
 تهنئـــــــة
 .الرفيق العزيز مام جالل، األمين العام لإلتحاد الوطني الكردستاني الشقيق  
  الرفاق أعضاء المكتب السياسي  
  :تحية العمل والتقدير  

بحلول الذكرى الرابعة والثالثين لتأسيس إتحادكم المناضل، يسعدنا في حزب     
نتوجه إليكم وإلى جميع كوادر  ، ان)يكيتي(الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

اإلتحاد وأنصاره، وإلى جماهير الشعب الكردي في كردستان العراق، بأحر 
، ١٩٧٥التهاني وأصدق التمنيات بمواصلة مسيرة النضال التي بدأها اإلتحاد عام 

عندما كانت كردستان، وبقية أرجاء العراق، تعاني من ظروف بالغة القسوة في 
لكنكم قارعتم الضغاة، مع أخوتكم في . ري القمعي البائدظل النظام الدكتاتو

الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية القوى الوطنية الكردية والعراقية، وقدمتم 
المزيد من التضحيات،إلى أن تحرر العراق من الظلم، ليواصل دوره الحضاري، 

كردستان، التمتع وتم إقرار النظام الفيدرالي الذي أتاح لشعبنا الكردي، في إقليم 
  .بحقوقه القومية

  .نهنئكم مرة أخرى، ونتمنى التحادكم الشقيق المنعة ودوام التقدم  
  اللجنة السياسية              ٢٠٠٩|٦|٣سوريا في 

  لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا      
  )يكيتي(    

  
 لقاءات آثورية

عقدت لقاءات  ٢٠٠٩/  حزيران/  ٢٤-٢٢على مدى ثالثة أيام للفترة   
بين قيادتي المنظمة االثورية الديمقراطية والحركة الديمقراطية االشورية 
من جانب، وبين قيادتي الحزب االشوري الديمقراطي والحركة 

تدارست فيها العالقات الثنائية بينها . الديمقراطية االشورية من جانب آخر
داني السرياني اآلشوري ورؤيتها لألوضاع السياسية وقضايا الشعب الكل

عموماً ومطالبه المشروعة، مؤكدة على التواصل على طريق تقوية 
وجاء في البيان المشترك . العالقات الثنائية لتحقيق األهداف المشتركة

ع مع المصادقة على دستور وتزامن االجتما:(الذي صدر عن االجتماع
الحقوق والحريات  ردستان العراق والذي أقرت فيه مبادئ ومفاهيمإقليم ك

بما ينسجم ومبادئ التآخي والشراكة إضافة الى ضمانات لحقوق القوميات 
الصغيرة واألقليات الدينية وبصورة خاصة التركيز على وحدتنا القومية 

ورغم بعض المالحظات، يقيم . وإقرار حقوقنا ومطالبنا القومية المشروعة
، نا القومية الواردة في الدستورمع مطالب اإلقليماالجتماع تجاوب القيادة في 

ـُنتظر إنعكاس ذلك على الدستور اإلتحادي والذي حالياً  وفي ذات الوقت ي
  .)بصدد التعديل

  
  
  
  

  

  ،عن التدخين عليك اإلقالع
  ...اــــك علينــوزواج

  
PNA -  طرحت هيئة خيرية في

العربية السعودية،  المملكةالرياض،عاصمة 
عن  اإلقالعفكرة مبتكرة لتشجيع الشباب على 

التدخين مقابل ان تدفع لمن يفعل ذلك كل 
وقد أعرب مئات الشباب عن . تكاليف زواجه

اهتمامهم باألمر بما في ذلك غير المدخنين 
خين الذين أعربوا عن استعدادهم للبدء في التد

  .واإلقالع عنه ليحصلوا على هذه الميزة
وانتشرت الفتات في الرياض مكتوب عليها   
  ".اإلقالع عن هذه العادة عليك، وزواجك علينا"

" نقاء"وتقول هذه الهيئة الخيرية التي تحمل إسم 
 ٧إن على المشاركين ان يتموا برنامجا مدته 

وسيتم اإلعالن عن  .أيام لإلقالع عن التدخين
الفائز بالجائزة الكبرى في سحب يتم  إسم

إجراؤه في السادس من أغسطس المقبل، كما 
من المشاركين على األثاث  ٢٠سيحصل 

  .مجانا
وتعرضت هذه الحملة النتقادات في السعودية،  

ويرى المنتقدون أنها تقلل من شأن الزواج الذي 
هو رباط مقدس كما انه يحول المرأة إلى جائزة 

  .ة بعدا حسيا جنسيابما يجعل للحمل
ان الهدف هو "ولكن متحدثا باسم الهيئة قال   

  ".تكوين أسرة متحررة من التدخين
وأشارت بي بي سي أن المتحدث سالم المجدلي 

ان حديث الناس عن الحملة يعني "أضاف 
  ".تحقيقنا لهدف نشر الوعي بهذا الموضوع

ويقدر ان نحو ربع سكان السعودية البالغ 
 .ليون نسمة من المدخنينم ٢٧.٦عددهم 

......................................... 

  
  حملة التعريب تعيد هجومها

  
الكائن  /  /          إلى صاحب محل " 

  /                / مدينة  –بمحافظة الحسكة 

يطلب إليكم وبناء على توجيهات السيد محافظ 
                       /الحسكة تغيير اسم محلكم التجاري من

اسمًا أي اسم آخر تختارونه على أن يكون إلى /
عربيًا وذلك خالل مدة خمسة عشر يومًا 

  تحت طائلة المسؤولية  .اعتبارًا من تاريخ تبليغك

هذه صورة من تبليغ رسمي لصاحب محل 
آردي، للتخلي عن إسم اختاره لمحله، في 
داللة على مدى الغبن الالحق بالمجتمع 

  .الكردي

 :سلونا على العنوان التاليرا
Yekiti993@hotmail.com  

 الدــالبـ جونســــ يفعبنا الكردي ـسيني وملناضلي شالسيا للمعـتقـلني ـريةـــاحل

 رديـــــر وطـــني كـــــــد مؤمتـــل عقـــــــود من أجــــــل اجلهـــــكـ

  األخــــــــيرة             )      ١٩١(العدد               YEKÎTÎ الوحـــدة


