
  ...إصــدارات
عن دار عبد المنعم ناشرون  ■

ـ حلب ـ صدرت الطبعة 
من المجموعة  ٢٠٠٩األولى 

القصصية للكاتب عماد كوسه 
عندما تــفقد (تحت عنوان 

تحتوي  ،)البالبل أنغامها
المجموعة على خمس عشرة 
قصة للناشئة من القطع 

تتميز المجموعة  ،المتوسط
، طة في السردصفاء العبارة وحسن سبكها والبساب

وتتميز الكثير من  ،والعفوية في التعبير بلغة فنية خاصة
هذه القصص بالرمزية المعبرة عن أزمات نعيش أحداثها 

و قصة ) عندما تفقد البالبل أنغامها(كما في قصة ، 
الكاتب باألصالة في األسلوب  يعرفو ،)العش المفقود(

حيث نالت هذه المجموعة  ،والصدق في التعبير
 ،الشديد اإلقبالمنهم  تولقي، صصية إعجاب القراءالق

درس الكاتب الجيولوجيا ليغوص من خالل دراستها في 
ومن هناك ، أعماق الحقيقة الممتدة إلى ماليين السنين 

وكان ) اإلنسان بين النشأة واالبعث(ألف كتابه األول 
الصادر عن دار عبد المنعم /  ٢٠٠٤/ ذلك عام 

رواية  ٢٠٠٨ر للكاتب عام وصد. ناشرون ـ حلب ـ 
كتب أسطرها بدماء )  دمعة من خريف آمد(بعنوان 

هكذا : وقال لهم ، وألقاها على المأل ، ضحايا العيد 
  .نشجت البالبل في يوم كان يمطر دماً

  
اللغة ..باء..ألف" كتيب  ■■

لمؤلفه مروان بركات ،  "الكردية 
عن دار عبد المنعم ناشرون ـ 

 ٢٠٠٩/ لى  حلب ـ الطبعة األو
، بموجب موافقة وزارة اإلعالم / 

،  ١١/٥/٢٠٠٩تاريخ  ٢٧٣١رقم 
يستطيع الطالب المبتدأ تعلم أحرف 

الالتينية / ٣١/اللغة الكردية الـ
بنفسه من خالله ، وهو مبسط وواضح وغني بالصور 
الملونة ، ويعد هذا الكتيب الثاني من نوعه يصدر بشكل 

، " حديقة اللغة " اب رسمي للمؤلف هذا العام بعد كت
وجدير بكل أسرة كردية أن تقتني نسخة منه ألجل 

  .الحفاظ على لغتنا األم وتعليمها ألطفالنا 
  

 - كردستان في ظالل التاريخ " كتاب  ■■■
Kurdistan: In the Shadow of History  " باللغة

 Susan Meiselas -  سوزان ميسيالس" اإلنكليزية للمؤلفة 
 University of -جامعة شيكاغو  مطبعة" ، عن " 

Chicago Press  " ، ١٩٩٧وقد نشر ألول مرة عام 
  . ٢٠٠٨وأعيد نشره عام 

سوزان ميسيالس هي مصورة وثائقية حاصلة على عدة 
جوائز وقضت سنوات من حياتها في جمع الصور 
والمعلومات المتعلقة بالشعب الكردي وبتاريخ بالده 

راق بعد حرب الخليج ، دخلت كردستان الع آردستان
لتسجيل وتوثيق حمالت صدام حسين على األكراد  ١٩٩١

وفي هذا الكتاب  تزاحمت الصور العائلية إلى جانب ، 
الوثائق العسكرية وبطاقات التهنئة والخرائط وحكايات 

وقد شارك أخصائي علم ،  الشعب الكردي في تلك المنطقة
رد بعض اإلنسان، األلماني مارتن فون برونسين، في س

، السياقات التاريخية عن آردستان وذلك في التقديم للكتاب
وتدعو المؤلفة جميع من ال يعرفون عن األآراد شيًئا أن 
يقرأوا هذا الكتاب ويتعرفوا على البالد من خالل المواد التي 

  . يقدمها عن تلك المنطقة التي سطر فيها تاريخ آردستان
  : تجدون إعالن بيع الكتاب على الرابط

  
http://www.amazon.com/Kurdistan-Shadow-
History-Susan-Meiselas/dp/0226519279/ 

  
  اختراع جديد لطالب كردي

  في الجامعة األمريكية بلبنان 
 

قدم الطالب جهاد محمد أحمد من 
منطقة  –مواليد قرية ميدانكي 

، سنة خامسة هندسة عفرين
معلوماتية واتصاالت بجامعة اآلداب 

والتكنولوجيا األمريكية في  والعلوم
لبنان ، مشروعه المتضمن اختراع 
دارة لسيارة تسير بالطاقة الكهربائية 

ويتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر ، وقد نال االختراع 
مشروعا  ألهميته في مجال  ٢٧درجة امتياز من بين  

حيث تم عرض ، العالقة بين الطاقة الكهربائية والبيئة
في حرم الجامعة سبة  يوم الطالب اللبناني المشروع بمنا

بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان السيدة 
بهية الحريري ورئيس الجامعة وعدد كبير من عمداء 

قبل من وتم تكريم الطالب جهاد ، ودكاترة الجامعات 
عن  بمنأى اإلعالمولم يكن  ورئيس الجامعة ،وزيرة ال

المنار اللبنانية باجراء مقابلة مع  حيث قامت قناة، الحدث 
  .الطالب لشرح مشروعه للمشاهدين

ونبارك الطالب جهاد ونتمنى له دوام  من جهتنا نهنيء
  .التقدم والنجاح 

  
  تكريم الطالب الناجحين في مدينتي حلب والرقة

  
قامت منظمات الحزب في مدينة كعادتها في كل عام، 
لرقة حوالي وفي مدينة ا/ ٤٠٠/حلب بتكريم حوالي 

طالب وطالبة من الناجحين في الشهادتين / ٢٠٠/
دوام ومتمنيةً مهنئةً لهم وألهلهم إلعدادية والثانوية ، ا

النجاح والتوفيق في طريق تحصيل العلم والمعرفة ، وقد 
  .القت هذه المبادرة استحسان وشكر األهالي 

  ٤        شؤون المناطق    )               ١٩٣(العدد                        YEKÎTÎ  الوحـــدة 



  !؟...هل من مشروع لتفادي تلوث مياه سد ميدانكي
  

إيجابية قامت السلطات المحلية بمنع المطاعم  ةفي بادر
مياه الصرف الصحي إلى حوض سد  صبوالمقاصف من 

يتم بقربه تشييد  حيث، للتقليل من تلوثها بعفرين ميدانكي 
محطة معالجة لتأمين مياه الشرب إلى مدينتي عفرين 

هو أنه  مرإال أن المضحك والمبكي في األ ...وإعزاز،
سية للصرف الصحي لقرية ميدانكي الزالت القنوات الرئي

نسمة تصب في النهر / ٤٠٠٠/التي يتجاوز عدد سكانها 
لتحويل تلك المياه نسمع عن أية خطة أو مشروع  وال

انتظار أهالي فيه الملوثة إلى مكان آخر ، في وقت طال 
  .عفرين واعزاز للحصول على مياه شرب نظيفة ووفيرة

التعليم األساسي ( بمناسبة نجاح طالب الشهادتين  -*
قامت منظمة سرى كانيه بتكريم ما يناهز ) الثانوية العامةو

طالب الجتيازهم هاتين المرحلتين المهمتين في الحياة  ١٠٠
الدراسية متمنية لهم دوام التقدم والنجاح في كافة 

 .المستويات العلمية
بحضور شخصيات أدبية و مهتمة أقامت منظمة سرى -*

حاضرت فيها الشاعرة سلوى حسن كانيه أمسية ثقافية 
و التي ) الصدق والحضارة( تناولت فيها موضوعا بعنوان 

  .القت مناقشة مستفيضة من قبل الحاضرين
بمساعدة أهل الخير من أهالي مدينة سرى كانيه ولجنة -*

لحزب تم شراء اللوازم المدرسية اجتماعية من منظمة ا
ألعمار ، طالبا من مختلف ا ١١٠القرطاسية ألكثر من و

وبهذه المناسبة نرجو أن تتكرر مثل هذه المبادرات 
  .اإلنسانية لما لها من أثر إيجابي في التكافل االجتماعي

أقامت منظمة سرى كانيه ندوة تنظيمية موسعة تناولت -*
  .فيها آلية العمل التنظيمي و كيفية تطويرها

 
  حمد الحاج خليل أالرفيق 

  في ذمة اهللا )زنار  أبو( 
 يوم السبت رحل عنا مبكراً  م ٢٠٠٩/  ٦/  ٢٠اريخ بت  

 ٤٢عن عمر ناهز ، ) زنار ( أبوالرفيق احمد الحاج خليل 
انتسب المغفور له الى ، اثر نوبة قلبية مفاجئة ، عاما 

وانخرط في النضال ، صفوف حزبنا في بداية الثمانينات
نذ بدايات امتالكه الوعي من اجل قضيته القومية م

بقي رفيقا مؤازرا نشيطا في تعامله االجتماعي و، السياسي
 أضحىلذلك ، من حياته  األخيرةوالسياسي حتى اللحظات 

  .به بين رفاقه  يحتذي مثاالً
عن متابعته للحركة  ولم تثنه ظروفه المعيشية الصعبة يوماً

وكذلك متابعته للشأن العام ، الوطنية الكردية في سورية 
 كما ساهم وبدور فعال في .السوري الى ان وافته المنية 

من خالل عضويته في ، عيد نوروز ولسنوات متعددة إحياء
  .في مدينة الدرباسية   فرقة روناهي للفلكلور الكردي

في ورشة الحمل  والجدير ذكره ان الفقيد كان عامالً  
، مصرف الزراعي التعاوني بالدرباسية الوالخدمات لدى 

بعد مماته كتابا يثبت ان المصرف المذكور لم يمنحه  إال
كونه مجرد من ، كان قائما على رأس عمله  بأنهفيه 

ولهذا السبب حرم اطفاله ، ١٩٦٢ إحصاءالجنسية بموجب 
  .السته وزوجته من التعويض المأمول 

وري ،  وأصدقائهوبحضور حشد غفير من رفاقه وذويه  
الثرى في مقبرة الدرباسية وسط مشاعر من الحزن 

بهذا المصاب  إننا، به ورحيله المبكر واألسف على شبا
نتقدم بأحر التعازي القلبية الى ذوي الفقيد ورفاق ، األليم 
مبتهلين الى اهللا عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع ، دربه 

  . ويسكنه فسيح جنانه ، رحمته 
  راجعون إليه وإناهللا  إنا

  
  ارتفاع مفاجئ ألسعار الشقق السكنية

  المكتتب عليها في الحسكة
المكتتبين على الشقق  لإلسكانفاجأ فرع المؤسسة العامة 

التقديرية للشقق السكنية دون سابق  السكنية برفع القيمة
بالمساومة او  التي ال تسمح لهم ألوضاعهماو مراعاة  إنذار

 المناورة
 فارتفعت القيمة التقديرية للشقق السكنية في مشروع حوش

عبارة ان  وأضيفتليرة  ١٩٥٧٥٥٠الى  الباعر لتصل
المكتتبين وبين المؤسسة  الرقم قابل للزيادة كما ان العقد بين

الذي تم قبل اربع سنوات تضمن القيمة التقديرية للمسكن 
فال يعقل ان يكون المبلغ المضاف الذي  1105000 بمبلغ

لمواطنين من ذوي  طبيعيا بالنسبة أمراً ٨٥٠٠٠٠يزيد عن 
الشكوى بتشكيل لجنة  أصحابحدود ويطالب الدخل الم

    .بجودة التنفيذ أيضاالسكنية والتدقيق  لتقدير قيمة الشقق
  .المرصد السوري 

  
  ثالث أمسيات ثقافية في ريف دمشق

أقامت منظمة دمشق لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في 
في هذا الشهر ثالث أمسيات ثقافية حضرها ) يكيتي( سوريا

ا ومؤيدي حزبنا الذين ساهموا في إغناء عدد من رفاقن
المحاضرات بأسئلتهم ومداخالتهم الشفهية والمكتوبة وكانت 

  .عناوين المحاضرات
ميتان يمقراطّية ثقافة وممارسة للمحاضر األستاذ الد-*

 .هوري
 نضاالت الشعب الكردي في سوريا قبل االستقالل-*
 .الفرد ودوره في المجتمع-*
ة مرور سبعة أعوام على انطالقة احتفال فني بمناسب-*

  .األمسيات الكردية في دمشق
أقامت اللجنة المنظمة لألمسيات الكردية في دمشق 

  :والمؤلفة من السادة 
محمد قاسم وعباس أوصمان أمسية فنية وذلك في يوم 

  .٢٠٠٩-٧-٣١الجمعة 
وذلك بمناسبة مرور سبعة أعوام على انطالقة األمسيات 

   .دمشق الثقافية الكردية في
شارك في الحفل عدد من الفنانين الكرد الذين أمتعوا 

  .الحضور بأغانيهم الجميلة وصوتهم الشجّي 
الفنان حسين  -الفنان رمزي - الفنان صالح أوسي

 - الفنان شكري سوباري -الفنانة جميلة برزنجي -برزنجي
 الفنان بنكين

  ٥       ون المناطق      شؤ)               ١٩٣(العدد                       YEKÎTÎ  الوحـــدة 



حضر االحتفال عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي 
لكردي ووردت إلى اللجنة المنظمة بهذه المناسبة عدد من ا

  :رسائل وبرقيات التهنئة من 
مجلة -مجلة برس  -جريدة وكهفي -جريدة نوروز

جمعية الشباب  -منتدى والتي مه -مجلة بروان - الحوار
لجنة حقوق اإلنسان في  -)كومله( الكرد في سوريا 

 - )داد( لجنة حقوق اإلنسان في سوريا  -)ماف( سوريا 
ميتان : األستاذ -لجنة الثقافة والفن الكردي في ديركا حمكو

: األستاذ -رودوست برزنجي: األستاذ  -هوري
سوبار : األستاذ -صالح برواري: األستاذ -دوروست

  .األستاذ محمد قاسم -األستاذ لوند داليني -آري
 

  سطو مسلح على صائغ ذهب في القامشلي
مسلح و سلب مبلغ مليون تعرض صائغ ذهب لعملية سطو   

غرام ذهب ليلة األربعاء  ٣٠٠ونصف ليرة سوري وآيلو و
 .الماضي في مدينة القامشلي

عائدًا من محله بحلب عند الساعة  "برهان"آان الصائغ و  
عند  ناعند منتصف الليل عندما أقدم شاب الواحدة و النصف

دوار الصناعة في مدينة القامشلي على طعنه في رأسه و 
ما بحوزته من أموال و  ه خمسة طعنات و سلبا منهظهر

  .مصاغ ذهبي
معه مبلغ  علم من مصادر مطلعة أن الرجل آان يحملو  

مليون و نصف المليون ليرة سورية و حوالي آيلو و ثالثمئة 
  . غرام من الذهب

  
 ماذا يحدث في الرقة ودير الزور

دة و اإلسهاالت الحا  على خلفية تفشي حاالت االقياء   
/ التي ضربت بعض مناطق دير الزور وبلدة السبخة 

دون مقدمات وال مبررات مقنعة منذ  / كم شرقي الرقة٣٠
والتي وصل عدد ( حوالي األسبوع وحتى تاريخه 

حالة /  ٤٥٠/  المصابين جرائها حتى اآلن إلى أكثر من 
توزعت للعالج في المشفى الوطني بالرقة ومركز السبخة 

فة لم تراجع المشافي لتسجل حتى الصحي وحاالت خفي
دبت حالة من الذعر ") امرأة" لحظته حالة وفاة واحدة 

/ مدينة و ريف/   والخوف لتعم كافة أرجاء محافظة الرقة
  ". وباء الكوليرا "تحسباً من احتماالت كون الحالة هي 

هذا ولما كانت تأكيدات مديرية الصحة بالرقة بهذا    
إلى أن كافة نتائج العينات  الخصوص حتى االن تشير 

من جميع المرضى وتمت زراعتها في  التي أخذت 
   المخابر المختصة والتحاليل كانت خالية من وجود أي أثر

لوباء الكوليرا وأن نتيجة التحاليل التي أجريت على المرأة 
حسب الدكتور "وجود مسحة إنتانية  المتوفاة تدلل على 

االحتمال   بالتالي فان و" فيصل الشعيب مدير صحة الرقة
في تفسير ما يجري هو حصول تلوث في مياه   األكبر 

عدم خضوع الماء للمعالجة وعدم نظافة " الشرب يومها
  " .حسب بعض المصادر" فالتر محطة الضخ 

إن المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في سورية وهي    
تستغرب في الوقت ،   تعزي بداية أسرة المرأة المتوفاة

ته أسباب عدم تعاطي وسائل اإلعالم السورية الرسمية ذا

مع هذا الحدث ومساهمتها في " المرئية"وغير الرسمية 
  . كشف الحقيقة ومالبسات الموضوع

العربية لحقوق اإلنسان في  فإن المنظمة، من هنا   
تطالب السلطات السورية المختصة وعلى أعلى ، سورية

، وقانونية،فنية " المستويات تشكيل لجان تحقيق رسمية
مهامها التحقيق في القضية وكشف مالبسات ما حصل 

والعمل على محاسبة المقصرين ،واألسباب الكامنة وراءه 
وتقديمهم للقضاء للحيلولة دون ،والمسئولين أو المتورطين 

حماية لحياة المواطنين ، تكرار ذلك وليكونوا عبرة لغيرهم
نوع من الطمأنينة  وإلعطاء، من العابثين وغير المبالين

رقة ودير الزور وفي سورية للمواطنين في ال والتطمينات 
  .عامة

  :من الدستور السوري المادة السادسة واألربعون
تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل  -٢

  . الوقاية والمعالجة والتداوي
  :المادة السابعة واألربعون

اعية والصحية وتعمل تكفل الدولة الخدمات الثقافية واالجتم
  .بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها

  :المادة التاسعة واألربعون 
تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع  -٣

  .الشؤون األخرى المرتبطة بحياة أفرادها
   ١٩/٨/٢٠٠٩دمشق في 

  مجلس اإلدارة - المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في سورية
******************************  

   % ٨إلى% ٤,٧منارتفاع معدل التضخم في سورية 
   
يوم قال مجلس الوحدة االقتصادية العربية في تقرير نشر   

في دمشق أن معدل التضخم في سورية سجل  امس االحد
 ٤ر٧مقارنة مع %  ٨ليصل إلى  ٢٠٠٨ارتفاعا في عام 

  .٢٠٠٧في عام % 
رتفاع معدالت التضخم في جميع وارجع التقرير أسباب ا  

الدول العربية إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي وزيادة 
ارتفاع أسعار الواردات وقيام بعض الدول بتخفيض الدعم 
المقدم لبعض السلع األساسية وزيادة السيولة الناتجة عن 
ارتفاع مستوى اإلنفاق الحكومي االستثماري والجاري في 

  .الدول المصدرة للنفط 
وتأتي هذه اإلحصاءات حول ارتفاع معدل التضخم في   

  .سورية على الرغم من تشديد الخطة الخمسية العاشرة
الشهر الماضي أكدت  ٢١وكانت مذكرة رسمية نشرت في 

أن المؤشر العام لألسعار ارتفع بشكل ملحوظ في العام 
معتبرة أن هذا % ١٥الماضي حيث بلغ معدل التضخم 

استمرار موجات الجفاف وتراجع  المعدل العالي نتج عن
اإلنتاج الزراعي والتسارع الحاد في ارتفاع أسعار الغذاء 
والوقود عالميا حتى الربع الثالث من العام الماضي إضافة 
إلى إعادة النظر بأسعار المحروقات والكهرباء والماء 

وأشارت المذكرة إلى أن استقرار أسعار الصرف ساهم .
م متوقعة أال يتجاوز معدل في الحد من جموح التضخ

خالل العام الجاري بسبب التباطؤ %  ٥التضخم 
 .االقتصادي

  ٦        شؤون المناطق    )               ١٩٣(العدد                        YEKÎTÎ  الوحـــدة 


