
  مليون ٢٣عدد سكان سورية أكثر من 
  

أكدت آخر إحصائيات المكتب المركزي لإلحصاء أن عدد سكان   
مليون ٢٣.٠٢٧سورية وفق سجالت األحوال المدنية ذكوراً وإناثاً بلغ 

بينما كان تقدير عدد السكان الموجودين داخل  ١/١/٢٠٠٩نسمة بتاريخ 
   .مليون نسمة ١٩.٨٨٠القطر بالتاريخ نفسه هو 

ماليين نسمة مغتربون بداية العام  ٣أي إن هناك ما يقدر بأكثر من   
الماضي، وكان تقدير عدد السكان الموجودين داخل القطر بتاريخ 

مليون نسمة وسجل عدد الذكور  ٢٠.٣٦٧هو  ٣١/١٢/٢٠٠٩
   .مليون نسمة ١١,٤٦٠مليون نسمة بينما عدد اإلناث  ١١,٥٦٧

ضي وفقاً إلحصائيات المكتب المركزي يذكر أن عدد السكان العام الما 
 ٢٠٠٧مليون نسمة وفقاً إلحصائية عام  ٢٢.٣٣١لإلحصاء كان قد بلغ 

ألف  ٧٠٠ووفقاً لسجالت األحوال المدنية، أي بزيادة تصل إلى حوالي 
مليونا في عام  ١١.٢٢٠وبلغ عدد الذكور  .نسمة خالل عام واحد

  جريدة الوطن          ً مليونا ١١.١١١بينما بلغ عدد اإلناث  ٢٠٠٨
  

  )برج خليفة(أطول ناطحة سحاب في العالم
العقارية تحفة  في دبي )أعمار(يعد البرج الذي طورته شركة   

معمارية ذات جماليات استثنائية سواء من حيث المستوى الهندسي أو 
 ١٦٠متر ويضم أكثر من  ٨٢٨للبرج ويبلغ ارتفاعه أكثر من  اإلنشائي

 ١٢٤ويعد الطابق رقم  .كيلومترا ٩٥ه من مسافة طابقا ويمكن رؤيت
وهي أعلى شرفة مراقبة ) قمة البرج(الطابق الذي تتواجد فيه شرفة 

من  ١٦٠ويضم البرج عدد .مفتوحة للجمهور في كافة أنحاء العالم
الغرف واألجنحة الفندقية الفاخرة في حين ان بلغ االرتفاع الذي وصلت 

  .أمتار وهو رقم قياسي عالمي ٦٠٥ إلىعملية ضخ االسمنت  إليه
شقة ويبلغ  ١٠٤٤عدد الشقق السكنية ضمن البرج فهي  إجماليأما   

  .عدد مواقف السيارات الموجودة تحت األرض ثالثة آالف موقف
أما عدد العمال الذين تواجدوا في موقع العمل خالل ذروة تنفيذ األعمال 

  .مليار دوالر١,٥وكلف البناء .ألف عامل ١٢فبلغ عددهم  إلنشائيةا

  
  

  

  
  :راسلونا على العنوان التالي

Yeki 993@hotmail.com  

  ٢٠٠٩عام 
  يعزز اآلمال بوجود حياة خارج األرض

  
PNA -  كوكباً خارج النظام  ٨٥اكتشف

، واحد منها على ٢٠٠٩الشمسي خالل العام 
كاألرض، ما ينعش  له طبيعة صخرية األقل

الحياة خارج  أشكالاآلمال بإيجاد شكل من 
سيما وان عدداً كبيراً من األجناس ال األرض

قبل  األرضالحية معرض لالنقراض على 
  . اكتشافه حتى

سنة " ٢٠١٠العام  أعلنتوكانت األمم المتحدة 
لعلم  ٢٠٠٩بعد تكريس سنة " التنوع البيئي

  .الفضاء
سانية جمعاء مدعوة خالل العام الحالي واإلن  

 األرضللمحافظة على األجناس الحية على 
 .بعدما أمضت السنة الماضية محدقة بالمساء

 األرضويعزز التنوع الكبير للحياة على   
وقدرتها العالية على التكييف، اآلمال بإيجاد 

 .على ما يفيد علماء الفلك األرضالحياة خارج 
الحية المتواجدة  األجناسدد ويقدر العلماء ان ع

حاليا يراوح بين ثمانية ماليين  األرضعلى 
وثالثين مليون جنس اكتشف منها حتى اآلن 

ربعها مهدد باالنقراض  أن إالمليون فقط،  ١.٨
 األنشطةبحلول منتصف القرن الحالي بسبب 

 .البشرية
وتتضاعف الجهود الكتشاف حياة خارج   

نسان بحصول األرض في وقت يهدد نشاط اإل
 .الحية لألجناسموجة انقراض كبيرة جديدة 

كوكباً تدور حول نجوم  ٤١٥وقد اكتشف 
 ٨٥عاماً،  ١٤غير الشمس في غضون  أخرى

وحده، بحسب المحصلة  ٢٠٠٩منها في العام 
 .األخيرة

ويأمل علماء الفلك اكتشاف كواكب شبيهة   
الحياة،  إشكالتحتوي على شكل من  باألرض

الذي " كبلر"لقمر االصطناعي وذلك بفضل ا
مارس، بعدما اتضح ان الكواكب /آذارفي  أطلق

التي رصدت منذ  األولىخارج النظام الشمسي 
هي كواكب غازية ضخمة تشبه  ١٩٥٥العام 

  .المشتري
  علماء الفلك يرصدونو

  خريطة كونية في الفضاء الخارجي
تمكن علماء فلك في تشيلي واليابان للمرة   

ية جزء من شبكة مجرات من رؤ األولى
ترسم خريطة كونية لمجموعة تبعد نحو سبعة 

  . األرضمليارات سنة ضوئية عن 
ويعتبر هذا االكتشاف الذي يمكن رؤيته من   

 األول"التنظير في العالم  أجهزةخالل اكبر 
من نوعه لبنية مجرات بهذا الحجم وعلى هذه 

ويعطي هذا االكتشاف مزيد من . المسافة
عن الخريطة الكونية وكيفية  المعلومات

..."تكونها
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