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إعالم بدمشق وحقوق بدرعا واقتصاد بالقنيطرة وطب بيطري وعلوم إدارية بإدلب

كليات جديدة تنضم إلى أسرة التعليم 
العالي السورية في عدة محافظات

موتكس.. معرض محلي للصناعات 
النسيجية يطمح للعالمية

الرئيس بشار األسد  أصدر 
املرس���وم رقم 283 لعام 2010 
والقاضي بإحداث عدد من الكليات 
في كل من جامعات دمشق وحلب 

وتشرين والبعث.
وقضى املرسوم باحداث كلية 
اإلعالم بجامعة دمشق، وكلية 
احلقوق الثانية في مدينة درعا 
تتبع جلامعة دمش���ق. وكلية 
االقتص���اد الثالثة ف���ي مدينة 
القنيطرة تتبع جلامعة دمشق. 
وكلية الطب البيطري في مدينة 
التي  ادلب تتبع جلامعة حلب 
انضمت الى فريقها كلية العلوم 
اإلدارية في مدينة إدلب أيضا. 

وكذلك أنشئت كلية السياحة 
في مدينة طرطوس على ان تتبع 
جلامعة تش���رين. فيما أحدثت  
كلية العلوم الثانية في مدينة 

تدمر لتتبع جلامعة البعث. 
من جهته، أشار وزير التعليم 
العالي د.غي���اث بركات إلى أن 
إحداث هذه الكليات في جامعات 
دمشق وحلب وتشرين والبعث 
ومن قبله���ا كلية االقتصاد في 
احلسكة يكتسب أهمية كبيرة 
كونه يسهم في توفير وزيادة 
الفرص التعليمية ألبناء الوطن 
في محافظاتهم إلى جانب تنمية 

املناطق وتلبية احتياجاتها. 

وأوضح بركات � بحس���ب 
»س���انا« � أن ه���ذه الكليات 
ستتيح فرصة لقبول الطالب 
في مناطق سكنهم ما يخفف 
من العبء االقتصادي املترتب 
على األسر وتكاليف سفرهم 
وانتقالهم إلى مراكز اجلامعات 
إضافة إلى التخفيف من الكثافة 
الطالبي���ة في مراك���ز املدن 
الرئيس���ية الفتا إلى أن هذه 
الكليات هي مشاريع تنموية 
حقيقية تعنى بتطوير املوارد 
البشرية لتسهم وتشارك في 
التي تشهدها  التنمية  عملية 

سورية. 

بروين إبراهيم 
أكد مازن حمور عضو مجلس إدارة غرفة جتارة 
دمشق � رئيس جلنة املعارض أن اجلديد في معرض 
موتكس في دورة خريف � ش���تاء 2010 ال يقتصر 
على التجهيز والتنظيم والديكور واأللوان إمنا في 
تسويق املعرض عامليا وفي إظهاره كمعرض دولي 
للصناعات النسيجية لكي يكون معرض موتكس 
موجودا على أجندة كل رجل أعمال وكل مستورد 

لأللبسة اجلاهزة بجميع أنواعها.
وأشار حمور إلى أن حجم االستثمارات في قطاع 
الغزل والنسيج هو مبليارات الليرات السورية مؤكدا: 
»نحن غير راضني نهائيا، وأنا شخصيا غير راض 
نهائيا عن أساليب التسويق التي اعتمدت سابقا ألنها 
لم تكن مدروسة علميا وكانت على هامش زيارات 
الوف���ود التجارية للبلدان األخرى، وقال حمور ل� 
»األنباء« ان مسيرة االقتصاد السوري تعترضها 
بعض البيروقراطية والتي لم نس���تطع إلى اآلن 

جتاوزها مع محاولة مشكورة للفريق االقتصادي 
لتجاوز هذه املعوقات والتي يجب أن نعمل يدا بيد 
معهم كقطاع خاص لتذليل هذه الصعوبات. وأكد 
حمور أنه مع »انفتاح السوق وال نطلب حماية ألن 
احلماية غير مجدية عندما تكون بطرق عشوائية غير 
مدروسة داعيا ألن تكون هناك حماية من نوع آخر 
وهي توحيد أسعار السلع في اجلمارك، كما يجب أن 
تكون هناك شفافية بدخول البضائع األجنبية لكي 
تدفع الرسوم النظامية املتوجبة عليها إضافة إلى 
حماية للمواصفات السورية ويجب عدم دخول أي 
سلعة مهما كان مصدرها دون التأكد من مواصفة 
هذا املنتج ف���إذا ضمنا إدخال البضائع أصوال من 
املنافذ احلدودية بشكل عام وبسعر واحد وضمنا 
حتصيل الرس���وم املترتبة عليها وبشفافية دون 
التالعب بالبنود اجلمركية وبنوع املادة وبالوزن 
أو العدد، أعتقد س���وف نكون منافسني وال توجد 

لدينا مشكلة حقيقية.

3 مشاريع سياحية تعّوض النقص في منطقة تعبق بالتاريخ والطبيعة الخالبة

»ديونيزياس« عنوان للسياحة في السويداء 
ورابط بين ذكريات أسمهان والحي الفرنسي 

سمير بوسعد 
تتوالى النهضة السياحية في 
سورية بوتيرة متصاعدة ومدروسة 
في كل احملافظات لتشكل صورة 
جديدة للمشهد السياحي احلضاري 
في بلد احلضارات. وقد امتدت هذه 
النهضة الى الس����ويداء احملافظة 
الراسخة على اكبر هضبة بركانية 
من البازلت مر عليها اقدم احلضارات 
بدءا م����ن االغريق الى اليونانيني 
فالرومان والبيزنطيني وغيرهم 
حتى باتت معلما س����ياحيا مليئا 
باالثار القدمية واملعاصرة وشكلت 
بجوها املعتدل وهوائها العليل بني 
»عرائش« العنب وبساتني التفاح 
لوحة من الراح����ة وقبلة جديدة 

للسياح واملصطافني.
واستكماال لهذه النهضة نظمت 
احلكومة قبل مدة مؤمترا خاصا 
لالستثمار في املنطقة اجلنوبية 
وقام م.محمد ناجي عطري رئيس 
مجلس الوزراء برعاية املؤمتر الذي 
اس����تضافته السويداء لعدة ايام. 
الفندق  واحتضن »ديونيزياس« 
السياحي األول والذي يكاد يكون 
الوحيد في املنطقة، املؤمتر الذي 
حمل ش����عار »اكتش����اف الفرص 
واس����تثمارها« الذي أقامته هيئة 
االستثمار السورية مبشاركة 700 
مس����تثمر من املغتربني والعرب 

واألجانب.
ونقل م. عطري حتية الرئيس 
بش����ار األسد إلى املش����اركني في 
املؤمتر ومتنياته لهم بالتوفيق. 
انعقاد  وأكد عط����ري أن تواصل 
املؤمترات االستثمارية وامللتقيات 
الس����ياحية »ما هو إال تعبير عما 
تقوم ب����ه احلكومة بدفع عجالت 
االستثمار منطلقني من إصالحات 

م2 مجهزة بأحدث التجهيزات تتسع 
ل� 1000 شخص .

صالة منيرفا 

كما يتضم����ن 4 أجنحة منها 
جناحان لرجال األعمال مبساحة 35 
م2 وجناحان مبواصفات كالسيكية 
التجهيزات.   حتتوي على كام����ل 
ويحتوي الفندق على صالة كوفي 
شوب حتمل اسم »منيرفا« مبساحة 
450 م2 بحلة جديدة وألوان زاهية 
تتسع ل� 400 شخص، صالة فينوس 
كوفي شوب مبساحة 450 م2 تتسع 
ل� 300 شخص بلمسات هندسية 
عريقة جتمع أصالة املاضي وعراقة 
احلاضر، 400 شخص و500 شخص 
مع ط����اوالت والت����راس الصيفي 
مبس����احة 600 م2 وبرامج فنية 
ممي����زة وحديقة خاصة لألطفال. 
والى جانب الفن����دق طرحت في 
املؤمتر ثالثة مش����اريع سياحية 
أخ����رى بكلفة تقديري����ة إجمالية 
وصل����ت إلى 330 ملي����ون ليرة، 
وتشمل مش����روع إكساء وتأهيل 
مطعم القلعة املط����ل على مدينة 
شهبا األثرية واملصمم على شاكلة 
القالع الرومانية التي كانت سائدة 
في املنطقة، بنموذج تراثي محلي 

من مستوى جنمتني.
الثان����ي فهو  ام����ا املش����روع 
عبارة عن بناء واس����تثمار فندق 
أربعة جنوم ومتمماته في مدينة 
الباسل الرياضية بالسويداء على 
مساحة)10(  دومنات مؤلف من 6-4 
طوابق و114 غرفة مبيت و14جناح 
إقامة بسعة 100سرير على األقل 
ومبساحة طابقية إجمالية تتراوح 

بني 8000 و13195 مترا مربعا.

القوانني والتش����ريعات  ش����ملت 
لفتح األبواب أمام القطاع اخلاص 
ليمارس دوره ف����ي عملية البناء 
والتنمية الشاملة حيث أنشأنا املدن 
الصناعية ووفرنا بيئة تشجيعية 
الستقطاب االستثمارات أدت إلى 
زيادة النمو االقتصادي لعام 2009 
بنسبة 5.5% بأسعار ثابتة وزادت 
القطاع اخلاص لتصل  مشاركات 
إلى 65% م����ن املوازنة العامة مما 
أدى إل����ى انخفاض معدل البطالة 
وارتفاع حصة الف����رد من الناجت 

الوطني«.
وبانتظار حتقيق املش����اريع 
السياحية التي وقعت في املؤمتر، 
يبقى مشروع »»ديونيزياس« واحدا 
من أهم املشاريع السياحية املهمة 
في الس����ويداء. وقد قام املستثمر 
املهندس رشيد ياسر سلوم بنفض 

غبار الزمن عن املوقع بعد هجره 
لفترة طويلة ووضع فيه خبرته 

وطموحه وحبه لبلده.
 وجتاوزت كلفة املشروع الذي 
انشئ وفق نظام ال� B.O.T وتبلغ 
مدة االستثمار 40 عاما، 120 مليون 
ليرة سورية وهو فندق ثالث جنوم 
بخدمة خمس جنوم ومنح فرصة 
عم����ل الكثر م����ن 120 موظف في 
مساحة كاملة للفندق بلغت 2120 
م2. في حني بلغت مساحته الطابقية 
)4275(م2، بينما املساحة املبنية 
1584 م2. ويض����م الفندق صاالت 
أفراح وصالة قاعات واجتماعات 
مبس����احات كبي����رة ومريح����ة 
وتراس صيفي وصاالت متعددة 
االستعماالت و38 غرفة وتتسع ل� 
72 سريرا بكامل التجهيزات الراقية 
وملسات هندسية مختلفة، وصالة 

الورود ومطع����م مجهز مبصعد 
بانورامي خاص لتخدميها تتسع 
ل� 650 ش����خصا، 400 شخص مع 
طاوالت وكراسي التراس الصيفي 
مبساحة 600 م2، يتميز مبساحته 
الكبيرة ووجود حديقة لألطفال 
وتخدم كبوفيه ومطعم للمأكوالت 
السريعة ومزودة بشاشات عرض 
عمالقة تعرض برامج فنية جلميع 
ل� 1000 شخص و500  املناسبات 
كرسي وطاوالت وتتميز بإطاللة 
على كافة اجلهات وخاصة احلي 
الفرنسي القدمي الذي يضم أيضا 
بيت املطربة الراحلة أسمهان الذي 
حتول الى متحف ألسطورة الغناء 

وساحة الشهداء القدمية .
الفن����دق صال����ة  ويحت����وي 
فيليب����وس وقاع����ات املؤمترات 
مبواصفات خاصة مبساحة 700 

جهاد تركي
»شآم أهلوك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف آن الكرم يعتصر« 
بهذه الكلمات اخلالدة تغنت فيروز مبعش���وقتها دمشق التي غنت 
لها أكثر من عش���رين قصيدة معظمها غير مسجل ومنها »سأليني 
يا شآم« و»يا ش���ام عاد الصيف«، ولم تنس سفيرتنا إلى النجوم 
أهلها الذين أحبتهم وأحبوها، الذين كانوا ينتظرونها كل صيف في 
ستينيات القرن املاضي على خشبة مسرح معرض دمشق الدولي، 
وعليه قدمت فيروز أهم مسرحياتها. ومع حلم يتجدد كل عام بأن 
تعود فيروز لعشاقها على خشبة مسرح املعرض رغم تغيير املكان 
واملوعد، أعلنت املؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية »ان 
45 دولة ستش���ارك في الدورة السابعة واخلمسني ملعرض دمشق 
الدولي الذي يفتتح في الرابع عشر من شهر يوليو اجلاري ويستمر 
حتى الثالث والعشرين منه، على أن حتل ڤنزويال ضيف شرف على 

املعرض بوفد يضم 139 رجل أعمال«.
وأوضح محمد حمود مدير املؤسسة أن عدد العارضني هذا العام 
يصل إلى 4340 من بينهم 2700 من سورية و1640 عربيا وأجنبيا. 
أشار إلى أن املساحات املؤجرة املبنية تصل إلى 41250 مترا مربعا 
وهي املرة األولى التي يتم فيها ش���غل كل املساحات املبنية إضافة 
إلى مساحات العرض املكشوف ومراكز البيع والتي تصل مساحتها 

إلى 20525 مترا مربعا. 
وأضاف حمود ان املشاركة السورية من خالل اجلناح الوطني تبلغ 
346 شركة للقطاعني العام واخلاص إضافة إلى مئات الشركات في 
أجنحة الصناعات احلرفية وسوق البيع والصناعات اليدوية وأكشاك 

البيع واألجنحة املستقلة الداخلية وساحات العرض املكشوف. 
وحول حجم املش���اركات الدولية قال حمود إن اجلناح املصري 
يضم 34 شركة وتشارك تركيا من خالل 24 شركة وهناك 23 شركة 
إيرانية وممثلو 32 شركة أرجنتينية و15 شركة من ڤنزويال و31 من 
األردن و33 من الكويت و25 من كوريا اجلنوبية و13 من اجلزائر و16 
من ليبيا و6 ش���ركات من السعودية و7 من اليمن و10 من رومانيا 

و12 من كل من فلسطني والسودان واندونيسيا. 
وأش���ار حمود إلى أن إدارة املؤسسة اتخذت قرارا ألول مرة بأن 
تكون إحدى الدول ضيفة شرف على املعرض ووقع االختيار على 
ڤنزويال فيما اململكة العربية السعودية ومصر واجلزائر والسودان 
وتركي���ا وايران واألرجنتني حتظى مبش���اركات متميزة، الفتا الى 
عودة عدد من الدول للمش���اركة بعد انقطاع مثل أرمينيا ورومانيا 

وبلغاريا كما تشارك غينيا وموريتانيا ألول مرة. 
وأكد حمود أن دورة هذا العام من املعرض ستكون حافلة بالعديد 
من النشاطات االقتصادية والتجارية واالجتماعية والفنية من خالل 
برنامج مت وضعه بالتعاون مع اجلهات املشاركة والراعية املختلفة 
ومن األنشطة التي ستقام على هامش املعرض مشاركة شركة سورية 
للحلويات بتقدمي أكبر علب���ة حلويات بطول 100 متر في محاولة 

منها لدخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية. 
وأوضح حمود أن املؤسس���ة س���عت إلى نقل املعرض الى حالة 
مهرجانية بإدخال عدة أنشطة ومنها جتربة البيع املباشر التي يجب 
دعمها بإعطاء ميزة إضافية للسلع التي تباع في املعرض كأن تعفى 
من الرسوم اجلمركية خالل فترة املعرض. مبا يشكل حافزا للمشاركات 
الدولية على االستمرار بفاعلية وتوفير الفرصة باملقابل للمواطن 
السوري وزوار املعرض باقتناء هذه السلع بأسعار مخفضة. ولفت 
إلى أنه سيجري ألول مرة خالل املعرض مزاد علني على السيارات 

التي تعود إلى القطاعات واجلهات العامة. كما ستقدم مدينة 
حمص تصورا عما ستكون عليه في املرحلة القادمة.

ورغم غياب س���فيرتنا إلى النجوم في���روز الطويل عن 
مس���رحه، يس���تمر املعرض بتقدمي عروض فنية على أعلى 
املستويات تستضيف أهم الفرق العاملية وأملع جنوم الغناء 
العربي، حيث بدأت أنش���طته بعرض صالح الدين األيوبي 

لفرقة انانا.
وأش���ار حمود إلى أن التركيز سيكون على مشاركة 
الفرق الفنية الوطنية التي حققت حضورا عامليا، فمن 
سورية تشارك فرقتا إنانا وأورنينا. إضافة إلى تعزيز 
حالة املش���اركات الدولية مثل الفرق الفنية جلورجيا 
وأرمينيا وتركي���ا وڤنزويال التي تعكس ثقافة وتراث 
هذه الدول. ويس���تضيف املهرجان ه���ذا العام باقة من 

املطربني واملطربات من بينهم الفنانة جنوى كرم ووليد 
توفيق وعالء زلزلي من لبنان وعلي الديك وش���هد برمدا 
ودريد عواضة وهويدا يوس���ف وناصيف زيتون ومحمد 

املجذوب وتاال وهالة القصير من سورية وعدد من الفرق 
املس���رحية من بينها فرقة الفنانني املتحدين وفرق من 
ڤنزويال وفلسطني وأرمينيا وحتيي حفل سحب يانصيب 
املعرض الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان سمير 

السمارة. 
وأوضح حمود أن النشاطات الفنية ستقام على مسرح 
معرض دمشق الدولي القدمي مبدينة دمشق ومسرح مدينة 
املعارض مشيرا إلى أن أسعار البطاقات في مسرح املعرض 

القدمي معتدلة أما العروض في مسرح مدينة املعارض 
فهي مجانية لكل زوار معرض دمشق الدولي. 

وقال انه مت توفير 60 حافلة لنقل زوار املعرض 
من وسط دمشق إلى مدينة املعارض، متوقعا أن 
يتجاوز عدد زوار املعرض في دورته احلالية 
عدد زوار الدورة الس���ابقة والذي بلغ نحو 
نصف مليون زائر. وأشار إلى أنه باإلضافة 
إلى ما يحققه في البعد االقتصادي للمعرض 
من عقود وصفقات جتارية بني رجال األعمال 
العرب واألجانب ونظرائهم الس���وريني هناك 
البعد السياحي الذي ينشط في فترة املعرض 
من خالل إشغال الفنادق وسياحة اخلدمات إذ 
إن أكثر من 80% من اإلعالنات هي للمعارض، 
مشيرا إلى البعد الثقافي واالجتماعي بالنسبة 
للمشاركات الدولية حيث ستقدم فرق فنية من 
ڤنزويال ع���ددا من العروض التي تعكس تراث 
وثقافة ڤنزويال إضافة إلى تقدمي بعض األطعمة 
الڤنزويلية.  يشار إلى أن معرض دمشق الدولي 
هو املعرض األقدم في املنطقة والذي حافظ دون 
انقطاع على عقد دوراته دون انقطاع منذ 57 عاما 
كتظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية 
ومحطة حيوية للتواصل االقتصادي والتجاري 
بني الشركات احمللية والعربية واألجنبية من 
مختلف دول العالم وعقد الصفقات بني رجال 

األعمال.

معنا كونوا 

فضل اهلل رحل من دنياه 
ليسكن صحن األمامين الحسنين

شيع لبنان منذ أيام عالمة عرفه القاصي والداني 
بوطنيته وحبه لبلده وألمته اإلسللالمية، انه العالمة 
واملرجع الشيعي آية اهلل محمد حسني فضل اهلل، وأنا 
بطبعي لم اكتب في ذكللرى الكبار عندما يرحلوا إال 
فيمللا ندر، ولكن اآلن أكتب عن رجل احترم من قبل 

اإلعالم بكل أطيافه.
نعم.. العالمة اجلليل طاملا استقبل رؤساء حترير 
ومبدعللني إعالميني تركوا بصمة في سللجل اإلعالم 
العربي والعاملي. وكانت »األنبللاء« منهم، وهذا ليس 
فقط علللى الصعيد اإلعالمي إذ كان هناك عشللرات 
اآلالف من األشخاص في موكب تشييع املرجع الشيعي 
العالمة محمد حسني فضل اهلل في الضاحية اجلنوبية 
لبيروت، وسللط حداد وإقفال عللام في البالد أعلنته 
احلكومة اللبنانية، وسلللك موكب التشييع عددا من 
شللوارع الضاحية قبل أن يصل إلى مسجد اإلمامني 
احلسنني حيث اقيمت الصالة، ووري الثرى في صحن 

املسجد.
حقيقة ال نسللتطيع أن ننكر أن العالمة ترك إرثا 
إنسانيا وثقافيا ودينيا، تركه لكل من أحب وطنه ودافع 
عنه حتى املوت. ففي املسلليرة بدأ أنصاره ومحبوه 
التجمع باكرا في أحياء الضاحية، حملوا األعالم السوداء 
وصور املرجع الشيعي في كل مكان. ووضعت عمامة 
العالمة الراحل على النعش الذي حمله أنصاره ومحبوه 
وسط غابة من البشر وتدافع يرافقهم في وداعه طقس 
حار. ومع هذا تدافعوا محاولني ملس النعش مودعينه 
الوداع األخير. وسللط هتافات »لبيك يا حسني« و»ال 

اله إال اهلل والسيد حبيب اهلل«.
بينما كانت النسللوة يذرفن الدمع بغزارة. ترافق 
دموعهم املودعة أصوات تسللجيالت خلطب بصوت 

العالمة الراحل.
كما علقت الفتات ضخمة في شللوارع الضاحية 
اجلنوبية مع صور لفضل اهلل كتب عليها »إنا هلل وإنا 

إليه راجعون« و»استودعكم اهلل«.
نعم حتى احملالت التجارية في أغلب املناطق اللبنانية 
أقفلللت، لبنان فللي حداد وطني بإعالن رسللمي من 
مجلس الوزراء. ترى ملاذا؟ ألف سؤال وجواب يطرح 
بالتأكيد.. إن من حمل راية احلرية لوطنه وأهله ووقف 
في وجه اعتى عنصرية في التاريخ احلديث والقدمي، 
يسللتحق أن ترفع له القبعات والعمائم، ويستحق أن 
تبكيه النسوة والرجال والصغار والكبار، ويستحق 

أن يحزن عليه.
وأخيرا وال أريد أن أطيل، رحل قائد شجاع، نعم 
ولكنلله بالتأكيد ترك وراءه آالف مؤلفة ممن تتلمذوا 
على يديه في حب الوطن واإلنسانية والدين السمح، 
رحمك اهلل وأدخلك جنانه، واعلم أن حترير الباقي من 
أراضي لبنان سللوف يكون بالتأكيد ولن يضيع حق 

وراءه مطالب، من أمثال العالمة فضل اهلل اجلليل.
هدى العبود

45 دولة تشارك في معرض دمشق الدولي.. 
وخشبة مسرحه تشتاق إلى فيروز

ينطلق في 14 الجاري بمشاركة 33 شركة من الكويت و34 من مصر.. ونجوى كرم ووليد توفيق ونجم ستار أكاديمي ناصيف زيتون يحيون مهرجانه الفني

»ديونيزياس« الفندق السياحي األول الذي يكاد يكون الوحيد في املنطقة وفي االطار م.رشيد ياسر سلوم

قام الباحث املوس����يقي زياد عجان بصياغة 8 أناشيد أوغاريتية 
صياغة شعرية وحلنية من الرقيم املوسيقي )أنشودة االبتهال( ه� 6 
املكتشفة في أوغاريت منذ بدايات القرن املاضي. وصاغ الباحث عجان 
ثالث مقطوعات موسيقية مستندا إلى الفواصل املوسيقية الواردة في 
الرقيم وقد أسماها »الشروق والغروب والعيد في أوغاريت« التي كانت 
تستخدم في ذلك الوقت سنة 1400ق.م وقد مت تلحني وتسجيل هذه 
املقطوعات ألول تدوين موسيقي في العالم. ونقلت صحيفة تشرين 

عن الباحث عجان قوله إنه يعكف على إعادة قراءة الرقيم املوسيقي 
»ه� 6« )أنش����ودة االبتهال وفواصل موسيقية( بناء على معطيات 
توصل إليها بعد دراسة معمقة للرقيم وللتجارب السابقة ويأمل بأن 
تكون نهائية. وقد اس����تند إلى العبارات املوسيقية الواردة في هذا 
الرقيم وأخذ من أدب أوغاريت صياغة الباحث محمد أحمد سوس����و 
والباحث سجيع قرقماز واختار أيضا من الفواصل املوسيقية للرقيم 

مبا يتوافق مع العبارات الواردة في النص األوغاريتي األدبي.

إعادة صياغة أناشيد أوغاريتية تعود إلى 3400 سنة


