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شؤونسوريــة

معناكونوا

حرب تشرين
نعيش ه����ذه األيام ذك����رى حرب 
تشرين التحريرية أو حرب أكتوبر 
كما يسميها اخوتنا في مصر أو حرب 
رمضان كما يس����ميها آخ����رون، وايا 
تكن التسميات فإن األهم من هذا كله 
وبغض النظر عن النتائج العسكرية 
للحرب وتفصيالتها القتالية فإن أجمل 
ما في األجواء التي س����بقت وزامنت 
حرب تشرين في العام 1973 هي روح 
التضامن العربي، التضامن الذي جمع 
ش����مل األمة من محيطها إلى خليجها، 
وهذا التضامن أو الشعور بالتضامن 
يبدو أننا نفتقده هذه األيام، أو أنه على 

األقل ليس بأفضل حاالت.
وإن كان أي نص����ر عربي س����واء 
عس����كري أو اقتص����ادي أو ثقافي أو 
غيره يتطلب تضامنا عربيا، فإن على 
مستوى كل قطر عربي البد من تضافر 
جهود جميع القطاعات العامة واخلاصة 
واملش����تركة في سبيل حتقيق نهضة 
قطرية تعطي انعكاس����اتها اإليجابية 
عل����ى الصعيد القوم����ي، نهضة تعيد 
األمة العربية إلى سالف امجادها وهي 
التي سادت العالم يوما من الصني إلى 
فرنسا مقدمة للعالم أجمل احلضارات 
وأرقاها.. نهضة تعيد لهذه األمة عزتها 
نهضة ال تبقي الدم العربي الدم األرخص 
في بورصات االفاقني وجتار احلروب، 
نهضة جتعل االرض العربية األرض 
األغلى وليس كما يحصل حاليا.. نهضة 
متنع تكدس أرتال الشباب العربي أمام 
سفارات الدول الغربية بحثا عن هجرة 
تؤمن بعض حياة كرمية، إن وجدها.

كل ه����ذه األمنيات ال ش����ك انها لن 
تتحقق في ظل بح����ث علمي متخلف 
وواقع اقتصادي منهار فاقد ألي تخطيط 
استراتيجي، أمنيات لن تتحقق إذا علمنا 
أن نصيب اإلنسان العربي من القراءة 
ال يتجاوز الربع صفحة في الس����نة، 
بينما األميركي أربعة كتب والبريطاني 
س����بعة.. نهضة لن تتحقق ما دام ما 
ترجمته اسبانيا في عام واحد يعادل 

ما ترجمته األمة في تاريخها.
الع����رب نبدع في  وكعادتنا نحن 
إيجاد املبررات فدائما االستعمار وأحيانا 
االمبريالية وأحايني نظرية املؤامرة فكلها 
ذرائع وحجج جاهزة ألن نبرر فشلنا، 
فرمبا يكون سبب تأخر موظف عن دوامه 
بشكل يومي بسبب االستعمار، وارتشاء 
الشرطي بس����بب االمبريالية وإهمال 
املدرس لطالبه بسبب أحداث احلادي 
عشر من سبتمبر واالختالسات بسبب 
أمواج تسونامي، حتى األزمة املرورية 

قد تكون بسب كائنات فضائية.
وكل عام وأنتم بخير

هدى العبود

يشكل 30% تقريبًا من مجمل الصادرات.. والصناعات النسيجية تستوعب 20% من اليد العاملة 

سورية ثاني منتجي القطن عالمياً.. وشح المياه يهدد زراعته
مصاف ال���دول املتقدمة في 
إنتاج القطن امللون بعد الصني 
وتركيا والباكستان والواليات 
املتحدة، وهذا أعطى أهمية 
النسيجية  كبيرة للصناعة 
في سورية وجعلها الركيزة 
األساسية لالقتصاد الوطني 
في امليزان التجاري السوري، 
وهي تسهم بنسبة 30% من 
إجمالي الصناعات التحويلية 
ويعمل فيها نحو مليون عامل 
أي حوالي 20% من مجموع 

اليد العاملة. 
وتش���ير بيانات املكتب 
إلى أن  املركزي لإلحص���اء 
قطاع النسيج واأللبسة في 
سورية يسهم بأكثر من %12 
من الناجت الصافي و63% من 
مجمل إنتاج القطن الصناعي 
و8% من مجمل الصادرات و27 
% من الصادرات باس���تثناء 
النفط التي وصلت عام 2006 
إلى 2 مليار دوالر ووصلت 
في العام 2007إلى 3 مليارات 

دوالر. 
وبين���ت هيئ���ة تنمية 
وتروي���ج الص���ادرات أن 
الصادرات النسيجية تشكل 
ما نس���بته 2% من إجمالي 
جتارة النسيج العاملية وإذا 
ما حتقق االس���تثمار األمثل 
للقدرة التنافس���ية الكبيرة 
الت���ي متتلكه���ا الصناعات 
النسيجية السورية بحيث 
التركي���ز على صناعة  يتم 
األلبسة اجلاهزة فإن قيمة 
الصادرات النسيجية ميكن أن 
ترتفع إلى أكثر من 8 مليارات 

دوالر. 
وأش���ارت إلى أن القطاع 
العام ميلك 27 معمال لصناعة 
الغزل والنسيج بينما يضم 
القطاع اخلاص أكثر من 11 ألف 
معمل متكنت من االستحواذ 
على احلصة األكبر في سوق 
النسيج والتي فاقت 97% من 
قطاع األلبسة اجلاهزة و%88 
الداخلية  من قطاع املالبس 
و100% من إنتاج املناش���ف 
والشراشف ومالبس التريكو 
و78% من إنتاج السجاد و%90 
من إنتاج احلرامات و95% من 

إنتاج اجلوارب. 
وتشكل اخليوط 70% من 
إجمالي الصادرات النسيجية 
في حني تتمثل باقي الصادرات 
باأللبسة مبقدار 30 % ومتكن 
قطاع النسيج خالل اخلمس 
عشرة سنة األخيرة من زيادة 
صادراته بشكل الفت بنسبة 
منو س���نوي وسطي بلغت 

 .%20

تبوأت املركز الثالث آسيويا 
في إنت���اج القطن العضوي 
بعد الصني وتركيا ودخلت 

وحازت س���ورية املرتبة 
الثانية عامليا في إنتاج القطن 
من حيث وحدة املساحة بينما 

بها عاملي���ا العتمادها على 
املكافح���ة احليوي���ة اآلمنة 

وبكلفة محدودة. 

وف���ي مج���ال املكافحة 
احليوي���ة خطت س���ورية 
خطوات متقدمة ومت االعتراف 

الش���عر بالهكتار فيما كان 
املردود العاملي 787 كيلوغراما 

قطن شعر بالهكتار. 

بروين إبراهيم
بينت إحصائيات وزارة 
الزراعة أن إجمالي املساحة 
املزروعة بالقطن لعام 2008 
بلغت نحو 176449 هكتارا 
بينه���ا 56141 هكت���ارا في 
محافظة احلس���كة و48839 
الرقة و30208  ف���ي  هكتارا 
هكتارا في دير الزور، بينما 
وصل إجمال���ي اإلنتاج إلى 

697841 طنا. 
ويؤم���ن القطن نحو 20 
إلى 30% من مجمل الصادرات 
الزراعي���ة وه���و احملصول 
الزراع���ي األول والصناعي 
الثاني من حيث املس���اهمة 
القط���ع األجنبي  في تأمني 

بعد النفط. 
اال ان ذلك لن يكون حاله 
املقبل على ما  في املوس���م 
ان���ه ولقلة هطول  اذ  يبدو 
األمطار وش���ح املياه أعدت 
وزارة الزراعة مشروع خطة 
إنتاجية زراعية للموس���م 
الزراع���ي احلال���ي يتضمن 
 تخفي���ض زراع���ة القط���ن 
 مبا يكف���ي للحاجة احمللية 
فق���ط دون التصدي���ر على 
أن تت���م زي���ادة االنتاج من 
احملاصيل االس���تراتيجية 
االخ���رى خاص���ة القمح اذ 
أشارت اخلطة إلى أن نقص 
املوارد املائية املتاحة يتطلب 
خفض املساحات املزروعة 
بالقط���ن ال���ذي يحتاج إلى 

كميات كبيرة من املياه. 
وقد تزايدت املس���احات 
الس���نوات  املزروعة خالل 
إذ تشير  العش���ر األخيرة، 
توقعات مكت���ب القطن إلى 
أن إنتاج سورية من القطن 
سيتجاوز هذا املوسم 670 
ألف طن وبنسبة تنفيذ بلغت 
96% من املخطط بزيادة %8 
عن إنتاج العام املاضي علما 
أنه تقرر عدم إنتاج أي كمية 

زيادة عن املخطط. 
وفي عام 2007 بلغ إنتاج 
سورية من القطن نحو 924 
مليون طن، حلجت بش���كل 
كام���ل ومت غ���زل ثلثها ومت 
استهالك 100 ألف طن تقريبا 
من الغزول املنتجة في صناعة 
املنسوجات. ومت تصدير نحو 
160 ألف طن إلى اخلارج فيما 
بلغ إجمالي املساحة املزروعة 

نحو 192790 هكتارا. 
وحقق القطن الس���وري 
مردودا عام 2008 بلغ نحو 
3953 كيلوغراما من القطن 
الواحد  احملبوب بالهكت���ار 
و1383 كيلوغراما من قطن 

ما مصير »الذهب األبيض« في سورية

وزارة الكهرباء تدرس قانونًا إلشراك القطاع الخاص في توليد الطاقة
جهاد تركي

ق����ال وزير الكهرباء أحمد قص����ي كيالي خالل 
ترؤسه الجتماع في شركة كهرباء حماة انه »يجري 
حاليا دراسة قانون للكهرباء في سورية يتضمن 
مشاركة القطاع اخلاص في توليد واستثمار الطاقة 

الكهربائية.
وأضاف كيالي أن »هذا األمر سينعكس إيجابا 

على حتسني وتطوير واقع استثمار الطاقة«. 
وتشير دراس����ات إلى أن سورية ستحتاج إلى 
1700 ميغ����اواط عام 2010 وهذا يعني احلاجة إلى 
مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية، حتتاج 
إلى استثمارات خاصة مبا يتجاوز 1.4 مليار دوالر 
)70 مليار ليرة س����ورية( ملواجهة الطلب املتزايد 

على الطاقة الكهربائية.
وفي س����ياق متصل، قال وزي����ر الكهرباء انه 
 »يتم التحضير حاليا ملش����روع تأهيل ش����بكات 
ومحطات التوليد باإلضافة إلى تقليل نسبة الفاقد 
ف����ي التيار ومكافحة االس����تجرار غير املش����روع 
للطاقة«، الفتا إلى أن »الوزارة تس����عى ألن يكون 

الع����ام املقبل 2010 العام األمث����ل في مجال توزيع 
الطاقة الكهربائية«.

وأضاف كيالي انه »مت تخصيص وزارة الكهرباء 
مببلغ 33.5 مليار ليرة ضمن اخلطة االستثمارية 
للعام املقبل«، مشيرا إلى أنه »سيتم التركيز خالل 
الفترة املقبلة على ترشيد استهالك الطاقة الذي ال 
غنى عنه، حيث ان الزيادة في اس����تهالك الكهرباء 
ستؤدي إلى ارتفاع سعر شريحة الكهرباء حتى 7 

ليرات سورية للكيلو الواط الواحد«.
وأج����رت وزارة الكهرباء تعدي����ال على تعرفة 
الكهرباء بحيث أصبح من يستهلك أكثر من 2000 
كيلوواط يستفيد من نظام الشرائح عن ال� 2000 
كيلوواط األولى بينما رفعت س����عر كل كيلوواط 
فوق األلفني إلى 7 ليرات، بعد أن كان يحتسب 4.5 
ليرات على كامل الفاتورة للذي يجتاز ال� 2000 كيلو 

واط، وذلك بدءا من مطلع مايو املاضي. 
وتقوم مؤسس����ة الكهرباء باحتساب تسعيرة 
الكهرباء وفق نظام الش����رائح إذ حتدد 25 قرش����ا 
لكل كيلوواط في الش����ريحة األولى و35 قرشا في 

الثانية وهكذا دواليك.
ووضعت وزارة الكهرباء برنامجا لتخفيض الفاقد 
خالل اخلطة اخلمس����ية العاشرة )2006- 2010( 
ليصل إلى 20% عام 2010، خاصة ان الفاقد الكهربائي 

جتاوز 25% بكل مركباته في عام 2006.
فيما يخص اس����تعمال الطاقة الشمسية، قال 
وزير الكهرباء إن »الوزارة خطت خطوات مبشرة 
في موضوع توسيع اس����تخدام الطاقة الشمسية 
وذلك بالتعاون مع بعض اجلهات األخرى في الدولة 
كوزارتي املالية واإلسكان والتعمير من خالل منح 
املواطنني قروضا ميسرة لشراء واستخدام أجهزة 
الطاقة الشمس����ية ومراعاة تركيب األجهزة األكثر 
كفاءة منها«، الفتا إل����ى أن »الوزارة حاليا بصدد 
ش����راء مختبرات ملعايرة هذه السخانات وحتديد 

مدى كفاءتها«.
وتسعى احلكومة السورية إلى إيجاد البدائل 
للطاقات التقليدية واالجتاه نحو الطاقات الدائمة 
واملتجددة غير التقليدية كالشمس والرياح لتلبية 

الطلب املتنامي على الكهرباء.

دخلت المستشفى الستئصال اللوزتين .. فاستأصلوا حياتها
جلنة طبية تعينها احملكمة من 
جلنة أطباء خبراء وتقضي محكمة 
بداية اجلزاء بالتعويض املادي 
تبعا لتقرير اخلبراء وحتديدهم 
الطبيب. كما  لنسبة مسؤولية 
ميكن ل���ذوي املتوف���اة االدعاء 
أمام محكمة البداية املدنية وفقا 
لنصوص القانون املدني لطلب 
التعويض املادي عن الضرر الذي 
أصابهم بوفاتها وحتكم احملاكم 
في حال ثبوت األضرار بس���بب 
خطأ الطبي���ب بتعويض يصل 
في بعض احل���االت إلى ماليني 

الليرات«.
املتوفاة أيضا  وميكن لذوي 
تقدمي دعوى مسلكية أمام نقابة 
الطبيب وفقا  األطباء ليحاسب 
املهنة وليعاقب  لقوانني تنظيم 
بالش���طب من ج���دول األطباء 
كأقصى عقوبة ومنعه من ممارسة 

املهنة. 
من جهة أخرى أش���ار خبير 
قانوني الى انه قد جرت العادة 
ف���ي أحداث كه���ذه أن يتعاطف 
األطباء اخلبراء مع زميلهم على 
اعتبار أن خبرتهم قد تؤدي إلى 
حبسه وبالتالي يقومون بتخفيف 
املسؤولية في تقريرهم ويندر أن 
يؤدي تقرير اخلبراء إلى حبس 

الطبيب.
ومن جهة أخرى أعاد طبيب 
رفض نشر اس���مه سبب تزايد 
األخط���اء الطبية لع���دم وجود 
قانون صارم وقال »الطبيب في 
اخلارج يعرف أنه سيحاسب في 
حال وقوع أي خطأ أو إهمال أما 
األطباء لدينا فيعلمون مس���بقا 

أنهم لن يحاسبوا«.

واضاف »كم���ا أن املوضوع 
منظور فيه لدى األمن اجلنائي 
الذي يحقق بالقضية، وفي حال 
ثبوت تورط الطبيب أو املستشفى 
سيحال املوضوع إلى القضاء، كما 
ستتخذ مديرية الصحة ونقابة 
األطب���اء اإلج���راءات القانونية 

املناسبة«.
ومن جهته قال احملامي عالء 
الس���يد: »في ح���ال ثبوت قيام 
الطبيب بالتسبب باملوت نتيجة 
اهم���ال أو قلة اكت���راث يعاقب 
الطبيب املخط���ئ وفقا لقانون 
العقوبات باحلبس من ستة أشهر 

إلى ثالث سنوات«.
وتابع »ويحدد مس���ؤولية 
الطبي���ب وإهماله وقلة اكتراثه 

موجودين في املستشفى أجمعوا 
على أن س���بب الوف���اة ناجم 
ع���ن »خطأ في عملية التخدير 
بس���بب عدم وجود اخصائي 
وقيام أحد الفنيني بتخديرها« 
اال أنهم فضلوا انتظار نتيجة 
التي »ستحدد  الطبية  اخلبرة 
بدقة س���بب الوفاة« على حد 
تعبيره���م. مؤكدي���ن أنهم لن 
يسكتوا وسيأخذون حقهم من 

املسؤول أيا كان.
من جهته قال مدير صحة حلب 
د. عمار طلس ل� »عكس السير«: 
»لم تتكشف األمور بعد بالنسبة 
لنا، مازلنا ننتظر تقرير اللجنة 
الطبي���ة لتحديد س���بب الوفاة 

وحتديد مسؤولية املتسبب«.

غرفة العمليات وبعد عدة دقائق 
اختفى األطباء واملمرضون من 
غرفة العمليات، ولم يبق إال عمال 

النظافة وجثة آية«.
وخت���م بالق���ول »حاولنا 
االتصال بالطبيب إال أنه لم يرد، 
كما أن إدارة املستشفى لم ترد 
علينا، فتوجهنا إلى فرع األمن 
اجلنائي وقدمنا شكوى حيث 
مت تس���جيل ضبط باحلادثة، 
فتم حتويل اجلثة إلى الطبابة 
الش���رعية إلجراء خبرة طبية 
حتدد سبب الوفاة، ومت تشكيل 
جلنة طبية خماسية إال أن نتيجة 

اخلبرة لم تظهر حتى اآلن«.
بحسب موقع »عكس السير« 
فإن أقرباء املتوفاة الذين كانوا 

تقول إحدى قريبات الصبية
آي���ة احلف���ار )19 عاما( انها 
»كانت تشكو من لوزتيها، فقررنا 
أن نستأصل لها اللوزتني، اتفقنا 
مع الطبيب وحددنا موعد العملية، 
دخلت الغرف���ة مبفردها، وبعد 
حوالي عشر دقائق، خرج الطبيب 
وبش���رنا بنجاح العملية، خلع 
بزته البيضاء، وغادر املستشفى 
بسرعة، دخلنا لنتفقدها فكانت.. 

ميتة«.
وقال »م���ازن حريري« وهو 
شقيق زوج املتوفاة آية: »أدخلناها 
إلى مستش���فى النائف في حي 
س���يف الدولة بحلب وخضعت 
لعملية جراحية بسيطة في غرفة 
العملي���ات كان���ت كافية إلنهاء 

حياتها«.
وتابع: »بعد حوالي عش���ر 
دقائ���ق من دخوله���ا إلى غرفة 
العمليات خرج الطبيب املسؤول 
عن العملية )د.أحمد . م( مسرعا، 
أخبرنا أن العملية جنحت، وركب 
سيارته، إال أنه قبل أن يغادر تبعه 
أحد املمرضني واخبره أن املريضة 
توقف قلبها، فرفض النزول من 
الس���يارة، إال أننا أجبرناه على 
ذلك، واتصلنا في الوقت ذاته بأحد 

األطباء املقربني من العائلة«.
وأضاف »وعلى الفور وصل 
الطبي���ب الذي اتصل بنا ودخل 
إلى غرفة العملي���ات، وأخبرنا 
أن الغرفة ال حتت���وي على أي 
جهاز، ال جهاز مونيتور وال حتى 
جهاز صدمات كهربائية، فاتصل 
املستش���فى بأحد املستشفيات 
القريب���ة واس���تعار منه جهاز 
صدمات كهربائية مت إدخاله إلى 

في القرن الواحد والعشرين استئصال اللوز عملية مميتة

التجارة الخارجية: المرسوم 61 سيؤدي 
إلى خفض أسعار المواد المستوردة

» التجاري« يستأنف قروض السيارات قريبًا

قال مدير عام مؤسس���ة التج���ارة اخلارجية 
مروان الفواز إن »املرسوم رقم 61 اخلاص بإلغاء 
العموالت س���يؤدي بالنتيجة إلى خفض أسعار 
العديد من املواد املستوردة، منها األدوية بنسبة 
3%، ومستوردات غذائية وكيميائية بنسبة %1.5، 
ومعادن 2.5%، ونس���يج 3%« إضافة إلى تخفيف 

كلفة املواد األولية على الصناعة احمللية.
وأوضح الفواز أن »صدور املرسوم 61 يشكل 
نتيجة طبيعي���ة لتبني نظام اقتصاد الس���وق 
االجتماع���ي، كما أنه نتيج���ة التفاق مع اجلانب 

األوربي على إلغاء العموالت«.
وقال الفواز إن »املؤسسة عملت منذ بداية وضع 
مشروع املرسوم على وضع إستراتيجية للتعويض 
عن حصيلة العموالت التي كانت تتقاضاها، حيث 
تضمنت آخر ميزانية للمؤسس���ة وجود أرباح 
3360 مليون ليرة من بينه���ا 1250 مليون ليرة 

أرباح جتارية والباقي عموالت«.
وأوضح أن »املؤسسة ستعوض العموالت من 
خالل السماح للمؤسسة بتوليد مشاريع استثمارية 

على ممتلكاتها في احملافظات مبوجب القانون 2 
ولكن املؤسس���ة تفضل أن حتصل على موافقة 
كهذه بنص تش���ريعي والسيما أن األمر اليتعلق 
بالتعويض عن العموالت بل مبستقبل 2600 عامل 

في املؤسسة«.
وأشار إلى أن »األوربيني كانوا قد وافقوا على 
مبدأ اس���تبدال العمولة برس���م عن كل حالة ال 
يتج���اوز 100 يورو كما يفعلون هم، ومع ذلك لم 
تتم االستجابة لهذا الطرح الذي ميكن أن يعوض 
عن العموالت التي ستلغى وخاصة عموالت اآلليات 

والسيارات«.
ورأى الف���واز أنه »من الض���روري اآلن إلغاء 
الرسوم املفروضة على مؤسسة التجارة اخلارجية 
بخصوص مس���توردات غوته او األسواق احلرة 
الت���ي يصل بعضها إلى أكثر من 200% والتعامل 
معها على أس���اس أنها إعادة تصدير والتستلزم 
دفع أي رسوم أو ضرائب، وهناك مشروع وافق 
عليه رئيس مجلس الوزراء وبانتظار التعليمات 

التنفيذية من وزارة املالية«.

توقف املص���رف التجاري 
السوري عن تقدمي القروض 
اخلاصة بالس���يارات. واكدت 
رغدة اليافي مديرة التسليف 
في املصرف ان التوقف يعود 
الى ارشفة البريد االلكتروني 
للمصرف، مشيرة الى انه منذ 
فترة ادخل نظام جديد للمصرف 
ب���االوراق  التعامل  اليق���اف 
واملصنفات ومت التحول للتعامل 
الكمبيوتر وان  عبر اجه���زة 

ارش���فة املعلومات والبيانات 
عبر الكمبيوتر يستغرق وقتا، 
باالضافة الى تدريب املوظفني 

على انظمة هذه التقنية. 
واضافت الياف���ي: ان هذه 
املرحلة جتاوزه���ا املصرف. 
وقريب���ا س���يعود املص���رف 
الى اس���تئناف اإلقراض على 
السيارات واوضحت ان املصرف 
الفترة املاضية لتدريب  حدد 
الكادر املختص بهذه اخلدمة 

كتجربة اخيرة وسوف يستأنف 
املصرف االقراض بداية االسبوع 

القادم. 
واجلدير بالذكر ان املصرف 
يشتري السيارة للزبون ويدفع 
كامل قيمته���ا للوكالة ويقوم 
الزبون بدف���ع 30% من قيمة 
السيارات كحد ادنى للمصرف 
ويقس���ط الزبون ما تبقى من 
قيمة الس���يارة خالل عش���ر 

سنوات كحد اقصى. 

قال مدير عام مؤسسة االتصاالت ناظم بحصاص إنه »سيتم
العمل باحتساب تعرفة دقيقة اخلليوي على أساس الثانية 

خالل الشهر اجلاري«.
وأعاد بحصاص أسباب التأخر في تطبيق احتساب الثواني 
إلى »أمور فنية بني الشركتني املتعاقدتني«. في اشارة الى تقارير 
إعالمية قالت في وقت س����ابق ان شركتي اخلليوي في سورية 
اعتذرتا عن املباشرة في تطبيق نظام الفوترة اجلديد الذي وعدت 

به املؤسس����ة العامة لالتصاالت، مبررة ذلك بأن الشركتني غير 
جاهزتني فنيا للعمل باحتساب أجزاء الدقيقة )الثواني(.

وكان مدير اتصاالت دمشق إياد اخلطيب قال خالل اجتماع 
مجلس محافظة دمشق الشهر املاضي ان احتساب قيمة املكاملة 
على أساس أجزاء الثواني سيبدأ من الدقيقة الثانية بحيث تكون 
قيمة ال� 15 ثانية األولى ليرة وربع، وقيمة ال� 15 ثانية الثانية 

والثالثة ليرة، أما ال� 15 ثانية األخيرة 75 قرشا.

»االتصاالت«: احتساب الثانية في الخليوي سيتم خالل الشهر الجاري


