
  ٢٠٠٨مليارًا عام  ١٣٢الميزان التجاري عاجز بـ 

مليار  ٢٧زاد العجز في الميزان التجاري السوري العام الماضي   
 ١٣٢إلى  ٢٠٠٨ووصل حجم العجز في عام  ٢٠٠٧ ليرة على عام

 ٢٠٠٧سورية في عام  مليارات ليرة ١٠٥مليار ليرة سورية مقابل 
  .المركزي لإلحصاءوفقاً آلخر اإلحصائيات الصادرة عن المكتب 

مليار ليرة سورية العجز  ٨٣٩وعزز نمو الواردات بأكثر من   
 ٧٠٧الصادرات في العام الماضي إلى أكثر من  بينما تراجعت

مليار ليرة  ٥٧٩بلغت  مليارات ليرة، وكانت الصادرات السورية قد
 مليار ٦٨٤بينما بلغت المستوردات في ذات العام  ٢٠٠٧في عام 

  .ليرة
مليار ليرة  ١٥٥إن المستوردات ارتفعت في عام واحد نحو أي   

  .مليار ليرة ١٢٨الصادرات  على حين زادت
أوردت  وكانت بيانات تقديرية سابقة للمكتب المركزي لإلحصاء  

أرقاماً قريبة من ذلك وبينها أن العجز في الميزان التجاري السوري 
  .مليار ليرة سورية ١٣٨.٥بلغ ) ٢٠٠٨العام(

الميزان «أن  ى مراقبون أن المكتب المركزي لإلحصاء قدروير  
 ٤٢.٨٤٠بعجز بلغ  ٢٠٠٤التجاري بدأ بتسجيل خسارات منذ عام 

على حين كان الميزان رابحاً في العام الذي سبقه  مليار ليرة
 ٧٨.٠٦٩إلى  ٢٠٠٥في عام  ملياراً وليصل هذا العجز ٢٨.٢٧١بـ

 ات بالمقارنة معمليار ليرة نتيجة تزايد قيمة المستورد
وأن ارتفاع العجز ونمو المستوردات في السوق .«الصادرات

سبب أهمها استمرار الطلب في السوق  السورية يعود إلى أكثر من
 .كلف اإلنتاج العالية الداخلية للسلع المستوردة ومعاناة الصادرات من
  الوطنصحيفة:لمصدرا                                                               

  

  
  
  
  

  :راسلونا على العنوان التالي
Yeki 993@hotmail.com  

  اليونسكو تختار عيد نـوروز 
  عنصراً جديداً في القائمة التمثيلية 

  للتراث العالمي غير المادي
أثناء انعقاد الدورة الرابعة للجنة الدولية   
لحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي ا

، ٢٠٠٩تشرين الثاني  ٢ أيلول ولغاية ٢٨من 
اإلمارات العربية المتحدة،  –بمدينة أبو ظبي 

بإشراف ورعاية منظمة األمم المتحدة للتربية 
إدراج ، تم اختيار و) اليونسكو(والعلم والثقافة 

عنصراً جديداً على القائمة التمثيلية / ٧٦/
 للتراث العالمي غير المادي من قبل الدول

، من  اللجنة في والعشرون األربع األعضاء
، وقد جاء  رقصة التانغو وعيد نـوروزبينها 

) ٢٠٠٩ – ١٠٥(في البيان الصحفي رقم 
  : أيلول أن  ٣٠لليونسكو بتاريخ 

 الناوروز، فروز،النا النوروز، النوفروز،" 
 جمهورية( إيران الهند، أذربيجان، – النيفروز
 باكستان، ، قرغيزستان،)اإلسالمية إيران
 السنة رأس عيد هو – أوزبكستان تركيا،
جدا،  واسعة جغرافية منطقة في الربيع وبداية
 وإيران والهند أذربيجان تشمل، فيما تشمل،

. وأوزبكستان وتركيا وباكستان وقرغيزستان
 تاريخ مارس،/آذار ٢١في عام كل به يحتفَل
  ".فلكية دراسات على بناء حدد
جميٌل وذات بعد إنساني عظيم، أن تلقى   

ثقافة الشعوب الموغلة في القدم والغنية 
بالعناصر الجمالية ، االهتمام والتقدير من 
جهات دولية ذات شأن ، ألجل الحفاظ على 

ني العالمي غنى وتنوع التراث الثقافي اإلنسا
  .  وتعريفه للعموم 

لكن ما يؤلمنا ويخلق الحسرة في قلوبنا ، هو   
أو عدم اكتراث القائمين على ) أو تجاهل(جهل 

الدورة وأعضاء اللجنة والمعنيين في منظمة 
اليونسكو ، بأن أكثر من أربعين مليون إنسان 

 –بعيد نـوروز من األصول الكردية يحتفلون 
Newroz اريخي وبشكل واسع كعيد قومي ت
في مناطق ) Avdar -آفدار ٢١(كل عام 

كردستان التاريخية المقسمة بين أربع دول 
، فلم يرد ) سوريا –العراق  –إيران  –تركيا (

اسم الكرد أو كردستان في سياق تعريف 
في البيان الصحفي الصادر عن  نـوروز

  .اليونسكو المنوه عنه أعاله 
جهات المسؤولة نتساءل أيضاً ، أين هي ال  

والشخصيات والمنظمات الثقافية الكردية 
والكردستانية ، حتى تقوم بدورها في هكذا 
محافل دولية وتُبرز وتُعرف عن الوجه 
الحضاري والثقافي اإلنساني للشعب الكردي 
الذي تعرض تراثه على مدى التاريخ إلى 

 .اإلهمال والضياع والطمس واالعتداء 

 ـرديـــر وطـــني كـــــــــــد مؤمتــل عقــــأجـود من ــــل اجلهـــكـ

 الدــالبـ جونـس يفعبنا الكردي ـالسياسيني وملناضلي ش للمعـتقـلني ـريةــاحل

  األخــــــــيرة              )      ١٩٥(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


