
  معتقلو االتحاد الديمقراطي
  عن الطعام إضراباًيواصلون 

تفيد األنباء بأن المعتقلين من أعضاء وأنصار حزب االتحاد    
معتقل سياسي، قد /  ٢٠٠/الديمقراطي والذين يتجاوز عددهم 

الذين أعلنوا عن إضرابهم /  ١٧٦/الـ انضموا إلى رفاقهم المضربين
  من الشهر الماضي ٢٠٠٩/ أكتوبر/  ٣٠منذ يوم   المفتوح

ويذكر إن المضربين عن الطعام يطالبون سلطات النظام السوري   
بتحسين ظروف احتجازهم طبقاً للمعايير الدولية التي يتعامل بها 

ورفض المحاكمات الغير . المحتجزين والمعتقلين السياسيين
و اإلحكام القاسية التي صدرت بحق البعض منهم ، كما    مشروعة
مضربين برفع حالة العزلة المفروضة عليهم والسماح لهم يطالب ال

  .بالتنفس، وفتح باب الزيارات وتقديمهم إلى محاكمات قانونية وعادلة
 

 دعوى مسلكية بحق
 الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي

  المحامي حسن عبد العظيم
علم مراسل النداء أن نقابة المحامين بدمشق قد حركت الدعوى   

، على حسن عبد العظيمية بحق المحامي والمعارض البارز المسلك
خلفية إدالئه بتصريحات صحفية حول الدعوى المسلكية التي كانت 
مقامة بحق المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني، وكذلك 
تصريحات صحفية أدلى بها عقب اعتقال المحامي والناشط الحقوقي 

  .هيثم المالح
ديدة بعد وقت قصير من صدور قرار شطب وتأتي هذه الدعوى الج  

المحامي الحسني على خلفية نشاطه الحقوقي، القرار الذي ما زالت 
   .ردود األفعال الغاضبة تتوالى عليه حتى اللحظة

فضل عدم الكشف عن اسمه، أن  "للنداء"وصرح أحد المحامين   
 قد أعلنت الحرب على المحامين الناشطين"نقابة المحامين السورية 

في الشأن العام، في رسالة تحذير إلى جميع المحاميين السوريين 
  ."اللتزام الصمت والتخلي عن رسالتهم في الدفاع عن العدل والحق

 
  
  
  
  
  

  :راسلونا على العنوان التالي
Yeki 993@hotmail.com  

  صدور النسخة الكردية
  وموند دبلوماتك الفرنسيةمن جريدة ل

PNA - رئيسة تحرير القسم  أعلنت: هولير
دبلوماتك الفرنسية، عن  لوموندالكردي بجريدة 

عدد من الجريدة باللغة الكردية في  أولصدور 
، خالل ندوة أقيمت في المركز الثقافي اإلقليم

  . الفرنسي باربيل
 أصدرتالجريدة التي ”ان  نزند بكيخانيوقالت  

% ٢٠عددها األول لها الحق بنشر مواد بنسبة 
من مواد الصحيفة المنشورة %  ٨٠وترجمة 

التركيز ” أن إلى، مشيرة “بالفرنسية الى الكردية
  .“سيتم على نشر المواضيع المتعلقة بالكرد

، خالل الندوة التي حضرها خانيوأضافت   
كردستان  بإقليموزيرا الثقافة والتعليم العالي 

رؤساء تحرير الصحف وصحفيين، ان وعدد من 
  .“صفحة وستصدر شهريا ٢٤الجريدة تضم ”
 

  عميدة اإلنسانية كردية في تركيا
  سنة ١٢٥عمرها 

حاليا في محافظة ديار  اإلنسانيةتعيش عميدة   
بكر ذات الغالبية الكردية في تركيا على ما نقلته 

التركية عن السلطات المحلية،  اإلعالموسائل 
. ا الخامس والعشرين بعد المائةوهي في عامه

 حليمة سولمازونقلت الصحف التركية ان 
، وهي ال ١٨٨٤مولودة في األول من يوليو 

 عرفان ايرتاستزال على قيد الحياة بحسب 
مدير دائرة النفوس في البلدة الصغيرة التي 

  . تعيش فيها المعمرة
 سولمازالسن التي بلغتها  أنويقول المسؤول   

اال ان السجالت . ر امرأة في العالمتجعلها اكب
المدنية لم تكن دقيقة جدا في الحقبة العثمانية التي 

  .ولدت فيها حليمة
 أطفالمن  ١٥٠حفيدا و ٥٤ لسولمازو  

  . بحسب محيطها» بصحة جيدة«، وهي أحفادها
  

  المتحدة تندد بانتهاكات األمم
  إيرانفي  اإلنسانحقوق 

االنتهاكات “ب  تحدةالم لألممنددت لجنةٌ تابعةٌ    
ِ والمتكررة ، إيرانفي  اإلنسانلحقوق “ الخطيرة

قمع التظاهرات  أثناءبما فيها تلك التي حصلت 
 الرئاسية في  األخيرةالتي تلت االنتخابات

ُ غير الملزمِ على .يونيو/حزيران وحصل القرار
ن صوتا مقابل معارضة ثمانية سبعيٍو أربعة تأييد
ع تسعة و خمسين ذلك، خالل وامتنا   أربعينٍو

 حقوق اإلنساناجتماع عام للجنة  في الجمعية
 إيرانوبذلك، تراجع دعم . المتحدة لألممالعامة 

عندما تم   بعض الشيء مقارنةً  بالعام الماضي
مماثل بغالبية ٍ صوتا    سبعين تبني قرار

وخمسين مع امتناع ستين صوت  ومعارضة واحد. 

 ـرديــر وطـــني كــــــــــد مؤمتــل عقــــود من أجـــــل اجلهـــكـ

 الدــالبـ جونس يفالسياسيني وملناضلي شعبنا الكردي  للمعـتقـلني ريةــاحل
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