
لعرض مشاكلكم ومقترحاتكم اخلاصة  بصفحة 
شؤون سورية، يرجى مراسلتنا على عنوان اجلريدة 
البريدي: الشويخ - طريق املطار - شارع الصحافة 

ص.ب 23915 - الصفاة
 الرمز البريدي: 13100 الكويت

أو على بريدنا اإللكتروني:
syrianaffairs@alanba.com.kw 

السبت
4  سبتمبر 2010

32
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معناكونوا

مع إشراقة كل يوم تطلعنا الصحف على تخطيط إسرائيلي ممنهج 
ومدروس بدقة متناهية، وآخر صرعاتها سرقة ثروات العالم العربي، 
بعد أن س��رقت فلسطني بأوجه متعددة وبدعم غربي بحت والقصة 
ت��دور وتدور، ولكن من يدفع ثمن ما تخطط له إس��رائيل؟! العرب 
مع األس��ف وعلى رأسهم الفلس��طينيون والدول املجاورة. ونحن 
اليوم مع األسف مع سرقة جهارا نهارا دون خجل أو وجل دون أي 
شعور بأنها أصبحت مكشوفة وبحاجة ألن تستر »عورتها«، ولكن 
ملاذا تس��تر عورتها؟ ترى من قواها واخذ بيدها؟ مع األسف هناك 
من يدعمها، إنها اليوم تسرق »الغاز والنفط اللبناني والفلسطيني« 
وتبحث عن أسواق للتصدير قبل اإلنتاج. ولكن إلى متى؟ وإلى أي 

مدى ميكن أن يصل مشوار التضليل اإلعالمي العاملي؟
وعلينا أن نتذكر أن نبينا الكرمي الصادق األمني ژ قال »املؤمن 
ال يكذب«، قالها بثقة وقوة، مقرا باحتمال وقوع املؤمن بالعديد من 

املعاصي إال معصية الكذب ألنها تتناقض مع حقيقة اإلميان.
ونحن مع األس��ف كل يوم نسمع عن مفاوضات مباشرة وغير 
مباشرة ونستمع الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يضع 
شروطا فقط لالستهالك العربي، أما احلقيقة فهو راض ومسترض ملا 
تريده إسرائيل مفاوضات دومنا أية شروط هذه هي احلقيقة، وهناك 
ما يس��مى »بالعالم احلر« وفي مقدمتهم زعيمة معسكره، الواليات 
املتحدة التي ترزح حتت جبال هائلة من الدين العام املغطى بطالء ملاع 

من الكذب وتضليل الرأي العام احمللي والعاملي على حد سواء.
وتعالوا لنتساءل: هل اليونان هي البلد الوحيد الذي تأثر باألزمة 
االقتصادية العاملية دومنا غيرها من دول منطقة اليورو في االحتاد 
األوروب��ي حتى تنفجر فيها أزمة اجتماعية عاصفة دون غيرها؟ أم 
أن وراء األكمة أس��رار؟ لتخمد نيران األزمة بعصا سحرية قبل أن 
متتد بلهيبها لبلدان مجاورة تعاني من نفس مس��تويات العجز في 
موازناتها العامة وقطاعاتها اإلنتاجية واملصرفية كفرنس��ا وبلجيكا 
والقائمة تش��مل دول االحتاد األوروبي الذي يلمع ذهبا مع األسف 

في عيون شبابنا ومسؤولينا نحن العرب؟ 
ولكي نكون أوفياء ألصدقاء لنا نحن العرب، حقيقة لقد اتخذت 
اليونان منذ العدوان اإلسرائيلي على األمة العربية عام 1967 مواقف 
أكث��ر راديكالية من باقي األوروبيني حي��ال القضايا العربية خاصة 
القضية املركزية للعرب التي بكل تأكيد ستشهد تراجعا ملحوظا إثر 
الزيارة اخلاطفة التي قام بها نتنياهو منذ نحو أسبوعني ولم يعلن عن 
كل املواضيع التي جرى النقاش حولها، لكن ما تسرب من معلومات 
تفيد بأن الس��لطات اليونانية قد ضغطت على احلكومة القبرصية 
إبان إبحار قافلة احلرية التركية كي ال يسمح لها بالرسو في موانئها 
كاف إلعطاء إش��ارات عن أن ثمة حتوالت حصلت، وكانت نتيجتها 
إخماد األزمة املالية ببرنامج مس��اعدات من احلليف األوروبي. ثمنا 
ملواقف لن تصب بعد اليوم في أش��رعة القضايا العربية في أروقة 

األمم املتحدة. 
إسرائيل تتصدر مجلس العزاء في خيمة كل عربي. مطلقة العنان 

للدعم الذي حتظى به في الترحم على الفقيد وذكر مناقبه؟
وتعالوا معنا لنلقي الضوء على الس��يد ايفي ليج. هو واحد من 
حيتان وول س��تريت. خرج من املضاربات برصيد أرباح يناهز ما 
حققه كل من جورج س��ويروس ومادوف. لكن عز عليه رؤية دول 
عظمى تتخبط ف��ي وحول دينها العام. وعج��ز قادتها. فابتدع لها 
تس��مية جديدة وغريبة س��رعان ما التقطتها صحيفة »فايننشال 
تاميز« اللندني��ة وراحت تعزف عليها. إنها الديون الس��يادية التي 
تخص دول الغرب دون غيرها. حس��ب ليج الذي كان كبقية حيتان 
وول ستريت ضليعا في لعبة املضاربات بأسواق األسهم والتي جني 
منها ثروة تفوق الناجت القومي لدولة عربية متوسطة منذ تسعينيات 
القرن املاضي. يذرف اآلن دموعا سخية تأثرا مبا آلت إليه احلال بني 
ضفتي األطلسي. من نقص وشح في خزائنها، وجفاف في مداخن 
مصانعها وعاطلني عن العمل قدروا باملاليني ميألون أرصفة مدنها 
وحدائقها العامة وحتى املترو كان احد مساكنها وفنادقها الرخيصة 

بعد أن طردت من منازلها بقرارات قضائية.
 رمبا بدأ يشعر هو وغيره من احليتان بأنهم كانوا السبب غير 
املباش��ر في دفع بلدانهم إلى حافة الهاوية. فكان البد أن يقدم لتلك 
الشعوب التي غلبت على أمرها شيئا مبنزلة العزاء، فشرح لها بأنها 
تعيش في دول ذات سيادة، وبالتالي فإن من يتحمل وزر احلال الذي 
وصلوا اليه هي أمتهم  بخالف باقي دول العالم التي ال تتمتع بالسيادة 
الكاملة، كما هي احلال في العالم احلر، ترى هل اس��تفدنا شيئا مما 
آلت اليه األوضاع أم أننا مازلنا نطبل لذاك ونعيش ونصلي أن يدوم 

علينا احلال ونقول مقولتنا نحن العرب الستر يا رب العاملني؟
هدى العبود

إسرائيل تسرق الغاز والنفط 
اللبناني والفلسطيني

مع اقتراب الشهر الفضيل من آخره، 
بدأت أس���واق احللويات في دمش���ق 
حتضيراتها الستقبال عيد الفطر فيما 
بدأ املواطنون يضربون أخماسا بأسداس 
بحثا عن فائض في ميزانيتهم لشراء 
»ضيافة العيد« أو على االقل مكوناتها 
لصنعها في البي���ت. وكما في االعوام 
االخي���رة يأتي العيد ه���ذا العام ايضا 
متزامنا أو سابقا للعام الدراسي بأيام 
قليلة إضافة الى اقتراب الش���تاء مما 
يشكل أعباء مادية كبيرة على املواطنني. 
ولكن من ينجح في تدبر أمره ملواكبة 
مصاريف ه���ذا »احمللق« الذي يضاف 
موسميا على امليزانية سواء بجمعية هنا 
أو سلفة من هناك، فإن اخليارات أمامه 
كثيرة مبا يتناس���ب مع هذا املصروف 
»امللحق«. فاألسعار تتفاوت بحسب نوع 
الضيافة وجودتها ومكوناتها. ال بل إنها 
ق���د تتفاوت من محل آلخر. وبحثا عن 
»الضيافة« املناسبة للميزانية، يندفع 
السوريون عامة والدمشقيون ضمنهم، 
إلى األسواق التي بدأت تشهد ازدحاما 
حتى س���اعات متأخرة من الليل، غير 
عابئني أو كما يقولون مطنشني األعباء 
املادي���ة التي تترتب على ذلك حتى لو 
اضطرهم االمر الى االستدانة. وقد بات 
موضوع »ضيافة العيد« ضمن املوروث 
االجتماعي الس���وري. كيف ال وهم من 
أكثر شعوب العالم استهالكا للحلويات 
وخاصة في األعياد، بحسب الدراسات. 
وقد جعلهم ولعهم باحللويات في مقدمة 
مصنعي ومصدري احللويات الشرقية 

في العالم. 
ولعل سوق اجلزماتية في حي امليدان 
بدمشق أحد أشهر هذه االسواق جذبا 
للباحثني عن الضيافة واحللويات بني 
الزائرين العرب والدمشقيني على حد 

سواء.

وقد جدت احللويات السورية الشهيرة 
سوقا جديدة تضاف الى مئات األسواق 
التي دخلتها عندما افتتحت السيدة لونا 
االجه جي محلها لبيع هذه احللويات 

في هولندا مؤخرا.
فدمشق التي أجنبت أشهر البغجاتية 
صناع األطعمة واحللويات أضحت رمزا 

لهذه الصناعة حول العالم.
ويؤكد احلاج ماجد حقي ل� »سانا« أن 
هناك عددا من احملال في دمشق والتي 
اشتهرت بصناعة احللويات منذ القرن 
التاسع عش���ر منها محل عادل الزين 
عام 1880 ومكحول أبو حرب 1890 في 
منطقة باب البريد وقيسر نحو العام 
1900 ومهنا وأس���دية 1935 وأبو راشد 

علوان 1939.
وتشهد احللويات الدمشقية اآلن إقباال 
كبيرا في العديد من األسواق حول العالم 
حتى أضحت تصدر نحو 85 نوعا من 
احللوي���ات والتي وصلت الى أكثر من 

3 مليارات ليرة سورية.

500 حرفي

ويق����ول رئي����س جمعي����ة صناعة 
احللويات في دمش����ق محمد اإلمام إن 
عدد احلرفي����ني العاملني في هذه املهنة 
واملنتسبني للجمعية يصل الى نحو 500 
حرفي ونحو ذلك في ريف دمشق بينما 
يتجاوز عدد العاملني فعليا في احملافظتني 

ثالثة أضعاف هذا العدد تقريبا.
ويؤكد أبو عرب حي����در وهو يقف 
أمام محله الكائن في سوق حي امليدان 
املكان األشهر لصناعة احللويات منذ نحو 
مائة عام والذي متتد على طول شارعه 
الرئيسي عشرات محال صنع األطعمة أن 
احللويات الدمشقية أصبحت على رأس 
املشتريات لزوار س����ورية من السواح 
الع����رب واألجانب وان هناك عدة محال 

أصبحت تصدر يوميا مصنوعاتها الفاخرة 
الى األسواق العاملية املختلفة.

ويقول محمد احد العاملني في هذه 
الصناعة إن أصناف احللويات الدمشقية 
جت����اوزت 300 صنف منه����ا البلورية 
واملبرومة واآلسية واملغشوشة واملعمول 
بالفس����تق واجلوز والنارجن والفواكه 

والعجوة.
وتش����ير التقديرات الى أن متوسط 
احتياجات األسرة السورية من احللويات 
في العيد يصل الى نحو ستة كيلوغرامات 
ثمنها من النوع اجليد نحو 7 آالف ليرة 

ورمبا يصل الى العشرة آالف ليرة.
ورغم ذلك االرتف����اع إال أن عددا من 
محال بيع احللويات الشهيرة أعلن انه 
لن يستقبل طلبيات للعيد منذ منتصف 
ش����هر رمضان فكل إنتاجه وحتى يوم 
العيد مبيع بالكامل واغلبه من أصناف 
التواصي التي يصل سعر الكغ منها الى 

نحو 2000 ليرة.
بينما استمر بعض احملال بتصدير 
كامل إنتاجه اليومي الى فروع له في عدد 

من الدول العربية واألجنبية.
واقع اسواق العيد وأسعارها رصده 
موقع »دي برس« االلكتروني السوري 
في حتقيق خاص أظهر انتعاش سوق 
القلوبات )املكسرات( مع اقتراب العيد 
خاصة في سوق البزورية الشهير، السيما 
اجلوز والفس����تق احللبي ومستلزمات 

صناعة حلويات العيد. 
والحظ التحقيق ارتفاع أسعار الفستق 
احللبي إلى نحو 1200 ليرة للكغ الواحد 
من اإلنتاج احمللي ونحو 700 - 800 ليرة 
من املس����تورد بينما بيع كغ اجلوز بني 
300 و 600 ليرة، إضافة إلى أن سعر كغ 
للطحني احمللي بيع بني 35 - 45 ليرة، 
وهي من املكونات االساس����ية للمعمول 
السوري املشهور. وكما في كل عيد بدأت 

رفوف احملالت تغص بأنواع الشوكوال 
والس����كاكر وامللبس والراحة والنوكا 
وغيرها من أصناف »ضيافة العيد« كما 
يطلق عليها السوريون، بأسعار تتراوح 
للكغ من الشوكوال ما بني 150 و 800 ليرة 
وللملبس بني 100 و 400 ليرة وللراحة 
بالفستق بني 200 و 650 ليرة والنوكا 

200 و 550 ليرة.
ولفت التحقيق الى حرص مصنعي 
وباعة احللويات على التنويع في اإلنتاج 
بحيث تراعى القدرة الش����رائية جلميع 
شرائح املستهلكني، فهناك أنواع يصل 
سعر كيلو املشكل العادي منها إلى 350 
ليرة سورية في حني يصل سعر النوع 
الفاخر منها إلى أكثر من 1500 ل.س، وكما 
أن أس����عار احللويات اجلاهزة العادية 
الطلب  تتناسب ونوعها، فإن حلويات 
املتناسبة مع  )التواصي( لها أسعارها 
أهميتها وحتضيرها حيث يصل سعر 

الكيلوغرام منها حلوالي 2000 ل.س.
وتتنوع احللوي����ات املعروضة في 
هذا السوق بأشكالها املختلفة كالبقالوة 
واملبروم����ة والنم����ورة وع����ش البلبل 
والوربات وغيرها لدرجة أن الزائر يحار 

في تنوع هذه األصناف.
اختالف أسعار احللويات بني محل 
وآخر يعود حس����ب نبيل داود صاحب 
محل لبيع احللويات في حي اجلزماتية 
إلى عدة أسباب تكمن في املنافسة بني 
البائعني من جهة وجودة ونوعية املواد 
الداخلة في صناعة احللويات من جهة 
أخرى مثل السمن النباتي واحليواني، 
مبينا ان ارتفاع مدخالت االنتاج األولية 
زاد االسعار بنسب تتراوح بني 100 الى 
200% فسعر طن الطحني ارتفع مبقدار 
عشرة آالف ليرة سورية وكذلك الفستق 
احللبي والسكر وهي املواد األولية الداخلة 
في معظم أنواع احللويات، إضافة إلى 

ارتفاع في أسعار مادة اجلبنة والسمنة 
النباتية والزبدة.

وأضاف داود أن اإلقبال على احللويات 
العربية يزداد قبل يومني من عيد الفطر 
وأن أكثر األنواع املطلوبة هي املش����كل 
والبيتفور والوربات إضافة إلى املعمول 

والبرازق.

ال مفر منه 

الطلب على شراء احللويات يرتفع 
قبيل العيد وليلة العيد حس���ب ما أكد 
س���امر بيرقدار صاح���ب احد محالت 
احللويات في حي امليدان كون العادات 
والتقاليد فرضت على املواطنني تقدمي 
احللوى في مثل هذه املناسبات، مبينا ان 
محال بيع احللويات اتخذت االستعدادات 
ملواكبة الطلب املتزايد وخاصة احللويات 
الرمضانية منها الفطاير واملشكل االكثر 
طلبا كونها حتظى بشعبية عالية بني 
املواطنني، متوقعا أن تشهد إقباال ملحوظا 
عل���ى خالف ما كانت علي���ه في بداية 
رمضان حيث ارتفاع االسعار وانخفاض 

القدرة الشرائية للمواطنني.
أسامة شحادة رب اسرة بني انه على 
استعداد لتلبية احتياجات االسرة من 
حلويات العيد رغ���م الظروف املادية 
الصعبة التي يعيشها على حساب السلع 
األساسية لألسرة، لكنه استطرد بالقول 
إن العادات والتقاليد االجتماعية فرضت 
عليه تقدميها في املناسبات االجتماعية 

كنوع من التعبير عن الفرح بالعيد.
كذل���ك أكدت ندمي���ة محفوض ربة 
أسرة أن تقدمي احللويات في مثل هذه 
املناسبات واقع ال مفر منه حتى لو دفعته 
الظروف إلى االقت���راض من اآلخرين 
لتلبية طلبات األسرة في العيد لتقدمي 
احللوى للضيوف رغم ارتفاع أسعارها 

بشكل كبير.

بدأت وزارة السياحة االربعاء املاضي احلملة الترويجية 
واإلعالنية في محطات املترو والطرق والساحات الرئيسية 
في العاصمة الپولندية وارسو والتي متتد حتى نهاية الشهر 
اجلاري في إطار اجلهود الترويجية إلبراز صورة سورية 
احلضاري���ة في أهم العواصم العاملية وذلك وفقا ملا أعلنه 

د.أحمد اليوسف مدير الترويج السياحي في الوزارة.
وأوضح اليوسف أن احلملة تأتي بالتزامن مع مشاركة 

سورية ممثلة بوزارة السياحة وللمرة الثالثة على التوالي 
في معرض وارسو السياحي الدولي 2010 املزمعة إقامته في 
الفترة ما بني 23 و 25 الشهر اجلاري في العاصمة الپولندية 
وتتضمن 150 لوحة إعالنية مبقاس 5.04 )2.38 متر( تعرض 
صورا ألهم وأجمل األماكن واملواقع الس���ياحية واألثرية 
بسورية وتتوزع في مركز مدينة وارسو والشوارع الرئيسية 

والطريق املؤدي للمعرض وعلى األبنية الرئيسية.

وزارة السياحة تطلق حملتها الترويجية في پولندا 

وزير المالية: أقساط التأمين 
شهدت نموًا بنسبة %81 

»الصحة« تؤمن سيارات إسعاف متطورة  
لمواكبة األولمبياد اإلقليمي الخاص

جهاد تركي 
أكد وزير املالية د.محمد احلسني أن سوق التأمني السوري يتطور 
ويس���ير في الطريق الصحيح حيث سجلت مؤشرات أقساط التأمني 
خ���الل الربع الثاني من العام احلالي منوا بنس���بة 81.16% مقارنة مع 
الفترة ذاتها من عام 2009 كما سجلت أقساط النصف األول من العام 
2010 منوا بنسبة 48.78%.  وقال الوزير احلسني ملمثلي قطاع التأمني 
في س���ورية لقد بدأنا هذا العام بالتأمني الصحي للعاملني في الدولة 
وسيش���مل 750 ألف عامل خالل السنوات املقبلة، معربا عن أمله في 
أن تتاح الفرصة جلميع شركات التأمني املشاركة في حتقيق مشروع 
التأمني الصحي، مؤكدا اهتمام احلكومة السورية املتواصل بسوق التأمني 
ودعم هذا القطاع وزيادة منوه وتطوره.  ودعا االحتاد لعقد اجتماع مع 
إدارة شركات التأمني وهيئة اإلشراف على التأمني قريبا ملناقشة شؤون 
وشجون هذا القطاع بشكل موسع وشفاف للوقوف على الصعوبات 

التي تعرقل عمل الشركات للعمل على جتاوزها ومعاجلتها. 

تتواصل التحضيرات واالس����تعدادات الرياضية للدورة السابعة 
لالوملبياد اإلقليمي اخلاص ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي 
ستفتتح في دمشق في 25 اجلاري وتستمر حتى 3 اكتوبر. وتتنافس 
الفرق املشاركة في الدورة في 15 رياضة.  وقال معاون وزير الصحة د. 
أسامة سماق ل� »سانا« إن الوزارة تعمل على تأمني مركز طبي وصحي 

في مدينة الفيحاء الرياضية مجهز بالتقنيات احلديثة.
وأضاف سماق أن الوزارة جهزت عدة سيارات عناية مشددة قلبية 
وإسعافية لتكون مس����تعدة على مدار الساعة خلدمة املشاركني، كما 
رفعت حالة االس����تعداد واجلاهزية في مشافي دمشق وابن النفيس 
وداريا والهالل احلمر الستقبال احلاالت التي قد تتطلب النقل إليها، 
الفتا إلى أن الوزارة اخت����ارت الكوادر الطبية والتمريضية من ذوي 

الكفاءة للتعامل مع الرياضيني املشاركني. 

دخل طالب س����وري في الفرقة األولى باجلامعة موسوعة 
»غينيس« لألرقام القياسية، بعد اختراعه أصغر قمر اصطناعي 
ف����ي العالم، متجاوزا بذلك قمرا اصطناعي����ا اميركيا كان يعد 

األصغر من نوعه في السابق.
ونقلت الصحف الس����ورية خبر جناح »علي جهاد فارس« 
الذي يدرس الهندسة امليكانيكية في جامعة تشرين مبحافظة 
الالذقية، في اختراع قمر اصطناعي ال يتجاوز طوله وعرضه 
30 سم، وارتفاعه 10 سم، ويدور القمر حول األرض خالل 90 
دقيقة، ويتخذ هذا القمر شكل متوازي األضالع ويشبه شجرة 

عيد امليالد.
ومن املقرر ان يضيء القمر االصطناعي اجلديد على شكل 
شجرة مرة واحدة نهاية كل عام، وميكن مشاهدته من جميع انحاء 

العالم، وسيبعد عن سطح األرض من 483 الى 564 كلم.
وذكر »فارس« ان القمر الذي اخترعه هو أول قمر اصطناعي 
سوري واصغر قمر في العالم، والذي اخترعه مبساعدة زمالئه 
األكادمييني والفنيني وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية بجامعة 
تشرين، وقد س����جل في هيئة االختراع واحلماية الفكرية في 

موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
واطلعت موسوعة »غينيس« لألرقام القياسية على االختراع، 
ومتت مخاطبة املخترع الس����وري إلعالمه بتسجيله في هيئة 
االخت����راع برقم عضوية 184144 تاري����خ 2008، كما مت توقيع 
اتفاقيات مع عدد من الش����ركات الياباني����ة والصينية لتقدمي 
مساعدات تقنية، وذلك وفق القانون السوري وملصلحة طالب 

االختراع.
يذكر ان القمر الذي يسمى )أ � أ � 1(، حصل على دعم رسمي 
من قبل عدد من الوزارات واجلهات الرسمية ومحافظة الالذقية 
إلطالقه. يش����ار الى ان قمرا اصطناعيا موجودا في بوس����طن 
بالواليات املتحدة ويبلغ طوله 10سم وعرضه 10سم وارتفاعه 
10سم كان مسجال في املوسوعة العاملية كأصغر قمر اصطناعي 

في العالم، قبل أن يقدم املخترع السوري اختراعه اجلديد.

صالة حديثة تخدم أكثر من ألف شخص من أبناء المحافظات يوميًا

15 دقيقة الستخراج الـ »ال حكم عليه« في دمشق 
بروين إبراهيم 

ضمن خطتها لتبسيط اإلجراءات 
وتق����دمي مزي����د من التس����هيالت 
للمواطنني أثناء إجناز معامالتهم،  
وضع����ت وزارة الداخلية مؤخرا 
الصالة اجلديدة اخلاصة باستخراج 
وثيقة السجل العدلي باخلدمة حيث 
مت جتهيزها بجميع مس����تلزمات 
اخلدمة احلديثة ومتطلبات الراحة 
سواء للعاملني فيها أو للمراجعني، 
إيجابا على حتس����ني  ما انعكس 
املستوى واألداء وساهم في اختصار 
اجلهد والوقت على املواطنني بحيث 
املراجع استخراج  أصبح بإمكان 
وثيق����ة »ال حكم عليه« في مدة ال 
تتجاوز ربع الساعة. وعن أهمية 
التي تقدمها  الصالة واخلدم����ات 
للمراجع����ني ق����ال الل����واء محمد 
درويشة مدير إدارة األمن اجلنائي: 
إن هذه الصال����ة التي مت إحداثها 
في إدارة األم����ن اجلنائي مركزية 
لكل محافظات القطر وميكن تقدمي 
خالصة السجل العدلي للمواطنني 
فيها من جميع أنحاء القطر حيث 
مت إحداثها لتقدمي أفضل اخلدمات 
املمكنة للمواطنني بدقة وسرعة. 
وكذلك لتأمني أفضل وسائل الراحة 
العناء عنه  للمواطن وتخفي����ف 
أثناء إجنازه ألي م����ن املعامالت 
اخلاصة بطبيعة عمل اإلدارة كطلب 
احلصول على وثيقة سجل عدلي 
أو رد اعتب����ار أو كف البحث عنه 

أو عن ابنه أو ش����قيقه أو أصوله 
أو فروعه،  بع����د إحضاره كتابا 
من اجلهات القضائية أو مديرية 
العامة بهذا اخلصوص،  التجنيد 
مش����يرا الى وجود مكتب خاص 
بتقدمي املواطنني لشكواهم بحيث 

يتم التعامل معها مباشرة. 
وأض����اف درويش����ة: إن����ه مت 
تزويد الصالة بعشرات األجهزة 
احلاس����وبية بحيث ميكن خدمة 
أكثر من ألف مراجع يوميا، الفتا 
إلى أن عدد املراجعني يتجاوز في 
بعض األحيان هذا الرقم وخاصة 

أثناء فترة التسجيل في اجلامعات 
الكليات واملسابقات  إلى  والتقدم 
وغيرها. وأش����ار إلى أن الصالة 
حت����وي أجه����زة أخ����رى خاصة 
بتخزين وإدخال املعلومات اجلديدة 
البحث  املتضمنة إج����راءات كف 
القضائية  عن املطلوبني للجهات 
ومديرية التجنيد العامة بالنسبة 
للمتخلفني عن اخلدمة العسكرية 
وإحض����ار كت����ب رد االعتبار من 
احملاكم املختصة لتسوية أوضاع 

احملكومني. 
كم����ا ب����ني مدي����ر إدارة األمن 

اجلنائي انه مت رفد الصالة بكادر 
بش����ري متخصص منه قسم من 
العنصر النسائي خلدمة املراجعات، 
مشيرا إلى أنها تضم أيضا أكثر من 
60 كرسيا جللوس املراجعني ومت 
تزويدها بأجهزة تكييف وإذاعة 
ناطقة لتنظيم الدور وإعالم املراجع 
العدلي  بجهوزية وثيقة السجل 
وبإجناز معاملته وإمكانية تسلمها 
من إحدى الكوات املوجودة والتي 
مت ترقيمها بحيث يراجع املواطن 
الكوة املطلوبة بسهولة بعد سماعه 

النداء على اسمه. 

سورية تدخل عالم الفضاء: طالب 
يصنع أصغر قمر اصطناعي في العالم

دخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية

السوريون من أكثر الشعوب استهالكًا للحلويات.. 
ويصدرون 85 نوعاً منها بـ 3 مليارات ليرة

»ضيافة العيد« تلتهم ميزانية »المدارس« و»الشتوية«.. وارتفاع أسعارها 100 إلى %200


