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معنا كونوا 

بداي����ة يقال ان اخلمرة ال تخ����رج من العنقود ما 
لم تضغط س����واء من قب����ل اآللة العاص����رة أو من 
معدات خاوية أو من أي����ادي أمهاتنا ونحن صغار، 
»إذ نحن ال نعرف كيف يؤكل العنب«، كذلك ال يتكون 
اإلخالص في اإلنس����ان ما لم يع����ش األلم ويعايش 
الشقاء اإلنساني. واحلاجة وحدها هي التي تصفي 
النفوس، وتطهر السرائر مبا يشوبها من ادران احلياة 

التي ال ترحم.
وأقول مقدمتي هذه ألنني شعرت، وأنا يناديني 
سعادة السفير � والوزير السابق في وزارة الداخلية 
السورية � في مدينة النبك العريقة وقد حضر سعادته 
حلضور تدشني مشفى جديد في تلك املدينة التي مّن 
اهلل عليها بأبناء بررة وبإخوة أش����قاء مخلصني من 
الكويت ساهموا في بناء ومعدات املشفى املخصص 
ألمراض مس����تعصية »اهلل يعافينا ويشافينا »بأنه 
يريد أن يقول لي ش����يئا مهما وال أكتمكم قلت: ترى 
مباذا أخطأت؟! خاصة وان سعادة السفير رجل عرف 
بأخالقه احلميدة وحبه لوطنه وملواطنني كانوا أمانة 

في عنقه كوزير للداخلية لسنوات خلت.
ما لنا، أمسك بيدي وقال »كلنا في الكويت كمواطنني 
سوريني مغتربني نترقب أخبار الوطن بشوق وحنني، 
ألننا نعلم ان الصحافة الورقية حتمل أشياء دقيقة 
وموسعة، ولكن أرجو أال يكون في التقارير احمللية ما 
يكتب »طي األدراج«. وماذا بعد سعادة السفير؟ »ما 
أريد قوله انني أمتنى أن يعود أبناء الوطن لبلداتهم 
وقراهم ومحافظاتهم وكلهم شوق وحنني، وان يساهموا 

في بناء مشاريع تنموية ترفد الدولة«. 
إخوتي، بكل تأكيد سعادته صاحب دراية ونظرة 
ثاقبة وخبرة في احلياة أكثر مما أمتتع به أنا. بداية 
ناقش����ته، ولكن في النهاية قلت له حاضر س����عادة 
السفير. وشعرت بأن سعادته وكأنه مالك يرفرف فوق 
سورية كل يوم ولم يغادرها ولو للحظة، ولم تبهره 

احلياة واحلفاوة التي حتيط بأمثاله كسفير. 
لكنني وال أكتمكم سرا، باملقابل تأملت وشعرت بأن 
نارا متأججة آكلة مضرمة لهابة تعتصرني والسبب 
بكل تأكيد انني أمتنى على من عليهم تطبيق القوانني، 
وما توصي به القي����ادة العليا واحلكيمة ان يعملوا 
جاهدين خلدمة القرارات التي تصدر سواء في مجال 
»الس����ياحة أو الصناعة أو الزراعة أو أي مجال كان 
ال على التعيني، وأن يعملوا على محاربة الهرمونات 
في اخلضراوات مث����ال، وكلنا يعلم كم لها من ضرر 
وان يعملوا على كبح جماح جتار العقارات ورجال 
األعمال وجتار السوق، الذين لم يعد لهم من هم سوى 
ملء اجليوب املتخمة بينم����ا اآلخرون يكتوون من 
الفقر وتبعاته. نعم سعادة السفير أنت محق ألنني 
صحافية أحم����ل أمانة وأنا عندما أطلع أبناء الوطن 
على حقيقة مؤملة أتوجه إليهم وال أتوجه ألبناء من 

أميركا أو أوروبا. 
وأعود ألقول ان األلم الرفراف يبقى كأجنحة مالئكية، 
فان لم نعمل على إزالة األلم نبقى في مجتمعنا قاذورات 

تضج بالعفن، فهل يرضي ذلك أحدا؟
هدى العبود

شكرًا معالي السفير

 ألزمت أصحاب المنشآت والفنادق الراغبين في السماح بالتدخين تخصيص 70% من منشآتهم 

»السياحة« تصدر تعليمات »منع التدخين« والغرامات بين 500 ليرة و40 ألفًا 
الس����ياحة وزارة  أص����درت 
التنفيذية الالزمة  التعليمات 
لتطبيق املرسوم التشريعي رقم 62 
لعام 2009 اخلاص مبنع التدخني في 
األماكن العامة، والذي أصبح نافذا 

اعتبارا من 21 أبريل املاضي.
وحددت الوزارة في قرارها أن 
املعني باحملال العامة هي األماكن 
املعدة لتقدمي الطعام واملرطبات أو 
املشروبات بأنواعها بقصد تناولها 
في نفس املكان كم����ا اعتبرت أن 
السياحية بكافة  منشآت اإلطعام 
أنواعها من احملال العامة )املطاعم 
الش����اي والكافيتريات  وصاالت 
واملقاهي واملالهي والنوادي الليلية 
وصاالت الديسكو والبار وغيرها 
من األماكن املشابهة( سواء كانت 

منفصلة أو ضمن منشأة مبيت.
فيما اعتبرت أن املعني باحملال 
العامة املغلقة هي صاالت اإلطعام 
في احملال العامة التي يكون سقفها 
ثابتا وبدون فتحات وحتتوي على 
جدارين على األق����ل من جدرانها 
األربعة، وال تعتبر النوافذ ضمن 
اجلدران فتحات مهما كان عددها 
ومهما كانت نسبتها إلى مساحة 
اجلدار، وكل ما هو خالف ذلك يعتبر 

من احملال العامة غير املغلقة.
في حني أن املقصود مبنشآت 
املبيت هي املنشآت املعدة لإليواء 
واملبيت وتقدمي اخلدمات بجميع 
أنواعها )فنادق � فنادق إقامة � نزل 
� بنسيون..( وبجميع درجاتها من 

جنمة فما فوق.

المحال غير المغلقة 

أما احمل����ال العامة غير املغلقة 
بحسب هذه التعليمات فهي على 
قسمني: محال عامة مكشوفة بالكامل 
وهي ص����االت اإلطعام في احملال 
العامة التي ليس لها سقف وليس 

لها جدران.
ومحال عامة مكش����وفة بشكل 
جزئي وهي ص����االت اإلطعام في 
احملال العامة التي يتحقق فيها: إما 
أن اجلدران ثابتة والسقف مفتوح، 
أو اجلدران ثابتة والسقف يحوي 
فتحات بنس����بة من مساحته، أو 
السقف ثابت وال يوجد ثالثة جدران 

على األقل.
ومبوجب ذل����ك ألزمت وزارة 
السياحة أصحاب منشآت املبيت 
مبنع التدخني ضمن منشآتهم، ومن 
يرغب بالس����ماح بالتدخني ضمن 
املنشأة فعليه تخصيص نسبة %70 
من إجمالي عدد الغرف واألجنحة 
للمدخن����ني وتكون ضم����ن أدوار 
خاصة، وفي حال كان عدد أدوار 
منشأة املبيت ال يسمح بتخصيص 

أدوار كاملة للمدخنني مبا يحقق 
النسب احملددة بقرار رئيس احلكومة 
الص����ادر بتاري����خ 2010/4/1، يتم 
حصر الغرف املخصصة للتدخني 
في جهة واحدة من األدوار وبحيث 
النسبة احملددة املطلوبة،  يحقق 
وذلك بعد احلصول على املوافقة 
الالزمة من وزارة السياحة، ويترك 
إلدارة املنشأة تخفيض نسبة عدد 
الغرف املخصص����ة للمدخنني إذا 
ارتأت ذلك ومب����ا يخدم مصلحة 

غير املدخنني.

إشارات ولوائح في أماكن بارزة

كم����ا ألزمت وزارة الس����ياحة 
أصحاب أو مس����تثمري منشآت 
املبيت بالنس����ب احمل����ددة لعدد 
الغرف للمدخنني ضمن املنشأة، 
ووضع الئحة ضمن ركن االستقبال 
تدل على األدوار املخصصة لغير 
املدخن����ني واألدوار املخصص����ة 
للمدخنني وإش����ارة منع التدخني 
أمام املصاعد وفي املمرات العائدة 
لألدوار املخصصة لغير املدخنني 
وكذلك أب����واب الغرف من الداخل 
ضم����ن ه����ذه األدوار، إضافة إلى 
وضع بطاقة في مكان واضح من 
الغرفة املخصصة لغير املدخنني 
تش����ير إلى من����ع التدخني ضمن 
الغرفة وإلى مقدار الغرامة في حال 
املخالفة وباللغات الثالث )العربية 

واإلجنليزية والفرنسية(.

النزالء  وفي حال طلب أح����د 
لغرفة غير مدخن سواء بطلبه أو 
نتيجة لظروف اضطرارية نتجت 
ع����ن عدم توفر غ����رف للمدخنني 
شاغرة، يتم توقيعه على تصريح 

بعدم التدخني في الغرفة.
كما منع قرار وزارة السياحة 
التدخني وتقدمي األراكيل في احملال 
العامة املغلق���ة، في حني ميكن 
ألصحاب أو مس���تثمري احملال 

العامة غير املغلقة )املكش���وفة 
إما كليا أو جزئيا( تقدمي األراكيل 
وبيع منتجات التبغ بعد توفير 
جملة من االش���تراطات لضمان 
التهوية الكافية وجتديد الهواء 
بشكل مس���تمر، وبالطبع األمر 
يتطلب احلصول على املوافقات 

الالزمة من قبل الوزارة.
أما فيما يتعلق بالعقوبات، فقد 
حدد قرار وزارة السياحة قيمة 

الغرامات ملن يخالف التعليمات 
الواردة ضمن���ه، بحيث يعاقب 
أصحاب أو مس���تثمرو منشآت 
املبيت )فيما يخص نقاط اإلطعام 
فيها( وأصحاب ومستثمرو احملال 
العامة املخالف���ون بدفع غرامة 

مقدارها 25000 ليرة سورية.
كما يعاقب مرت���ادو احملال 
العامة أو نق���اط اإلطعام ضمن 
منش���آت املبيت املخالفني بدفع 
غرام���ة مقداره���ا 2000 لي���رة 

سورية.
ويعاقب أصحاب أو مستثمرو 
منشآت املبيت بدفع غرامة مالية 
تصل إلى 40000 ليرة س����ورية 
النجوم،  للفنادق من فئة خمس 
و30000 ليرة سورية لفنادق أربع 
النجوم، و20000 ليرة س����ورية 
النج����وم، و10000  لفنادق ثالث 
ليرة س����ورية لفنادق النجمتني، 
و5000 ليرة سورية للفنادق أقل 

من جنمتني.
كما يعاق����ب نزالء منش����آت 
املبي����ت الذين يدخنون في غرف 
غير املدخن����ني بدفع غرامة تصل 
إلى 4000 ليرة سورية في فنادق 
خمس جن����وم، و3000 في فنادق 
أربع النجوم، و2000 ليرة سورية 
في فنادق ث����الث النجوم، و1000 
ليرة سورية في فنادق النجمتني، 
و500 ليرة سورية في الفنادق أقل 

من جنمتني.

أما املستثمر أو صاحب املنشأة 
الذي يخالف ما نص عليه القرار 
بخصوص املنش���آت املؤهلة أو 
املصنفة أو املرخصة لالستثمار، 
الذي يقدم أحد منتجات التبغ دون 
حصوله على التراخيص الالزمة 
من وزارتي الس���ياحة واإلدارة 
احمللي���ة، فيعاقب باحلبس مدة 
ش���هرين وبغرامة مالية قدرها 
30000 ليرة سورية ويتم ضبط 
التبغ  مخالفة تق���دمي منتجات 
دون احلصول على التراخيص 
الالزمة في فنادق الدرجة الثالثة 
)جنمة واح���دة( من قبل وزارة 
اإلدارة احمللية، وباقي الدرجات 
يتم ضبطه���ا من قب���ل وزارة 
الس���ياحة ومديريات السياحة 

في احملافظات.

بيع منتجات التبغ

كما من����ع القرار بيع منتجات 
التبغ في احملال العامة املغلقة ومن 
يخالف ذلك في احملال العامة املغلقة 
أو في األماكن العامة ومنش����آت 
املبيت التي حتقق شروط تقدمي 
منتج����ات التب����غ واألراكيل دون 
الالزم  الترخيص  احلصول على 
من اجلهات املختصة )املؤسسة 
العام����ة للتبغ(، يعاقب باحلبس 
ملدة شهرين وبغرامة مالية تصل 

إلى 30000 ليرة سورية.
كما حظر القرار بيع منتجات 
التبغ بشكل مجزأ ويعاقب كل من 
يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 
لي����رة س����ورية وتصادر   6000

املنتجات.
ومنع تق����دمي أو بيع منتجات 
التب����غ ملن يدل ظاهر حالهم أنهم 
بعمر أقل من سن الثامنة عشرة 
ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة 

مالية 5000 ليرة سورية.
ومنع القرار العاملني في املنشآت 
السياحية )في القطاع اخلاص وفي 
القطاع املشترك( من التدخني ضمن 

أماكن عملهم املغلقة.
وألزم القرار أصحاب ومستثمري 
السياحية بتحديد حيز  املنشآت 
التهوية  مستقل ومنفصل وجيد 
ضمن منشآتهم السياحية يخصص 

للعاملني املدخنني.
وبالنسبة للغرامات فيمكن 
دفعها خالل ش���هر م���ن تنظيم 
املخالف���ة إل���ى الدوائ���ر املالية 
املختصة مبوجب إيصال مالي، 
وتضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها 
خالل ش���هر، وحتال الضبوط 
إلى  املنظمة بح���ق املخالف���ني 
القضاء املختص لتنفيذ العقوبات 

املنصوص عنها.

االركيلة تودع املنشآت السياحية املغلقة   )أ.ف.پ(

السياحة تسابق النفط 
في المساهمة في الدخل القومي

ق��ال رئيس مجلس الوزراء محم��د ناجي عطري ان الدولة 
تقدم دعما للقطاع الس��ياحي بش��كل غير محدود، وقد 
أثمر هذا الدعم نتائجه على أرض الواقع من خالل مساهمة 
القطاع السياحي في الناجت احمللي اإلجمالي. وكشف عطري 
ان نس��بة هذه املس��اهمة بلغت 11% وهذا ما يعادل مساهمة 
قطاع النفط تقريبا، مشيدا مبساهمة القطاع اخلاص في عملية 
البناء الوطني. تصريح عطري جاء خالل تدش��ينه ووضعه 
حجر االساس لعدد من املشروعات السياحية واالستثمارية 
والطبي��ة واخلدمية واطالعه على س��ير العمل في عدد من 
املشاريع االقتصادية والتنموية في دمشق وريفها. ومن هذه 
املشاريع وضع عطري حجر االساس لفندق ياسمني روتانا 
العائد لش��ركة ش��ام القابضة، كما قام بجولة على مشروع 
البوابة الثامنة ومشروع سوق دمشق لالوراق املالية، واطلع 

على سير العمل في املشروعني.

ض أجور خدمات اإلنترنت للحزمة العريضة »االتصاالت« تخفِّ
خفضت املؤسسة العامة لالتصاالت أجور حزمة النفاذ 
العريضة خلدمة االنترنت )ADSL( بنسبة تتجاوز %31 
حس����ب شرائح السرعات على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 

أول الشهر املقبل.
ونقلت »س����انا« عن م.نورالدي����ن الصباغ مدير اإلدارة 
التجارية في املؤسس����ة قوله ان����ه مت تعديل تعرفة حزمة 
االنترنت العريضة الشهرية ملشتركي املؤسسة على أساس 
املشاركة بنسبة 8/1، بحيث يصبح أجر االشتراك الشهري 
للخدمة بحزمة مفتوحة مع أجور البوابة ملشتركي املؤسسة 
1000 ليرة سورية بدال من 1450 ليرة لسرعة 256 كيلوبايت/ 
ثانية و1500 ليرة س����ورية بدال من 2300 ليرة لسرعة 512 
كيلوبايت/ ثانية و2200 ليرة س����ورية بدال من 3350 ليرة 
لسرعة 1 ميغابايت/ ثانية و4000 ليرة سورية بدال من 6100 
ليرة لسرعة 2 ميغابايت/ ثانية و7600 ليرة سورية بدال من 
11600 ليرة لسرعة 4 ميغابايت/ ثانية و14800 ليرة سورية 

بدال من 22600 ليرة لسرعة 8 ميغابايت/ ثانية.
أما بالنسبة ألجور االشتراك باخلدمة وفق حجم االستخدام 

متضمنا أجور البوابة فتصبح 800 ليرة بدال من 900 لسرعة 
256 كيلوبايت/ ثانية بحجم استخدام 2 غيغابايت/ ثانية 
وكل واحد غيغابايت إضافي 100 ليرة سورية بدال من 200 
ليرة. وللسرعة 512 كيلو بايت/ ثانية بحجم 4 غيغابايت/ 
ثانية تصبح 1000 ليرة س����ورية بدال من 1200 ليرة وكل 
واحد غيغابايت/ ثانية إضافي 100 ليرة س����ورية بدال من 

200 ليرة سابقا.
 كما خفضت األجر الش����هري للحزم����ة ملزودات خدمة 
االنترنت بنحو 50% لتصبح 9200 ليرة لكل واحد ميغابايت 

بالثانية بدال من 18300 ليرة سابقا.
وأجرت املؤسسة كذلك تعديال على أجور النفاذ حلزمة 
االنترنت املخصصة لزبائن املؤسسة من مختلف الفعاليات 
بحيث تصبح التعرفة الشهرية اجلديدة 4500 ليرة سورية 
لكل 256 كيلو بت/ثانية و8500 ليرة سورية لكل 512 كيلو 
بت/ثانية و16100 ليرة س����ورية ل����كل 1 ميغابايت/ ثانية 
و32200 ليرة سورية لكل 2 ميغابايت/ثانية و64400 ليرة 
سورية لكل 4 ميغابايت/ ثانية و112000 ليرة سورية لكل 

8 ميغابايت/ ثانية و126000 ليرة سورية لكل 9 ميغابايت/ 
ثانية و140000 ليرة سورية لكل 10 ميغابايت/ثانية.

ويتم حساب تعرفة احلزمة وفق ما جاء أعاله حتى 10 
ميغاباي����ت/ ثانية ضمنا أما أكثر م����ن 10 ميغابايت/ ثانية 
وحتى 20 ميغابايت/ ثانية فلكل 1 ميغابايت/ ثانية 14000 
ليرة سورية و12200 ليرة سورية لكل ميغابايت/ ثانية أكثر 
من 20 ميغابايت وحتى 40 ميغابايت/ ثانية و10600 ليرة 
لكل1 ميغابايت/ ثانية أكثر من 40 ميغابايت/ ثانية وحتى 
80 ميغابايت/ ثانية و9200 ليرة س����ورية لكل ميغابايت/ 

ثانية أكثر من 80 ميغابايت/ ثانية. 
ولف����ت م.عدنان عباس مدير التعرفة واالس����تثمار في 
املؤسسة إلى أن املؤسسة حددت تعرفات لسرعات جديدة 
لم تكن موجودة س����ابقا بالنسبة للنفاذ املخصص لزبائن 
املؤسس����ة تبدأ من 4 ميغابايت وما فوق، مش����يرا إلى أن 
التعرف����ة كانت 700 يورو لكل ميغابايت و1200 يورو لكل 
2 ميغابايت/ ثانية وبالتالي مت تخفيض األجور بالنس����بة 

لزبائن املؤسسة نحو 60 % عما كانت عليه سابقا.

مصرف التسليف يفتح سقف 
قروضه ألصحاب الدخل المحدود

واف����ق د.محمد احلس����ني 
وزي����ر املالية على اقتراح 
مجلس إدارة مصرف التسليف 
الش����عبي على تعديل نظام 
عمليات املصرف املتضمن فتح 
سقف قرض الدخل احملدود بعد 
أن كان محددا مببلغ 400 ألف 
ليرة كحد أعلى مهما بلغت قيمة 
الرات����ب.  ومبوجب التعديل 
اجلديد سيستفيد جميع ذوي 
الدخل احملدود خاصة أصحاب 
الدخول العالية نسبيا من زيادة 
التي تتجاوز  القروض  قيمة 
القيم����ة احلالية والتي ميكن 
أن تص����ل إلى مليون ليرة أو 
أكثر، حيث سيتم احتساب %40 

الراتب املقطوع وتضاف  من 
الثابتة  التعويض����ات  إلي����ه 
الذي يعني  بنسبة 100 األمر 
استفادة جميع املتعاملني من 
قرض الدخل احملدود، وسيبدأ 
تطبيق التعديل اجلديد اعتبارا 
من األول من الش����هر القادم، 
ويأت����ي القرار انس����جاما مع 
ظروف املنافسة مع املصارف 
األخ����رى وكذلك اس����تجابة 
لرغبات أصحاب الدخل احملدود 
ومطال����ب العديد من اجلهات 
العاملني..  املعنية بأوض����اع 
وذكرت مص����ادر املصرف أن 
قروض املصرف متنح بالكامل 

دون اقتطاع الفائدة

شبكة حاسوبية لربط أمانات السجل المدني والحصول على إخراج القيد من أي محافظة

وزارة الداخلية تعلن العمل بالبصمة اإللكترونية بدءًا من العام المقبل 
جهاد تركي 

تواصل مديرية الشؤون املدنية في وزارة الداخلية 
عملية حتويل السجل املدني من الشكل الورقي إلى الشكل 
الرقمي االلكتروني للحفاظ على بيانات املواطنني الشخصية 
من جهة ولتعزيز اس���تخدام األمتتة كوسيلة مساعدة 
في حتسني األداء اإلداري وتسهيل اخلدمات للمواطنني 
بهدف اختصار الوقت وتوفير اجلهد واملال عليهم.  ويعد 
مشروع أمتتة السجل املدني أحد أكبر املشاريع املعلوماتية 
في س���ورية إذ يهدف إلى بناء األساس لبنك معلوماتي 
سكاني وطني يتضمن جميع القيود املدنية للمواطنني 
املسجلني في س���جالت األحوال املدنية منذ إحصاء عام 
1922 وأمتتة وربط أمانات السجل املدني والبالغ عددها 
283 أمانة بشبكة اتصال معلوماتية متكنها من التخاطب 
عبر املراكز في احملافظات األربع عشرة وصوال إلى املخدم 
الوطني لتصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.  

ويتضمن املشروع أيضا منح رقم وطني لكل مواطن يسجل 
على بطاقته الشخصية ليكون املفتاح األساسي للوصول 
إلى بياناته في جميع نظم املعلومات في الدولة وإضافة 
مثبتات شخصية لقيده كالصورة والبصمات وكذلك وضع 
البرامج الالزمة للربط األسري واستخراج شجرة العائلة 
لالستفادة منها في عمليات اإلرث وغيرها. وبني العميد 
حسن جاللي معاون وزير الداخلية للشؤون املدنية أنه 
مت بناء ش���بكة حاسوبية واسعة ربطت أمانات السجل 
املدني في جميع احملافظات مع بعضها البعض ويتم القيام 
بشكل مستمر بتطوير وحتسني شبكة االتصاالت اخلاصة 
بالشؤون املدنية التي تربط احملافظات األربع عشرة مع 
بعضها عن طريق خطوط الدارات املؤجرة بسرعة 2 أم 
بي بي اس كما أنه يتم حاليا استبدال خطوط »ديل أب« 
بخطوط »ليسد الين 64 كيلو بايت« حسب اإلمكانية الفنية 
املتوافرة لدى مؤسسة االتصاالت وذلك بهدف احلفاظ على 

سالمة نقل املعلومات. وحول عملية تخزين البصمات 
في أمانات الس���جل املدني أوضح معاون وزير الداخلية 
أنه متت دراسة موضوع البصمة االلكترونية كبديل عن 
البصمة الورقية وسيتم العمل بها عند بداية االصدار في 
العام اجلديد.  كما أشار العميد جاللي إلى أنه مت تزويد 
كل مواطن سوري برقم وطني مرتبط باسمه حتى بعد 
وفاته وكذلك تزويد كل أسرة برقم أسري إضافة الستصدار 
حوالي 14 مليون بطاقة شخصية حديثة وربط قيد املواطن 
بصورته ومثبتاته الشخصية حيث تستمر حاليا عمليات 
إدخال البصم���ات وربطها مع قيد املواطن موضحا بهذا 
الصدد أنه مت بناء املخدم الوطني كبنك معلومات سكاني 
يشكل البنية األساسية للحكومة االلكترونية إذ ستعتمد 
عليه جميع الوزارات من أجل احلصول على املعلومات 
والبيانات السكانية التي حتتاجها في بناء خططها وتفعيل 
البرامج اإلحصائية واالستعالمية للوزارة وجلهات الدولة. 

ولفت معاون وزير الداخلية إلى أنه مت بناء مخدم تبادلي 
ووضعه في محافظة أخرى ليحل محل املخدم الوطني 
في حال حدوث الكوارث وبناء بوابة الكترونية خاصة 
بالشؤون املدنية تقدم خدمات السجل املدني االلكتروني 
وفق القوانني واألنظمة النافذة وخاصة قانون األحوال 
املدنية الصادر باملرسوم التشريعي 26 لعام 2007 وهي 
قيد االختبار حاليا.  وبنّي العميد جاللي أن العمل يجري 
حاليا على بناء قاعدة بيانات مركزية تتضمن قيدا لكل 
مواطن وصوال إلى أمانة سجل مدني الكترونية واحدة 
على مس���توى سورية. إضافة إلى استكمال ربط جميع 
أمانات السجل املدني في س���ورية حيث أصبح بإمكان 
املواطن استخراج إخراج القيد من أي أمانة. خاصة أنه 
مت بناء 35 أمانة س���جل حديثة مجهزة بكل مستلزمات 
اخلدمة احلديثة والس���يما األجهزة احلاسوبية والنظم 

اخلاصة بها.

بروين إبراهيم
أكدت سورية أنها أغلقت وبشكل كامل ملف املديونيات 
اخلارجية التي تترتب عليها، وذلك بعد توقيع اتفاقية تسوية 

مع بلغاريا حلل ديون تبلغ قيمتها 71 مليون دوالر.
وجاء التوقيع بني وزير املالية السوري محمد احلسني مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية البلغاري، سيميون 
ديانكوف، وقال وزير املالية د.محمد احلس����ني بعد التوقيع 

»إن االتفاقية تضمنت تسوية الديون احلكومية بني سورية 
وبلغاريا مشيرا إلى أن مبلغ التسوية هو 17 مليون دوالر من 
إجمالي الديون البالغ 71 مليون دوالر«.وأشار وزير املالية 
السوري إلى أنه بتوقيع هذه االتفاقية تكون دمشق قد »أغلقت 
ملف الديون اخلارجية بشكل نهائي«.هذا وكانت سورية قد 
وقعت سلس����لة من االتفاقيات املماثلة ملعاجلة ديونها مع 

الكثير من دول الكتلة االشتراكية السابقة.

سورية تعلن إغالق ملف ديونها الخارجية نهائيًا


