقرار. 
هدى العبود

4.2 تريليونات دوالر
االستثمار العربي في الخارج 

فريد سلوم 
بخطى متس����ارعة يش����هد 
التعليم العالي في سورية تطورا 
غير مسبوق، إذ بلغ عدد الكليات 
التابع للجامعات احلكومية ال� 
5 في دمش����ق وحلب وحمص 
والالذقية ودير الزور نحو 115 
كلية تغطي جميع االختصاصات. 
ويردف هذه الكليات مجموعة 
م����ن اجلامع����ات اخلاصة التي 
جت����اوز عددها في ال����� 15 بعد 
صدور املرسوم اخلاص بالسماح 
بإنشاء اجلامعات اخلاصة في 

سورية. 
وأحدث املنضمني الى عائلة 
التعليم العالي احلكومي كلية 
الثاني����ة في جامعة  االقتصاد 
الفرات في مدينة احلسكة، التي 
تقررت مبرسوم تشريعي رئاسي 

صدر قبل أيام. 
وف����ي تصريح ل� »س����انا« 
ق����ال د.غي����اث ب����ركات وزير 
التعلي����م العالي إن املرس����وم 
يأتي تنفي����ذا خلطة احلكومة 
في توفير املش����اريع التنموية 
للمنطقة الش����رقية مبا يسهم 
في توفير فرص تعليم ألبناء 
محافظة احلس����كة ومن خالل 
اختصاصات تتعلق باحتياجات 

تلك املنطقة. 
وأضاف: ان املرس����وم يؤكد 
حرص الرئيس بشار األسد على 
الش����رقية  دعم تنمية املنطقة 
وتوفير كل مستلزمات العملية 
أنه  إلى  التنموية فيها، مشيرا 
سيتم وضع الكلية ضمن الكليات 
التي س����يتم اإلعالن عنها في 
املقبل  الدراسي  العام  مفاضلة 

 .2011-2010
قبل ذلك رعى د.بركات احتفال 
جامعة الوادي الدولية اخلاصة 
في حمص حفل تخريج دفعتها 
األولى التي حملت اسم »دفعة 
البش����ر« من كلية اإلدارة، قبل 

أسابيع.
وترافق ذلك مع جتديد عقد 
الشراكة ملدة 5 سنوات جديدة 
مع جامعة »أتو فون جوريكيه 

ماغديبورغ« األملانية.
وفي كلمته للمناس����بة، قال 
نائب وزير التعليم العالي ماهر 
قباقيبي إن جامعة الوادي هي 
مكسب ملنطقة وادي النضارة. 
إل����ى »وص����ول عدد  مش����يرا 
اجلامعات اخلاصة إلى 15 جامعة 
تضم 25 ألف طالبا وطالبة على 
مساحة القطر« وقال انها »حققت 
أهداف التعليم النوعي واملتميز 
وساهمت في إيجاد فرص التعليم 

دمشق ـ بروين إبراهيم
حسابات احلقل لم تنطبق على حس���ابات بيادر وزارة الزراعة، التي حلمت قبل االوان بانتاج 

نحو اربع ماليني طن من القمح في موسم 2010.
فقد تضاءلت كميات احلبوب املتوقع توريدها إلى مراكز الش���راء لعدة أسباب يتقدمها اجلفاف 
وتع���رض محصول القمح ملرض الصدأ األصفر الذي تراوحت نس���بة الضرر به بني 20 و30% في 
معظم احلقول، وكانت الوزارة قد اكدت س���ابقا أن تأثير هذه اآلفة على احملصول االس���تراتيجي 
طفيف. فضال عن اإلصابة بحشرة السونة، وانتشار موسم حرائق حقول القمح. كل ذلك أثر على 
الكميات املتوقع إنتاجها وتوريدها ملراكز احلبوب في احملافظات والتي تضاءلت إلى مادون النصف 

بحسب الفالحني. واألخطر من هذا وذاك، دخول التجار والسماسرة على خط عمليات 
تسويق احلبوب املستوردة، وبروز ظاهرة غش احلبوب ومحاوالت متريرها 

إلى مراكز الش���راء احلكومية مستفيدين من فارق السعر بني احمللي 
واملس���تورد، حيث تدفع احلكومة 20 ليرة ثمن كيلوغرام القمح 

الطري و20.5 ليرة للكيلوغرام القاس���ي بينما يتراوح سعر 
الكيلوغرام من القمح املس���تورد ب���ني 10 و14 ليرة، وهذا 

الفارق أسال لعاب التجار وجعلهم يقدمون على مغامرة 
تهريب القمح عبر وسائلهم املختلفة.

من جهتها، توقعت صحيفة »البعث« تسلم 2.4 مليون 
طن قمحا من صغار املزارعني هذا العام مقارنة مع 2.8 

مليون طن في 2009.
اذن، خابت توقعات »الزراعة«، وال يبدو أن املوسم 
سيلبي حتى االستهالك احمللي السنوي الذي يتراوح 
بني 3.6 و4 ماليني طن، وستضطر احلكومة الى استيراد 
القمح لسد الفجوة بني االنتاج واالستهالك للسنة الثالثة 

عل���ى التوالي بعد ان كانت س���ورية من اهم مصدري 
القمح في املنطقة.

وقد قال تقرير الصحيفة إن موانيء سورية على البحر 
املتوسط استقبلت 1.2 مليون طن من واردات القمح في 2009 

ومن املتوقع أن تتسلم 25 ألف طن أخرى.
وقالت الصحيفة »األمر يدعو إلعادة احلس���ابات، الس���يما أن 

أحاديث وزارة الزراعة واالصالح الزراعي تقول ان انتاجنا من األقماح 
املروية يكفي لسد احتياجاتنا«.

إجراءات مشددة

من جانب آخر، يبدو أن اإلجراءات املش���ددة التي اتخذتها اجلهات املعنية في احملافظات فيما يتعلق 
بالتس���ويق وشهادة املنش���أ وجلان الرقابة أثبتت فاعليتها إلى حد ما، إذ متكنت من ضبط العديد من 
الشاحنات والقاطرات احململة بالقمح املهرب وقدمت املهربني للقضاء، لكن املطلوب اتخاذ احليطة واحلذر 
للحيلولة دون ذهاب الدعم احلكومي لغير مس���تحقيه وللحفاظ على جودة ونقاء القمح السوري من 

ظاهرة اخللط وغش البذار.
وبنظرة على خارطة انتاج القمح، تزايدت مخاوف الفالحني في احلسكة عاصمة انتاج احلبوب في 

سورية، من تدني اإلنتاج إلى مادون النصف بسبب ظاهرة الصدأ األصفر. 

من جهة أخرى أكد خضر احمليسن رئيس احتاد فالحي احلسكة أن الدومن الواحد تراوحت إنتاجيته 
بني 1 و2.5 كيس بالنسبة للقمح املروي بينما إنتاج القمح/ البعل معدوم، وأن هناك العديد من الفالحني 
قرروا ترك حقولهم دون حصاد بسبب تدني اإلنتاج وارتفاع تكاليف احملروقات، وأن تقديرات اإلنتاج 

في احملافظة تتراوح بني 700 و750 ألف طن، بينما وصلت العام املاضي إلى مليون و50 ألف طن.
وأضاف احمليسن أن مؤسسة إكثار البذار خفضت خطتها من 75 ألف طن إلى 20 ألف طن وأن الفالحني 
يطالب���ون باإلعفاء من الديون املصرفية ليتمكنوا من إمت���ام عملياتهم الزراعية، الفتا إلى أن محصول 
القطن ميكن أن يتأثر على صعيد اخلدمات املقدمة له لعدم توافر الس���يولة املالية لدى شريحة واسعة 

من الفالحني لشراء املازوت باعتبار أنهم بنوا آمالهم على العوائد املجزية حملصول القمح لهذا العام.

األقماح المستوردة في حمص

وقد متكن خبراء مركز تسويق احلبوب في منطقة تلكلخ من ضبط 
ومصادرة حمولة سيارتني محملتني باألقماح تعود إلى موسم قدمي 
وحتوي نس���بة 3% أقماح مستوردة، وذكر م.نادر املرعي مدير 
فرع حمص للمؤسس���ة العامة لتجارة وتصنيع احلبوب أن 

حمولة السيارتني تزيد على 17 طنا.
وعن خطة تس���ويق القمح في مراكز شراء مؤسسة 
احلبوب بحمص قال املرعي: بدأ موس���م الشراء مبكرا 
هذا العام في احملافظة كبقية احملافظات وأول كمية مت 
ش���راؤها في مركز تلكلخ بتاريخ 23 الشهر املاضي. 
وحول خطة الش���راء قال م.املرعي: الكميات املقدرة 
للشراء هذا العام هي 65000 طن، بينما إنتاج القمح 
املق���در باحملافظة هو 75000 ألف طن، أي ان نس���بة 
الشراء إلى اإلنتاج املقدر هي 86%، والباقي 14% يحتفظ 

به املنتجون للتموين والبذار.

غش في الرقة

وعلى صعيد إنتاج احلبوب في الرقة، أكد أحمد املهباش 
رئيس احتاد فالحي الرقة معاناة الفالحني جراء تدني اإلنتاج 
بسبب اإلصابة بالصدأ األصفر، وأن الفالحني في منطقة السلوق 
سيكونون عاجزين عن سداد ديونهم للمصرف الزراعي وأن اإلنتاج 
املتوقع لهذا املوس���م يصل إلى 350 ألف طن بينما وصل العام املاضي إلى 

400 ألف طن.
وفيم���ا يتعلق بحالة محصول القمح في محافظة دير الزور وكميات اإلنتاج املس���وقة، بني 
صبحي احلنان رئيس احتاد فالحي دير الزور أن عمليات التس���ويق بدأت في 2010/5/16 إلى 8 مراكز، 
وقد بلغت الكميات املسوقة حتى منتصف األسبوع املاضي 100 ألف طن ويأمل الفالحون الوصول إلى 

رقم 200 ألف طن.
وبني احلنان أن مرض الصدأ أثر على احلقول املزروعة بصنف شام 8 ووصلت نسبة الضرر بني 20 

و30% بالنسبة للقمح الطري الذي يفتقد املقاومة التي يتمتع بها القمح القاسي.
وأكد مدير فرع احلبوب في دير الزور أن عمليات التسويق لهذا املوسم كانت مبكرة بسبب احلصاد 

املبكر نتيجة الظروف اجلوية التي سادت املنطقة لهذا املوسم.

كلية االقتصاد بالحسكة ترفع عدد الكليات الحكومية إلى 115.. و15 جامعة خاصة ترفد التعليم العالي بسورية 

جامعة الوادي الدولية تجدد عقد الشراكة مع نظيراتها األلمانية

لشريحة من طالب لم جتد فرصة 
لها بني القبول اجلامعي احلكومي 

املتزايد«. 
ووع����د قباقيبي »مبزيد من 
الف����رص في التعلي����م املفتوح 
لكن مع عدم تخلي احلكومة عن 
مس����ؤوليتها في املجاني حيث 
وصل ع����دد الكليات احلكومية 
إل����ى 113 كلية لها ع����دة فروع 
س����تبقى متصلة باجلامعة األم 
حتى تشكل كيانا لها« مضيفا 
أن »اجلامع����ات األملانية حتوي 
ما يق����ارب 800 طالب وطالبة، 
وتبع ذلك عقد اتفاقيات تعاون 

مع العديد من الدول األخرى«. 
ق����ال رئيس جامعة  من جهته 
الوادي الدولي����ة اخلاصة نافذ 
بشور إن »اجلامعة تقر بفضل 
الرئيس بشار  وجميل ومحبة 
األسد الذي أتاح هذه الفرصة لنا 
عبر مرسوم اجلامعات اخلاصة« 
مشيرا إلى »ثوابت اجلامعة في 
اس����تمرارية تفعيل االتفاقيات 
العلمي����ة والتعاون املش����ترك 
بينها وب����ني اجلامعات األملانية 

الشريكة«.
وتابع بش����ور »هناك فريق 
كبير من األكادمييني والتقنيني 

واإلداريني مبختلف االختصاصات 
بذل����وا جهدهم للدارس����ني في 
اجلامعة« مضيفا أن »طموحنا 
في اجلامعة ه����و حتقيق نقلة 
الفت����رة املقبلة  نوعية خ����الل 
الفتتاح كلي����ات واختصاصات 
جديدة وعق����د اتفاقيات علمية 
مع جامعات أوروبية وأميركية 
وآسيوية«. هذا وتشترك جامعة 
الوادي مع عدة جامعات أملانية 
هي »جامعة ماغديبرغ التقنية 
)أتو فون جوريكيه(، وجامعة 
التقنية )كارولو  برونش����فايغ 
ويلهلمينا( وجامعة براندبرغ 

التقنية )كوتوبوس كارل فون( 
وجامعة أولدينب����رغ وجامعة 

بوخوم. 
من جهته قال رئيس مجلس 
األمناء جلامعة الوادي الدولية 
وأحد املساهمني م.يوسف عبدلكي 
إن اجلامعة بدأت بالوفاء بوعودها 
للطالب، حيث انها خرجت أول 
دفعة بشهادات سورية وشهادات 
أملاني����ة بدرج����ات   � س����ورية 

جيدة.
وأضاف عبدلك����ي ان خطة 
البداي����ة كانت  اجلامعة من����ذ 
بتجسيد شعار »بكتب اسمك يا 

بالدي عالشمس اللي ما بتغيب« 
وها هو احللم ق����د بدأ يتحقق 

اليوم فعليا.
بدوره قال رئيس جامعة »أتو 
فون جوريكي����ه � ماغديبورغ« 
البروفيسور كالوس  األملانية، 
بوملان إنه »مضت 5 أعوام على 
توقي����ع اتفاقية تع����اون علمي 
لتأس����يس جامعة سورية مع 
م.يوسف عبدلكي ليكون الدعم 
ليس من جامعة واحدة فقط وإمنا 
من شبكة من الشركاء العامليني 
ومت التوصل إلى منح الشهادة 

املزدوجة في كلية العمارة«. 

إطالق المرحلة الثانية من برنامج تحديث 
اإلدارة البلدية بكلفة 20 مليون يورو

جهاد تركي
أطلق���ت وزارة اإلدارة احمللية املرحل���ة الثانية من برنامج 
حتديث اإلدارة البلدية مام 2 حتت عنوان الالمركزية والتنمية 
احمللية في املركز اإلقليمي للتنمية احمللية املستدامة في قصر 

األمير عبدالقادر اجلزائري بدمشق.
ويهدف البرنامج إلى املساهمة بتنمية محلية أكثر قوة مبنية 
على مساهمة أوسع في املجتمع احمللي وحتقيق تنمية اجتماعية 
واقتصادية أكثر توازنا على مس���توى جميع املدن في سورية 
واملضي بنقل صالحيات احلكومة املركزية إلى الوحدات اإلدارية 

احمللية لتمكينها من أداء مسؤولياتها بشكل أفضل.
وتركز هذه املرحلة من البرنامج املدعوم من االحتاد األوروبي 
والتي تقدر تكلفتها ب� 20 مليون يورو على مس���اعدة الوزارة 
واجلهات احمللية عل���ى تنفيذ خطة البرنامج الوطني لتطوير 
مناطق العش���وائيات من النواح���ي االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية.
كما ستعمل على تطوير االقتراحات القانونية املتعلقة بعدد 
من القضايا ذات الصلة مثل قانون اإلدارة احمللية والتخطيط 
اإلقليمي والعائدات املالية واحمللية واإلطار القانوني للتخطيط 
العمراني والعمل على خلق حوار بني املعنيني واملس���تفيدين 

حول الالمركزية وحتديث اإلدارة احمللية.
وكانت املرحلة األولى من البرنامج مام 1 التي بلغت تكلفتها 
18 مليون يورو بدأت ف���ي يونيو عام 2006 ومت خاللها إجناز 
عدة مش���اريع تنموية محلية وعمرانية تنوعت بني التحديث 
والتطوير املؤسساتي وتبسيط اإلجراءات وتفعيل البرامج املالية 
واإلدارية في بعض البلديات الكبرى وتطوير الكوادر البشرية. 
ومت تنفيذ مشاريع برنامج مام 1 في دمشق وحلب ودير الزور 

والالذقية وطرطوس واملنطقة الشرقية وتدمر.
كما س���اعد البرنام���ج الذي يعد أحد أب���رز برامج التطوير 
اإلداري والدعم الفني على مس���توى اإلدارة البلدية في تقومي 
جتربة اإلدارة احمللية في سورية واقتراح نظام جديد لإلدارة 
احمللية والالمركزية واالستفادة من التجارب احلديثة املتطورة 

في أوروبا.

أبرز التخصصات في جامعة الوادي
كلية الهندسة

3 � هندسة االتصاالت.1 � معلوماتية إدارة األعمال.

4 � التصميم )العمارة � 2 � هندسة احلاسوب.
اإلنشائي..(.

كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

3 � املصارف والتمويل 1 � إدارة األعمال.
اإللكتروني.

2 � اإلدارة والتجارة 
اإللكترونية.

4 � التسويق اإللكتروني، 
اإلعالن والعالقات العامة.

سورية تستورد القمح للسنة الثالثة

موسم 2010: حساب الحقل يخالف حساب البيدر !

دفعة الخريجين الجدد مع ادارة 
الجامعة مع ممثل وزارة التعليم العالي 
وفي اإلطار جانب من حضور حفل 
التخرج وذوي الخريجين


