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شؤونسوريــة

أشار د.عبداهلل الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء
للشؤون االقتصادية إلى أن سورية قد انطلقت باجتاه 
اقتصاد مبني على 5 أس���س مركزية هي: اقتصاد كلي 
متوازن، واقتصاد جزئي تنافسي وفعال، وتنمية بشرية 
راسخة، ومنظومة بحث وتطوير وابتكار وطني، وبنية 

حتتية كفؤة تلبي احتياجات النمو االقتصادي.
ويؤكد عبداهلل الدردري املفكر االقتصادي األول في 
س���ورية، أن كل ما مت ذكره هو من أجل حتقيق هدفني 
ساميني: األول، تأمني القاعدة االقتصادية االجتماعية. 
والثاني، حتقيق العيش الكرمي للمواطن السوري، وهما 

أمران متالزمان وال ينفصالن.
ويرى املفكر االقتصادي الفرنس���ي جاك أتالي، في 
معرض حديث أجرته معه مجلة لوبوان في عددها الصادر 
بتاريخ 22 نوفمبر املاضي، أن عافية االقتصاد مقرونة 
بالقدرة الشرائية لذوي الدخل احملدود. وهما كمتالزمتني 
تتقدمان أو تتراجعان تبعا ملؤشرات منو االقتصاد أو 
ركوده. ويعزو أس���باب تراجع القدرة الش���رائية لدى 
املواطن الفرنسي، ليس فقط إلى ضبابية اليورو وحتليقه 
املتصاعد فوق س���لة العمالت العاملية، بل إلى تراجع 
القدرة التنافسية لالقتصاد احمللي على الساحة العاملية، 

واستمرار حالة الركود فيه منذ سنوات عديدة.
ج���اء ذلك قبي���ل التحضير إلعالن تقري���ر اللجنة 
االقتصادي���ة العليا التي تعمل على دراس���ة معوقات 
االقتصاد الفرنسي وسبل إعادة إطالقه من جديد. ويرى 
في هذا الص���دد أيضا، أن احلل���ول الناجعة تكمن في 
إيجاد السبل الكفيلة بدفع هذا االقتصاد كي يحقق منوا 
بنقطة واحدة على األقل، بالتزامن مع احلد من اإلنفاق 

العام للحكومة.
ويقول هذا املفكر االقتصادي اليساري النزعة: أنا لست 
من أنصار ضخ املزيد من النقد في السوق االستهالكية، 
عن طريق زيادة األجور مثال. ألن املستفيد األول منها 
ستكون الشركات الصينية، التي تغزو منتجاتها أسواقنا، 
مما سينعكس سلبا على االقتصاد الوطني ويزيد من 
أعبائه، مشددا على مسألة ضخ املزيد من األوكسجني في 
عصب االقتصاد الوطني، ليحقق مؤشرات منو فعلية، 
من شأنها أن تخفف من حدة عجز املوازنة العامة التي 

جتاوزت هذا العام عتبة ال� 200 مليار يورو.
هن���ا البد من التوقف قلي���ال والتأمل في أطروحات 
رئيس مجلس إدارة بنك اإلمناء األوروبي سابقا، الذي 
ربط القدرة الش���رائية لذوي الدخل احملدود مبؤشرات 
النمو حصرا، وعزا تراجعها وتذمر املواطنني منها إلى 
حالة الركود التي سيطرت على االقتصاد الفرنسي طيلة 
احلقبة الشيراكية. ليخلص إلى نتيجة تقول ان إعادة 
العافية إلى محفظة املواط���ن، تكمن في حتقيق نقطة 

منو واحدة في مؤشرات الناجت احمللي.
وفي ربط موضوعي بني حتليل هذا اخلبير االقتصادي 
ومجريات تطور اقتصادنا خصوصا في السنوات الثالث 
األخيرة التي ترافقت مع اجتاهنا نحو جتربة »اقتصاد 
السوق االجتماعي«، نلحظ ثمة خلل، إما في منت نظرية هذا 

اخلبير العاملي، أو في مقتضيات التطبيق العملي.
فإذا كانت مؤشرات منو الناجت احمللي لدينا في صعود 
مط���رد، مبعدل نقطة وأكثر كل ع���ام، حيث كانت عام 
2004 تش���ير إلى 4% حسب ما أكد الدردري، وتطورت 
عام 2006 لتبلغ 5.1%. ويتوقع أن تبلغ 6% للعام 2007. 
وأن مجموع اس���تثمارات املغتربني من أصل س���وري، 
القادمني م���ن الواليات املتحدة، قد بلغت لوحدها نحو 
9.2 مليارات دوالر، أي ما يعادل املوازنة العامة املقررة 
لعام 2008، حس���ب تقرير نشرته صحيفة كريستيان 
ساينس مونيتور في عددها الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 
اجلاري ولن نتطرق لعام 2009. فمن أين أتى هذا العجز 
البليغ في املوازنة العامة. وملاذا لم تنعكس مؤش���رات 
منو الناجت احمللي املتصاعدة كل عام بشكل ايجابي على 
الشريحة األكثر هشاشة في مجتمعنا، أي ذوي الدخل 
احملدود، التي أضحت تشعر باخلوف من هذه األرقام، 
وت���رى في نظرية جاك أتالي مغالطة ومجافاة للواقع، 
لكونها ربطت حتسن القدرة الشرائية بتطور مؤشرات 
النمو في االقتصاد الوطني. فهو إما أنه ينظر بعيدا عن 
الواقع العملي، أو أننا أصبحنا على أعتاب إنتاج نظرية 
جديدة في االقتصاد العامل���ي تفيد بأن تطور معدالت 
النمو ليس مؤديا بالضرورة إلى حتسني حالة املواطن 
املعيشية هل تصدقون إن آخر ما يهم املسؤولني هم ذوو 

الدخل احملدود؟ ونحن »إلنا اهلل ما بينسانا«.
هدى العبود

نمو اقتصادنا والقدرة 
الشرائية المحزنة 

معناكونوا 

استغاث عدد من الطالب املستفيدين من املرسوم 
الرئاسي للمستنفدين )الدورة االستثنائية(، املعنيني 
النظر مبوضوع عدم قب����ول تأجيلهم من خدمة العلم. 
وقال الطالب ان ش����عب التجنيد التابعني لها »لم تقبل 
تأجيلنا دراسيا علما أننا حصلنا على مصدقة التجنيد 
للتأجيل من اجلامعة، حيث ان قانون اخلدمة ال يسمح 
في احلالة العادية بتأجيل طالب السنة األولى ألكثر من 

سنتني دراسيتني«.
وعلي����ه فقد ردت ش����عب التجنيد أنها ال تس����تطيع 
»تأجيلنا رغم علمهم باملرس����وم االس����تثنائي حيث لم 
تأتيهم تعليمات بهذا اخلصوص، وقد ردت شعبة التجنيد 
العامة والوسيطة بأن شعب التجنيد ترفع أضابير طالب 
املرس����وم إلى القيادة للبت في تأجيلهم )التأجيل غير 

مؤكد(، وهذا لم يحدث«. 

مستنفدو فرص الرسوب »يستغيثون« للبت في قرار تأجيلهم من التجنيد 

الضرائب تثقل كاهل أرباب المنشآت السياحية والعاملين.. والمرتادين لها 
بروين ابراهيم 

الرس����وم والضرائب بشقيها 
»املالي واحمللي« باتت تثقل أصحاب 
املنشآت السياحية والعاملني فيها، 
ومن مؤشرات ذلك اجلدل الدائر بني 
غرف السياحة واجلهات احلكومية 
حول عدالة تلك الضرائب والرسوم 
ونس����بها التي أثرت س����لبا على 
مستوى أداء وخدمات تلك املنشآت 
وخاصة املنشآت ذات التصنيف ما 

دون اخلمس جنوم.
ولعل الس����ؤال األهم هو: هل 
تطبي����ق أو ف����رض »الضريب����ة 
املقطوعة« على املنشآت السياحية 
يخدم التوج����ه املطلوب لالرتقاء 
مبس����توى أعمالها وقدرتها على 
املنافسة من خالل تطوير منتجاتها 
السياحية في مقابل أسعار جاذبة 
حتقق معايير اجلودة السياحية 
وف����ي الوقت ذاته حتق����ق النمو 
املطل����وب في حج����م األعمال؟ أم 
أن املوض����وع برمته يعكس عدم 
الرغب����ة في العم����ل على تطبيق 
حس����ابات دقيقة على كل منشأة 
واستسهال اللجوء إلى اقتطاع كل 
جهة حلصته����ا »من رأس الكوم« 
دون دراسة آثار الضرائب والرسوم 
على استدامة عمل املنشآت وقدرتها 

على التطور.
عبء حقيقي

في ه����ذا املوضوع يرى محمد 
سعيد عماد رئيس غرفة سياحة 
دمشق، أن تلك الضرائب والرسوم 
باتت تشكل عبئا في الوقت احلالي 
الس����ياحية ولذلك  على املنشآت 
مت إعداد مذك����رة بهذا اخلصوص 
للهيئة العامة للضرائب والرسوم 
بعد أن طلبت الهيئة من املنشآت 
القيام بإعداد نظ����ام للفوترة في 
جميع األنش����طة االقتصادية كي 
تتمكن الهيئة م����ن الوقوف على 
حقيقة تطبيق األنظمة والقوانني 
أوال وثانيا الس����تيفاء الضرائب 
بش����كل مناس����ب من كل منشأة 
استنادا ملؤش����رات الفوترة. وقد 
قامت الغرف بتضمني املذكرة عددا 
من النق����اط الواجبة املعاجلة كي 
تتمكن من تطبيق ما هو مطلوب 
منها بشكل فاعل وشفاف ولتالفي 
اللجوء والوقوع في مطب التهرب 
من التكليف الضريبي، كما مت إعداد 
مذكرة أخرى للدوائر احمللية بني 
فيها تعدد املطارح الضريبية التي 
أصبح����ت تفرض على املنش����آت 
السياحية بش����كل خاص والتي 
أصبحت تثقل كاهل تلك املنشآت 
وتؤدي إل����ى ارتفاع تكلفة املنتج 
السياحي واخلدمات املقدمة بشكل 

دائم.
وأوضح عماد أن هذه الضرائب 
والرسوم مبا تشكله من كتل مالية 
كبيرة جدا لعبت دورا سلبيا في 
قدرة منش����آتنا الس����ياحية على 

املنافس����ة في الس����وق اإلقليمية 
نظرا الرتفاعها وتعددها وهذا يتأكد 
عبر العروض التي تقدمها املنشآت 
السياحية في دول اجلوار »الرحالت 

واإلقامة« على مدار العام.
علما أن هناك عددا من الدول في 
ظل األزمات األخيرة قامت بإلغاء 
الضرائ����ب نهائيا على املنش����آت 
الس����ياحية كلها ال بل قامت بدعم 

منشآتها لتستطيع املنافسة.
واس����تعرض رئي����س غرفة 
سياحة دمشق الضرائب والرسوم 
املفروضة على املنشآت السياحية 
ومنها الضرائب التي تستوفى على 
املنشأة وضرائب أخرى تستوفى من 

الزبون لصالح الدوائر املالية.
الضرائ�����ب  فبخص������وص 
املستوفاة لصالح اإلدارات املالية 
فهي نوعان: أحدهما يستوفى من 
املنشآت، والثاني من الزبون. أما 
بالنسبة للضرائب التي تستوفيها 
الدوائ����ر املالية فه����ي عبارة عن 
ضرائب دخل، مت مبوجب املرسوم 
51 حتديدها ب� 2.5% من قيمة كامل 
األعمال واملتضمنة تكاليف التشغيل 
املباشر وغير املباشر. وهذه النسبة 
التزال مرتفعة قياس����ا على ما مت 
االتف����اق علي����ه أو النقاش حوله 
فيما بني الغ����رف والدوائر املالية 
حيث كانت املنشآت السياحية في 
حينها تستفيد من إعفاء 50% على 
الضرائب املتوجبة. ولكن عندما 
ص����در املرس����وم 51 مت إلغاء هذه 
امليزة »اإلعفاء 50%« والتي كانت 
الغاية منها تشجيع املنشآت على 
تطوي����ر أعمالها. إال أن إلغاء هذه 
النس����بة أفقد املنشآت السياحية 
وفرا جيدا، أكثر من ذلك أنه وبعد 
إلغاء ال� 50% أصبحت املنش����آت 
السياحية تدفع هذه النسبة لتغطية 
الضرائب والرسوم وبالتالي غدت 
عاجزة عما هو مطلوب منها، ال بل 
انخفض مستوى خدمات وجودة 

املنشآت السياحية.
0.5% من العمال

ولذلك فبدال من أن تكون نسبة 
الدخ����ل »%1.4«  الضريب����ة على 
أصبحت تستوفى 2.5% على كامل 
رقم األعمال وهذه النسبة تعتبر 
عالية جدا قياسا لألرباح الصافية 
التي حتققها املنشآت بينما تكون 
منخفضة قياسا لرقم األعمال وهذا 

أمر ال يخدم املنشأة.
ولفت رئي����س الغرفة إلى أنه 
وإضافة ل� 2.5% هناك أيضا ضريبة 
»0.5%« تفرض على دخل الرواتب 
واألجور تستوفى من العاملني في 
املنش����أة وهذه النسبة هي أيضا 
عالي����ة. وأوضح أن����ه وفي حال 
ارتفع »رقم األعمال« ألي منشآت 
العامل هنا سيتعرض لعدم  فإن 
إنصاف ألن الضريبة ستكون كبيرة 
بالنسبة له وبالتالي سيكون هناك 

شبه إجحاف وغنب بحق العاملني 
بالنسبة لهذه الضريبة كونها تشكل 

رقما كبيرا جدا. 
الضرائب على الزبائن 

كذلك األمر بالنسبة للضرائب 
التي تستوفى من الزبون وهي %10 
كرسم إنفاق استهالكي وهي أيضا 
عالية وال تتناس����ب مع إمكانيات 
املستهلك وخاصة احمللي في ظل 

ارتفاع األسعار وغير ذلك.
رسوم اإلدارة المحلية 

أما فيما يتعلق برسوم اإلدارات 
احمللية فهناك نوعان أيضا األول 
تدفعه املنشآت واآلخر يستوفى من 
الزبائن والذي تدفعه املنشآت عبارة 
عن رسم سنوي »رسم خدمات« 
مفروض مبوجب املرسوم)1( لعام 

يعن����ي ضريبة عل����ى الضريبة 
وهو أمر غير معهود في األعراف 

الضريبية العاملية.
ويرى رئيس الغرفة أن الطينة 
تزداد بلة إذا ما احتس����بنا قيمة 
الرسوم التي تفرض على فواتير 
الكهرب����اء واملاء والهاتف وغيرها 
من الفواتير األخرى التي تسددها 
املنشآت السياحية جلهات الدولة 
املختلفة وهي تعادل ما نس����بته 
25% من قيمة االس����تهالك في كل 
منشأة. وهذه نس����بة عالية جدا 
وال تنسجم مع واقع احلال إضافة 
للرسوم التي تستوفيها احملافظة 
ع����ن تخصي����ص أماك����ن ملواقف 
السيارات للمنش����آت السياحية 
فنادق ومطاعم وأجورها السنوية 
الكبيرة ومع ذلك ال تستفيد تلك 
املنشآت من هذه املواقف بالشكل 

1954 وال����ذي مت تعديله مبوجب 
القان����ون 18 لع����ام 2007 والذي 
حدد عل����ى كل درجة من درجات 
املنشآت رسما مقطوعا يستوفى 
سنويا باإلضافة لرسم آخر »رسم 
الكحولية« السنوي.  املشروبات 
املتكرر  التعديل  الرغم من  وعلى 
لذلك إال إن هذا التعديل كان تعديال 
تصاعديا ووصلت نسبته إلى أرقام 

عالية ال تتناسب مع العائدات.
ضريبة على الضريبة؟!

وما يقال هنا يقال في الرسوم 
التي تستوفى من الزبائن والتي هي 
في الفنادق 2% من قيمة الفاتورة 
على إجمالي إقامة الزبون إضافة 
ل����� »0.5%« عل����ى رس����م اإلنفاق 
االستهالكي أي أن اإلدارة احمللية 
تأخذ 0.5% عل����ى ال� »10%« وهذا 

الصحيح والعادل. ويلخص رئيس 
غرفة سياحة دمشق املشكلة مع 
الدوائر املالية واحمللية بأنها تكمن 
في آلية وضعها وحتديدها للتكليف 
الضريبي الذي قامت باستنتاجه 
اس����تنادا ملا كانت تدفعه املنشآت 
السياحية تاريخيا مثل الضريبة 
األخيرة على كامل رقم األعمال %3 
دون أن تأخذ باحلسبان املصاريف 
والنفقات واألحداث املؤثرة على 
القطاع السياحي. وبصريح العبارة 
أي أن الدوائر املالية واحمللية رجعت 
لألرق����ام التي كانت تفرضها على 
املنشآت السياحية وليس لألرقام 
التي كانت املنشآت السياحية تتقدم 
بها وهذا ال ينس����جم مع القانون 
واألنظمة الضريبية اجلديدة. والتي 
تعتمد مبدأ املصارحة والشفافية 

في البيانات الضريبة.

أفقدتها القدرة على المنافسة إقليميًا مقارنة بدول مجاورة ألغت الضرائب 

سوريةمعالم

قلعة جعبر.. عروس الفرات
تقع قلعة جعبر في منطقة اجلزيرة على الضفة اليسرى لنهر 
الفرات، وتبعد 15 كم عن السد و50 كم عن مدينة الرقة، وتشرف 
على بحيرة األسد التي تش����كلت عام 1975م. تتربع القلعة فوق 
هضبة كلس����ية هش����ة. ويصل ارتفاع قمتها إلى 347 مترا فوق 
س����طح البحر. لهذه القلعة شكل متطاول يبلغ طوله من الشمال 
إلى اجلنوب 320 مترا، ومن الش����رق إلى الغرب 170 مترا، كانت 
تعرف قبل نسبتها إلى جعبر بالدوسرية نسبة إلى دوسر غالم 

النعمان بن املنذر وأن تاريخها يرجع إلى ما قبل اإلس����الم. إال أن 
التاريخ الواضح لهذه القلعة يبدأ من استيالء السلطان السلجوقي 
ملكشاه بن ألب أرسالن عليها سنة 479ه�/ 1086م، ثم أخذها منه 
نور الدين محمود بن زنكي عام 564ه�/1168م وتتابع عليها االمراء 
والس����الطني حتى العهد العثماني حيث أهملت كثيرا حتى قامت 
مديرية االثار واملتاحف بالتنقيب فيها وقامت بعمليات التوثيق 

والترميم لتستقبل السائحني من جميع أنحاء العالم.

إنتاجها اليومي 25 مليون م3 منها 18 مليونًا غاز نظيف 

284 مليار متر مكعب احتياطيات سورية من الغاز 
جهاد تركي 

أكد م.سفيان العالو وزير النفط والثروة املعدنية أن إنتاج سورية 
م����ن الغاز وصل إلى 25 مليون متر مكعب يوميا ينتج منه غاز نظيف 
نحو 18- 19 مليون متر مكعب يوميا كما يتم استيراد كمية 2.5 مليون 

متر مكعب باليوم من الغاز املصري.
وق����ال الوزير العالو خالل جولة له على معملي غاز جنوب املنطقة 
الوسطى وايبال ان زيادة إنتاج الغاز تخفض من استيراد مادة الفيول 
املدعوم من قبل الدولة األمر الذي يدعم االقتصاد الوطني من خالل توفير 
مبالغ كبي����رة من النقد األجنبي إضافة إلى تخفيف التلوث الناجم عن 
حرق الفيول. وأشار العالو إلى أن س����ورية متتلك احتياطيات كبيرة 
من الغاز يقدر القابل لإلنت����اج منها بنحو 284 مليار متر مكعب ميكن 
أن تزيد مع االكتش����افات اجلديدة. وأشار وزير النفط إلى وجود بعض 

االكتشافات الغازية في منطقة دير عطية إضافة إلى االكتشاف السابق 
في منطقة صدد.

وحول انتاج سورية من النفط، بني الوزير أنه مستقر حول 380 ألف 
برميل يوميا معبرا عن امله في ان يزداد االنتاج في الس����نوات القادمة 
نتيجة وجود مؤش����رات ومعطيات ايجابية بهذا الشأن. وناقش وزير 
النفط خالل جولته في معمل غاز جنوب املنطقة الوسطى سير العمل 
واالداء في املعمل كما اس����تعرض الوزير مع إدارة معمل غاز إيبال الذي 

يتم إنشاؤه بالتعاون مع شركة بتروكندا مراحل إجناز املعمل.
وأشار الوزير السوري إلى أن املعمل ستتم تغذيته من حقلي الشاعر 
والشريفة بعد اكتش����اف الغاز فيهما بكميات جتارية تقدر استطاعته 
بحوالي »2.5« مليون م3 يوميا ينتج منها »2.2« مليون م3 غاز نظيف 
وحوالى »2000« برميل مكثفات/ اليوم و»100« طن غاز منزلي وهو من 

أفضل املشاريع في الشرق األوسط من حيث التقنية. 
من جانبه أكد يون فراير مدير عام ش����ركة بتروكندا في سورية أن 
املعمل س����ينجز قبل موعده احملدد بشهرين وأن شركته قامت بتدريب 
عدد من املهندس����ني العاملني في الشركة السورية للغاز في كندا، الفتا 
إلى أن شركته تستثمر حوالي مليار دوالر في سورية من خالل تطوير 
حقلي الشاعر والش����ريفة وإنشاء معمل غاز إيبال، بدوره بني م.حسني 
الوداعة املدير العام للشركة السورية للغاز أن وزارة النفط تزود محطات 
تولي����د الطاقة الكهربائية بحدود 18 مليون متر مكعب باليوم من الغاز 
وه����ذه الكمية تعادل أكثر من 18 ألف طن م����ن الفيول بقيمة حوالي 9 
ماليني دوالر يوميا ما يش����كل وفرا كبيرا على االقتصاد الوطني إضافة 
إلى س����هولة إيصال الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية املوزعة 

في جميع أنحاء سورية من خالل الشبكة السورية لنقل الغاز.
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التحوالت المجتمعية والتطور الصحي واالقتصادي 
ترفع العمر المتوقع لسكان السويداء إلى 74 سنة 

370 هكتارًا المساحة المشجرة في الحسكة 
وإنتاج 867 ألف شتلة حراجية

بلغت مساحات التشجير املنفذة للعام اجلاري 
في محافظة احلسكة 370 هكتارا، وكشف م.حسني 
البكور مدير زراعة احلسكة ان هذه املساحة جاءت 
ضمن املساحات املنفذة في مجال التشجير احلراجي 
والبالغة مس���احتها 1330 هكتارا، نفذ منها خالل 
العام احلالي 370 هكتارا تشجير مساحات جديدة 
و855 هكتارا ترقيع مساحات محرجة سابقا. الفتا 
الى إنتاج 867640 شتلة حراجية جاهزة للتوزيع 
وتقليم وحتسني مساحة 350 هكتارا وسيتم تنفيذ 

40 هكتارا قبل نهاية العام احلالي. 
جاء ذلك خالل مناقشة اللجنة الفرعية للتشجير 
في احلسكة التقرير املقدم من قبل مديرية الزراعة 

في مجال التش���جير احلراجي واملثمر خالل العام 
احلال���ي وما مت تنفيذه واملس���احات احملرجة في 
احملافظة والصعوبات التي تعوق عملية التشجير 

احلراجي، بحسب »سانا«. 
وطالبت اللجنة بتأمني صهاريج إضافية تكفي 
لسقاية املساحات املخطط زراعتها وتنفيذ خطة 
مديرية الزراعة لهذا العام وتأمني سيارات شاحنة 
لنقل الغراس والعمال ودعم مصلحة احلراج بسيارة 
حقلية إضافية. وتوفير سيارة إطفاء حرائق ملركز 
مغلوجة ومنح حوافز تشجيعية للعاملني في مجال 
التش���جير احلراجي وخاصة في املناطق البعيدة 

من جبل عبدالعزيز. 

انخفض حجم األسرة في محافظة السويداء إلى 4.8 
أفراد وارتفع العمر املتوقع للسكان من 70.8 عام 1995 
إلى 74.9 عام 2008 نتيجة تطور املؤشرات الصحية 
واالجتماعية واالقتصادية في احملافظة وذلك حسب 

تقرير أعدته مديرية اإلحصاء. 
وعزا ناجي حديف����ة مدير اإلحصاء في احملافظة 
ارتف����اع األعمار وانخفاض حجم األس����رة إلى زيادة 
الوعي بالقضايا الس����كانية مش����يرا إلى أن التقرير 
يب����ني انخفاض معدل النمو الس����كاني في احملافظة 
من 3.29%عام 1970 إلى 1.6%عام 2008 نتيجة ارتفاع 

مستوى التعليم. 
وقال إن محافظة السويداء حسب تقرير مديرية 

االحص����اء تعد من أولى احملافظ����ات التي تخلو من 
األمية في الفئة العمرية بني سن 15 و35 سنة بسبب 
حصول حتوالت مجتمعية تساعد على دخول املرأة 
في جميع مستويات التعليم وارتفاع معدل مستوى 
التعليم ل����دى اإلناث مبعدل أربع����ة أضعاف مقابل 

املستوى التعليمي للذكور. 
يذكر أن عدد السكان املسجلني في سجالت األحوال 
املدنية في احملافظة وفقا ألرقام مديرية اإلحصاء ارتفع 
من 202 ألف نسمة عام 1970 إلى 460 ألف نسمة عام 
2008 فيما ارتفع عدد سكان احملافظة املقيمني فعليا 
على أرضها من 138 ألف نسمة في 1970 إلى 352 ألف 

نسمة عام 2008.

أهالي حارم وسلقين
يطالبون بإنشاء مشفى

يعاني أهالي حارم وسلقني من مشكالت بسبب 
عدم وجود مشفى في منطقتهم، حيث يضطرون 
للذهاب إلى إدلب التي تبعد عنهم نحو 50-60كم. 
وذلك له منعكسات سلبية على املرضى وخاصة 
في احلاالت اإلسعافية كون الزمن عامل مهم فيها، 
وقد أشار أحد األهالي إلى إصابة امرأة أثناء الوالدة 
بنزيف وكادت تفقد حياتها لطول املسافة وصوال 
إلى إدلب. ويأمل الس����كان من وزارة الصحة أن 
تدرج في خططها إنشاء مشفى في إحدى املنطقتني 
املذكورتني يخدمهما مع القرى العديدة احمليطة 
والتي تضم مبجملها كثافة عالية من السكان، وذلك 
أسوة بالعديد من مناطق احملافظات األخرى التي 

أنشئت فيها مشاف وطنية منذ سنوات.


