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«التربية» أصدرت تعليمات القيد والقبول في األول الثانوي للمدارس العامة

شؤون

سوريــة

لعرض مشاكلكم ومقترحاتكم اخلاصة بصفحة
شؤون سورية ،يرجى مراسلتنا على عنوان اجلريدة
البريدي :الشويخ  -طريق املطار  -شارع الصحافة
ص.ب  - 23915الصفاة
الرمز البريدي 13100 :الكويت
أو على بريدنا اإللكتروني:
syrianaffairs@alanba.com.kw

أص���درت وزارة التربية تعليمات القي���د والقبول في الصف
األول الثانوي في املدارس الرسمية العامة واملهنية واخلاصة
واملستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي  2010/2009حيث
ينتهي التسجيل فيها يوم اخلميس .2009/9/3
وأوضحت التعليمات أنه يقبل في الصف األول الثانوي العام
الطالب من موالي���د  1996/1995/1994/1993مم���ن حصلوا على
الدرجات احملددة وما فوق في ش���هادة التعليم األساسي لدورة

عام 2009م وفق اآلتي:
دمش���ق  170القنيطرة  159وريفها  157محافظة ريف دمشق
 169درعا  163وريفها  154الس���ويداء  176وريفها  164حمص 169
وريفها  158حلب  155وريفها  146حماة  166وريفها  153إدلب 161
وريفها  153طرط���وس  195وريفها  180الالذقية  189وريفها 168
الرق���ة  156وريفها  149احلس���كة  154وريفها  148دير الزور 152
وريفها .141

نشاطات فنية ثقافية رياضية وفكرية وفعاليات تدرج ضمن برنامجه ألول مرة

حمص اختتمت مهرجان القلعة والوادي وعينها على مهرجان البادية في تدمر
فريد سلوم

اختتم����ت محافظ����ة حم����ص
األسبوع املاضي نشاطات مهرجان
القلعة والوادي في دورته اخلامسة
والذي استمرت أعماله قرابة شهر
وبدأت حتضيراتها ملهرجان البادية
في محاولة الستغالل كل إمكانيات
احملافظة الطبيعية والبشرية التي
متتد على مساحة الوطن من شرقه
الى غربه ،وفيما ينتظر عش����اق
البادية والصحراء انطالق مهرجان
تدمر قريبا ودعت مهرجان القلعة
والوادي الذي افتتح على مدرج قلعة
احلصن وتوزعت نشاطاته على
أمسيات فنية وثقافية ومسابقات
رياضية وترفيهي����ة لتجعل منه
املهرجان «األهم في سورية والوطن
العربي» بحس����ب محافظ حمص
محمد اياد غزال ،الذي نوه بدور
املهرجان كعامل جذب سياحي يعبر
عن األهمي����ة التاريخية واألثرية
ملنطقة تفردت بطبيعتها اخلالبة.
وإذ أشار خالل افتتاح املهرجان،
إلى متيز محافظة حمص بالتنظيم
ومعايير األداء املتكامل ،أكد غزال
تنوعه بني الفن والترفيه والثقافة
واإلعالم والس����ياحة والرياضة
وتوزعها على كل املواقع السياحية
والثقافي����ة ،إضافة إلى العروض
املس����رحية واألفالم السينمائية،
حيث يوجه املهرجان رسائل تهم
جميع شرائح املجتمع على اختالف
أعمارهم ومستوى ثقافاتهم.
ومتي����زت دورة ه����ذا الع����ام
باستقطابها جنوما من العيار الثقيل
على املس����توى اإلعالمي والفني،
وش����هد حضورا مميزا للمطربني
كاظم الس����اهر الذي ل����م يفارق
املهرجان منذ انطالقته ،وعاصي
حالني وابن الوادي جورج وسوف،
وملحم بركات وكثير غيرهم اضافة
الى نخبة من االعالميني مثل جورج
قرداحي وغس����ان بن جدو وأكرم
خزام ،إلى جانب وليد احلسيني
ونبيه البرجي ود.صالح جنم مدير
قناة بي بي سي العربية.
الهم الثقافي كان حاضرا بقوة
في محاضرة للش����اعر السوري
الكبير أدونيس الذي دعا العرب الى
ترك االهتمام بنوبل كون «العرب ال
يحصلون على نوبل فهي ال تعطى
لهم» واعتبر خالل لقاء ثقافي في
مرمريتا على هامش املهرجان أن
نوبل حالها كحال اجلوائز العربية
وال اختالف إال باحلجم مشيرا الى
ان االعتبارات واملعايير املسبقة
موجودة في كال احلالتني.
وأش����اد أدونيس بقدرة الفرد
الس����وري على النج����اح والتميز
في بالد الغربة ،ورأى أن ثقافتنا

غزال :مهرجان

كونوا

القلع�ة عامل جذب

نقل داخلي

س�يـاحي يعبر عن
أهمـي�ة المنطق�ة

المتف�ردة بطبيعتها
تتراجع وهناك خلل يجب دراسته
بشجاعة وصدق لتقدم هذا البلد
وقال :سورية ليست قلب العروبة
النابض وحسب وإمنا قلب التاريخ
احلضاري في العالم.
واشترط ان يقتدي املسؤولون
العرب مبوقف ديغول من سارتر
حتى يكون للمثقف العربي دوره
وكان ديغ����ول س����مع كالما طاله
بالنقد من الفيلس����وف الفرنسي
فقال «سارتر له أن يفعل ويقول
ما يشاء».
وانتقد هوية الثقافة العربية،
مشيرا إلى تراجع العلمانية رغم
أنها شعار األحزاب السياسية األبرز
منذ أربعينيات القرن املاضي.
مريمين جديد المهرجان
وألول مرة ،دخلت قرية مرميني
أنش����طة املهرجان بإحيائها ليلة
«ع����رس ضيعتنا» وه����ي حفلة
أبرزت العادات والتقاليد التراثية
واالجتماعية في مناسبة كهذه.
وشارك في العرس أكثر من 50
شابا وشابة من أهالي القرية وتابعه
حشد كبير من اجلمهور تفاعلوا مع
الرقصات الشعبية وطقوس العرس
الذي قدموه بالزي القروي.
ونظم أهالي قرية مرميني سوقا
لتراث القرية الشعبي على طرفي
ش����ارع القرية قرب النبع السوق
التراثي في لوح����ة جتمع جمال
الطبيعة والقيمة التاريخية لألدوات
القدمية التي كانت مستعملة في
مرميني.
وضم السوق العديد من األدوات
الزراعية واملنزلية واخلش����بيات
املستعملة وأطباق القش والبسط
إضافة إلى طاحونة احلبوب وجرن
الكب����ة وقدمت النس����وة األطباق
واملأكوالت الشعبية في القرية.
مغتربون يكتشفون وطنهم
كان����ت قلعة احلص����ن إحدى
محطات وفد من ش����باب سورية
في دول االغتراب واملغتربون من
اجليل الثاني والثالث املولود في

م.محمد إياد غزال

دول أمي����ركا اجلنوبية وعدد من
دول أوروبا واس����تراليا وأميركا
الشمالية.
وجال الوفد على عدد من قرى
الوادي مم���ا خلق انطباعا لديهم
بجمالية وطنهم األم سورية من
ناحية املاضي العريق واحلاضر
الس���احر ،وأب���دى الوفد إعجابه
بالتن���وع البيئ���ي ف���ي الوطن
وامتداده م���ن البادية إلى اجلبل
مرورا بالسهل والبحر وتساهم
زيارات من هذا النوع في تعميق
أواصر احملبة والتمس���ك بجذور
الوطن األم.
وتأتي هذه الزيارة بالتنسيق
بني اللجنة العليا املنظمة للمهرجان
مع وزارة املغتربني السوريني حيث
ش���ملت جولة الوفد ونشاطاته
محافظات ريف دمش���ق وحلب
والالذقية وطرطوس.
ماراثون «اكتشف الوادي»
وعلى هامش املهرجان ،شارك
نحو خمس�ي�ن عداء من سورية
ولبن���ان في ماراثون «اكتش���ف
الوادي» وانطلق املتسابقون صباح
أمس األول من مفرق احلواش على
أتوستراد طرطوس وصوال إلى
مفرق احلصن.
وشهد املاراثون مشاركة فئات
الشباب  18ـ  34سنة والكبار  35ـ
 45سنة والصغار  12ـ  18سنة.
وجتسدت املشاركة اللبنانية
على  22عداء من جمعية عبر لبنان
لعدائي الطرق القادمة من بيروت
وبعلبك وسجلت نتائج السباق
فوز أعضاء الفريق اللبناني من
فئة الشباب علي سليمان وعثمان
رمضان ولؤي غورلي وفي الفئة
الثانية بني  35ـ  45سنة فاز هيثم
بيان من لبنان باملركز األول وموفق
الزهوري وزهر الدين زهوري من
سورية في املركزين الثاني والثالث
وف���ازت اللبنانية هدى رعد بني
السيدات وفاز من فئة الكبار بني
 55ـ  60سنة حسني أمهز وعلي
الشريف من لبنان.

مشروع مجمع الغاردينيا انطلق
بكلفة  5مليارات ليرة

برعاية املهندس محمد إياد غزال محافظ حمص
مت إطالق ش���ركة الغاردينيا لالس���تثمارات
العقارية السياحية ،وباكورة أعمال هذه الشركة
كانت من نصيب محافظة حمص حيث طرحت
مش���روعا رائدا على مستوى القطر ويعتبر من
أضخم املشاريع السياحية والتجارية والسكنية
ومت عرض تفاصيل املش���روع من خالل إطالق
الشركة ضمن حفل عشاء أقيم في فندق سفير
حمص.
احملافظ اعتبر أن املشروع خطوة واعدة على
طريق حلم حم���ص ورأى فيه نقطة حتول في
مدينة ذات إمكاني���ات كبيرة ودليال على تطور
الذهنية االس���تثمارية لألنشطة االقتصادية في
حمص.
وتطرق إلى حلم حمص على جميع مستوياته
العقارية السياحية الثقافية البيئية والتربوية ،منوها

مجسم ملشروع مجمع الغاردينيا في حمص

معنا

بأولويات احللم بهدف النهوض املمنهج بواقع املدينة
بالتزامن مع مدن احملافظة ككل وصوال إلى محافظة
متميزة تتبوأ مكانتها املس����تحقة .وأعلن احملافظ
أن احملافظة س����تطرح في العام املقبل مش����روعات
التطوير العقاري التي ستشكل البيئة اخلصبة إلطالق
مش����روعات تنموية مماثلة تشجع على االستثمار
السياحي والتنموي.
يذكر أن تكلفة املشروع  5مليارات ليرة سورية
وتبلغ مس���احته  90ألف مت���ر مربع يتألف من
سبعة عناصر أساس���ية عبارة عن برج فندقي
 28طابقا من مس���توى  5جنوم وبرج سكني 21
طابقا ومركز جتاري وصالة حفالت ومؤمترات
إضافة إلى ناد صحي ورياضي مع سلسلة مطاعم
ومواقف سيارات ممتدة على أربعة طوابق حتت
األرض ومن املتوقع إجناز املش���روع مع نهاية
العام .2011

محافظ حمص خالل تفقده جناحها في معرض دمشق الدولي األخير

الحلم الحمصي «الكبير» في معرض دمشق الدولي
في إطار سعيها للتواجد املتواصل على
مساحة الوطن وخارجه ،كان حملافظة
حمص مش���اركة فاعلة في معرض دمشق
الدولي في دورته الـ  56التي اختتمت في
يوليو املاضي.
وقد افتتح محافظ حمص م.محمد إياد
غزال اجلناح ومتحور اجلناح على مشروع
«حلم حمص الكبي���ر» .وقد حمل اجلناح
اسم املشروع الذي تسعى احملافظة إلقامته
لوضع حمص في مصاف املدن الكبرى في
املنطقة والعالم مبا يتضمنه من مشاريع
يتوقع لها ان حترك املناخ االستثماري في
احملافظة مستفيدة من إمكانياتها البشرية
واالقتصادية.
وض���م اجلن���اح مجم���ل الدراس���ات
االس���تراتيجية والرؤى املستقبلية ضمن
مش���روع حلم حمص في جميع املجاالت
والقطاعات اخلدمية :املياه ،الصرف الصحي،
الكهرباء ،الصحة ،التربية والتعليم ،النقل،
الثقافة ،الس���ياحة ،الصناع���ة ،الزراعة،
الرياضة ،االتصاالت والبيئة.

كما تضمن اجلناح عرضا حللم مدينة
حمص ومحتوياته والدراسات التي أجنزتها
احملافظة من خالل بعض املجس���مات التي
جسدت مناطق التطوير العقاري في املدينة
وتوسع املخطط التنظيمي وتنظيم املناطق
احملدثة وتنظيم التجمعات العمرانية وفق
القانون  33وإع���ادة تأهيل حدائق املدينة
ودراسة حديقة الشعب وإعادة تأهيل مقبرة
الكتيب والبدء بتنفيذ أول ضاحية (ضاحية
العاليات) وفق قانون الضواحي اجلديد.
هذا وتشمل مناطق التطوير العقاري:
منطقة الـ  ،IPCتوسع حي احملطة ،منطقة
شركة الصباغة وسوق الهال ،املدخل الشمالي
بدءا من دوار اجلوية حتى عقدة الصوامع،
منطقة املطاح���ن ومحيطها ،أرض مصفاة
حمص ،ارض مسبح تشرين ومجمع صحارى
ومنطقة مخيم الوافدين ومنطقة البساتني
(جنة حمص) وذلك إضافة إلى عرض عن
حلم مدن ومناطق احملافظة حيث مت إعداد
الدراس���ات الالزمة للحلم الشامل حملافظة
حمص بالتعاون م���ع العديد من اجلهات

أبطال «الضيعة الضايعة»
وجدوا التكريم في رباح
نظرا لإلقبال اجلماهيري الكبير وما ش���كله املسلسل من عالقة
مشتركة مع اجلمهور مت في مطعم ربعة القيصر في رباح وضمن
فعاليات مهرجان القلعة والوادي للثقافة والفنون بدورته اخلامسة
تكرمي أسرة مسلسل «ضيعة ضايعة» وبحضور م.محمد إياد غزال
محافظ حمص وعقيلته وجنوم املسلسل الذين أضفوا على السهرة
جوا خاصا ومميزا .وتضمنت السهرة عدة فقرات فنية منها للمطرب
نبيل الطيب وعازف البزق فؤاد احملمد ،واملطرب وسيم سمعان الذين
قدموا العديد من األغاني التي تفاعل معها اجلمهور احلاضر ملشاهدة
أبطال مسلس���ل «ضيعة ضايعة» الذين بادلوا حب اجلمهور بحب
أكبر .ثم ق���ام م.محمد إياد غزال محافظ حمص وطالب قاضي أمني
املدير العام للمركز العربي للتدريب اإلذاعي والتلفزيوني ورئيس
بلدية رباح بتكرمي جنوم املسلسل الذي شكل نقلة نوعية في عالم
الكوميديا .كما قدم أهالي رباح درعا تكرميية حملافظ حمص كعربون
محبة وش���كر وتقدير ملا يقدمه ملنطق���ة رباح ومناطق الوادي عبر
فعاليات مهرجان القلعة والوادي.

موسيقى الراب على مائدة مهرجان
القلعة والوادي ألول مرة
ش����هدت انش����طة مهرجان القلعة والوادي الفنية بدورته اخلامسة،
وألول مرة تقدمي أمس����ية مميزة ملوس����يقى الراب في شارع مشوار
ضمن س����هرة السبت األس����بوعية للمهرجان ،وشكلت سهرة موسيقى
الراب إضافة مميزة جتسدت بالتفاعل الكبير من اجلمهور احلاضر مع
هذا النوع من املوسيقى.
وتضمنت السهرة مشاركة ثالث فرق راب أولها فرقة «شام امسيز»
التي اختارت منط الراب العربي لتوصل رسالتها إلى الشباب السوري
وبشكل عصري ،والفرقة التي ال يزيد عمرها عن الثالث سنوات قدمت
العديد من األغاني خالل الس����هرة والتي حملت مبضامينها الكثير من
املفاهيم االجتماعية ومنها أغنية «عكس املوج» وأغنية «صغرنا» التي
يستذكر فيها الشباب حياة الطفولة ،وأغنية «بنت الكبة» و«مجهول»
وهو ما يعاني منه كل إنسان في مسيرة حياته ،وأغنية «عقارب».
كما شارك بس����هرة السبت فرقة «س����تريت آرت» احلمصية والتي
تأسست عام  2005وقدمت مجموعة من األغاني التي تناولت مواضيع
اجتماعية هامة والقت تفاعال كبيرا من اجلمهور احلاضر ،ومن األغاني
«دمعة حمراء» مهداة لألم وعن «الغربة» ،كما قدمت الفرقة أغنية ملدينة
األبطال «غزة» و«كاسك ياوطن» و«ياعرب فيقوا» صورت الواقع العربي
املتردي لهذه األمة.

الدارسة املختصة احمللية واإلقليمية والعاملية
واالستفادة من جتارب دول كانت ظروفها
مش���ابهة لظروف احملافظ���ة وانتقلت إلى
ظروف تطمح احملافظة بالوصول اليها مع
االحتفاظ بخصوصيتها وهويتها .
هذا وتضمن اجلناح قسما خاصا باملدينة
الصناعية أبرز املجسمات التي تشمل املناطق
الصناعية واحلرفية والسكنية واخلدمية
وفق منظور هندسي شامل.
وعرض في اجلن���اح فيلم قدم صورة
واضحة ع���ن الرؤى املس���تمرة واآلليات
املتبعة ف���ي تطوير بيئة االس���تثمار في
حسياء الصناعية وكشف عن أهمية تبسيط
اإلج���راءات من خالل جناح جتربة النافذة
الواح���دة التي مت اعتماده���ا حيث مت نقل
صالحيات الوزراء إلى ممثليهم في النافذة
الواحدة والتي مثل���ت اختراقا إداريا مكن
املس���تثمر من احلصول على التراخيص
الالزمة ملشروعه خالل مدة ال تتجاوز الساعة
الواحدة ،الوضع الذي أعطى حمص أسبقية
في هذا السياق.

قد ال يتذكر أبناء اجليل
اجلديد مشاهد باصات
النق����ل الداخل����ي خ��ل�ال
ثمانينيات القرن املاضي
وهي جتوب شوارع دمشق،
حني كان من يقف على أبواب
تلك الباصات يقارب نحو
ربع عدد الركاب ،إال أن هذا
اجليل يتذكر متاما االزدحام
الذي أوجدته السرافيس
في شوارع البلد ،فضال عن
التلوث السمعي والبصري
والبيئي.
هذا اجليل يعايش حاليا
حالة جديدة وهي املزاوجة
بني السرافيس التي تعمل
عل����ى بع����ض اخلط����وط
وباصات النق����ل الداخلي
اجلديدة (الصينية) التي
تعمل على خطوط أخرى،
وهذه الباصات التي نقول
أنها (جدي����دة) هي بحكم
املؤكد ليست كذلك بعد فترة
وجيزة ،فهذه سنة الكون،
بل ومن السنن امليكانيكية،
ولكن من السنن أيضا أن هذه
الباصات مصممة للتحمل
وزنا وليس مفتوحا ،في
حني نرى أن هذه الباصات
حتمل فوق طاقتها.
وقد يب����دو هذا الوضع
واضح����ا للمش����اهد عن
بعد ،أما بالنسبة للراكب
(املواط����ن) فه����و الش����ك
يستمع ألنني احملرك الذي
يستصرخ ،بل ويهدد في
الوق����ت نفس����ه بأنني لن
أحتم����ل أكثر م����ن عام أو
عامني على األكثر وبعدها
«دبرو حالكم».
نعم لن تستطيع تلك
الباص����ات ،الت����ي كلفت
ماليني اللي����رات والتي مت
جلبها حلل أزمة املواصالت،
الصمود إذا استمر التعامل
مع احلمولة البشرية وكأنها
«كبس مخلل».
هدى العبود

مفتي الجمهورية مخاطب ًا جمهور المهرجان:
األديان ال تتحاور بل تتكامل

في اطار االنش����طة الثقافية واإلعالمية ملهرجان
القلعة والوادي ،قدم سماحة د.أحمد بدر الدين
حس����ون مفتي اجلمهورية محاضرة بعنوان «اإلله
الواحد والدين واحلضارة الواحدة محاضن لإلنسان»
في جامعة الوادي ،ألقت الضوء على معاني التسامح
والعيش السلمي الذي حتتضنه سورية.
وحتدث حسون عن وجود دين واحد واله واحد
وشرائع متعددة وهذه فكرة قدمية بدأها فالسفة كبار
قبل املس����يحية واإلسالم ،مشيرا إلى تكامل األديان
والكتب املقدسة .وركز في حديثه على ضرورة بناء
اإلنسان متسائال عن الفائدة من بناء املساجد واملعابد
إذا نس����ينا العابد والس����اجد ،مؤكدا احلق بالقتال
للحصول على احلرية ولكن من غير املس����موح أن
تقاتل لتغيير دين اآلخرين فالدين بالصدر وليس
بالعمل الظاهر وقد وجد خلدمة اإلنسان الذي فضله

على الدين مما أثار حفيظة الكثير من رجال الدين
مبررا ذلك بأن اإلنس����ان خلق أوال ث����م جاء الدين
ليحافظ على اإلنس����ان .واعتبر أن تعدد الشرائع
تعني الس����عة في احلياة ولي����س الضيق كما يظن
البع����ض وبالتالي تعدد الثقاف����ات التي تصب في
احلضارة اإلنسانية ،الفتا إلى أن هذه النقطة كانت
مكم����ن اخلطيئة األميركية عندم����ا جاءت بالعوملة
التي تفرض خاللها منتجها الثقافي والسياسي على
شعوب األرض رافضا فكرة حوار األديان ألن األديان
ال تتحاور بل تتكامل وامنا هو حوار ثقافات وشعوب،
محذرا من أمور ثالث هي صراع احلضارات والعوملة
وصراع األديان ،مشيرا إلى أننا بحاجة الستثمار ما
وصلنا إليه من مواقف سياسية خارجية واستخدامها
دينيا وثقافيا واجتماعيا لنوصل للعالم أننا شعب
ال يتغير وال يتلون.

العلم والجمال يلتقيان في مهرجان الوادي
و 130نبات ًا معظمها ال ينمو إال في البادية
على هام����ش مهرجان القلعة وال����وادي ،افتتح
وزير التعلي����م العالي د.غياث بركات ومحافظ
حمص م.محمد اياد غزال امللتقى األول للعلم واجلمال
في جامعة احلواش .وأعلن د.بركات عن انطالق أول
مركز بحثي في اجلامعات اخلاصة باحلواش ،الذي
«س����يكون رديفا للجامعة رغم استقالليته عنها»،
ومتنى الوزير «حتقيق نتائج قيمة تؤسس لشراكات
حقيقية مع اجلامعات الرسمية احمللية واجلامعات
العربية والعاملية» ،وأوضح أننا «س���بقنا الدول
املج���اورة بتطبيق معايير االعتماد في اجلامعات
اخلاصة».
وقدم د.بركات إحصائيات تؤكد تطور مسيرة
التعليم في س���ورية ،مشيرا إلى وجود 15جامعة
خاصة باإلضافة إلى  8جامعات ومعاهد رسمية،
مشيدا بارتفاع عدد األساتذة إلى عدد الطالب بنسبة

تتراوح بني  21/1إلى .15/1
كما حتدث الوزير عن إنشاء املعهد العالي للموارد
املائية بحمص (جامع���ة البعث) لتفعيل التأهيل
والتدريب .وقد تضمن امللتقى ،معرضا ملستحضرات
التجميل شارك فيه نحو  20من شركات أدوية عربية
ومحلية ،إضافة إلى معرض للنباتات الطبية في
بادية حمص .منسقة املعرض رمي بعلبكي قالت إن
هدف املعرض إعداد خرائط وقاعدة بيانات توضح
أماكن وجود األعشاب في البادية.
وأش���ارت الى أن عمليات جمع النباتات بدأت
من ابريل املاضي حتى وصل عددها إلى  130نوعا
معظمها ال ينبت إال في البادية السورية .د.أحمد
ياغي أحد العاملني باملشروع أفاد بأن ظروف اجلفاف
ورعي األغنام اجلائر كان سببا رئيسيا القتصار
العدد على جتميع  130نوعا فقط.

