
  بيـــــــان
  ٤٩للمطالبة بإلغاء المرسوم 

    
 ٤٩في العاشر من أيلول الجاري تمر الذكرى األولى لصدور المرسوم   

اإليجار للعقارات في حقوق التملك والرهن والذي وضع قيودا صارمة على 
المناطق فيها جميع مناطق محافظة الحسكة والمناطق الحدودية التي أدرجت 

النشاط  ، مما تسبب في شل العديد من أوجهبحلالشمالية في محافظة 
خاصة في محافظة الحسكة التي شهدت تصاعدا خطيرا في االقتصادي و
تضاعف أعداد العاطلين عن لهجرة نتيجة اتساع دائرة الفقر ومعدالت ا

  .العمل
، فإن السلطات ال تزال تسد عوات الشعبية والحقوقية المتكررةورغم الد  

االستغاثة التي ترتفع منذ عام من مختلف المناطق اآلذان أمام صرخات 
، طالت آثارا اقتصادية و اجتماعية سلبيةالمشمولة بالمرسوم الذي خلف 

، الثقافيةعلى مختلف انتماءاتهم القومية والدينية وجميع شرائح المجتمع و
  ).سريان(آشوريين عربا وأكرادا و

 ،لخطيرة لهذا المرسومار اويبقى للجانب الكردي نصيبه الخاص من اآلث  
الشراء للعقارات ، من إجراءات وقيود أمنية نظرا لما تتطلبه عمليات البيع و
  .مشددة بالنسبة للمواطنين الكرد 

إن المصلحة العامة تتطلب اإلسراع في وضع حد لتطبيقات هذا المرسوم   
إجراء تحوالت حقيقي و المجحف، وإلغاءه على طريق إحداث إصالح

المساواة بين جميع فعلية تراعي المصلحة الوطنية وتوفر العدالة وة ديمقراطي
ثقافي وبما يحقق  الوطن دون تمييز على أساس قومي أو ديني أو أبناء

نماء المتوازن في يوفر فرص اإلالشعور بالغبن و إنهاءاالندماج الوطني و
  .كافة المحافظات

  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا 
  المنظمة اآلشورية الديمقراطية 

  التجمع الوطني الديمقراطي 
٨/٩/٢٠٠٩  

  
  
  
  
  
  

  :راسلونا على العنوان التالي
Yeki 993@hotmail.com  

  ال يشبه الشمبانزي اإلنسانجد 
  
أعلن باحثون يوم أمس  -وكاالت  

عاش  سانإلنالخميس أن هيكال عظميا 
مليون سنة يظهر أن البشر لم  ٤.٤قبل 

يتطوروا عن أسالف يشبهون قرد 
  . الشمبانزي

وقال الباحثون أن الحلقة المفقودة أي   
والقردة  اإلنسانالجد المشترك بين 

الحديثة كان مختلفا عن االثنين 
وتطورت القردة تماما بقدر ما تطور 

ويؤكد . عن هذا الجد المشترك اإلنسان
ربما تكون اآلن " اردي"العلماء على أن 

المعروفين لكنها  اإلنسان أسالفأقدم 
 تيم وايتوقال . ليست الحلقة المفقودة

الذي  بيركيليمن جامعة كاليفورنيا 
على بعد "ساعد في قيادة فريق البحث 

مليون سنة وجدنا شيئا قريبا جدا  ٤.٤
ووصف العلماء ) . ةالحلقة المفقود(من 

تمثل  ألنثىالهيكل العظمي الجزئي 
وعاش هذا . أرديبيتيكوس راميدوس

 أصبحتمليون سنة فيما  ٤.٤النوع قبل 
وهذا الكائن الذي يبلغ . إثيوبيااليوم 
سنتيمترا أقدم بمليون سنة  ١٢٠طوله 

 وهي هيكل" لوسي"من 
الذي يعد  استرالوبيتيكوس أفارينسيس

  .شرية المعروفةالب األصولمن أهم 
 

  له رديًا نائبًا أوًالأحمدي نجاد يعّين آ
  

PNA- محمود  اإليرانيالرئيس  اصدر
مرسوما يقضي بتعيين  احمدي نجاد

لرئيس  أوًالنائبا  محمد رضا رحيمي
  .الجمهورية

نائبًا لنجاد للشؤون  رحيميوآان   
وآان أيضًا نائبًا . القانونية والبرلمانية

ث دورات متتالية لثال) سنندج( سنهعن 
، ومحافظًا اإليرانيفي مجلس الشورى 

، وآان لفترة )ردستانآ( سنندج لمدينة
مستشارًا لرئيس السلطة القضائية، 

  .ورئيسا لديوان الرقابة
الى  اإليرانية اإلنباءوآاالت  وأشارت  
خالل جلسة  رحيمي قدم احمدي نجاد أن

 األحد يوممجلس الوزراء التي عقدت 
وآان .ول لرئيس الجمهوريةبصفة نائب أ

احمدي نجاد اضطر أواخر أغسطس 
اصفنديار رحيم إلى قبول استقالة ) آب(

  من هذا المنصب مشائي
بسبب تصريحات أدلى بها تتعلق  

  .بإسرائيل

 ـرديــــني كــــــر وطـــــد مؤمتـــل عقـــــــود من أجــــــل اجلهــــــكـ

 الدــالبـ جونس يفوملناضلي شعبنا الكردي السياسيني  للمعـتقـلني ريةـاحل

  األخــــــــيرة             )      ١٩٤(العدد              YEKÎTÎ الوحـــدة


