
  تكريم طالب عفرين وكوباني الناجحين
  دادية والثانويةــهادتين اإلعــفي الش

  
قامت منظمات الحزب بزيارة األهالي لتكريم الطالب   

الناجحين في الشهادتين اإلعدادية والثانوية في منطقتي 
) ٥٢٥+  ٢٠٠(وعفرين بحدود ) عين العرب(كوباني 

لعلم طالب ، وذلك لتشجيعهم على مواصلة تحصيل ا
والمعرفة والرقي بالمجتمع نحو األفضل ، وكذلك لتقديم 
الشكر لألهالي لرعايتهم ألبنائهم وتوجيههم لهم في 

 االمتنانالطريق الصحيح ، الذين بدورهم قدموا 
لدور الحزب في تقدم المجتمع ومحاربة  واالحترام

  .الجهل والتخلف 
  

  ندوة سياسية في تل أبيض
  
 –في بلدة تل أبيض ...رفاق حزب الوحـدة نظم  

العديد من المهتمين بالشأن ، ندوة سياسية بحضور الرقة
، ألقى فيها عضو الهيئة القيادية كلمة سياسية حول العام

، ع شرح فيها مواقف الحزب وسياساتهمجمل األوضا
  .وقد أغنى الحضور الندوة بمداخالتهم وأسئلتهم 

  
  األعمال العربية الكاملة

  حامد بدرخاناحل الرللشاعر الكردي 
  
صدر عن دار عبد المنعم   

للكتب والثقافة  –ناشرون 
، الطبعة ) سوريا –حلب (

حامد ( ، كتاب  ٢٠٠٩األولى 
األعمال العربية  –بدرخان 

بدعم السيد رشيد عبد ) الكاملة 
المجيد وزوجته السيدة نازلي 

ليل وإعداد وتقديم محمد خ
ويوزع  ،جزائر حمكوجرو

الكتاب أحد عشر ديواناً من الشعر  يتضمن .مجاناً 
لتواصل مع هيئة تحرير الكتاب يمكن ا، وباللغة العربية 

: عبر البريد اإللكتروني ا هو مدون فيه موك
cezawir@yahoo.com .  

يذكر أن للشاعر الراحل بدرخان خمسة عشر ديواناً   
باللغة الكردية ، صدر األول عام  باللغة التركية ، واثنين

تحت  ٢٠٠٨والثاني عام ) شييه(تحت عنوان  ٢٠٠٦
  ) .يانهژسردورا (عنوان 

من اسمه الحقيقي حميد بن مراد بن حسن خضر   
عفرين ، نال  –) شييه(قرية شيخ الحديد  ١٩٢٤مواليد 

اإلجازة في األدب التركي من جامعة استنبول وتعرف 
ناظم حكمت ، عزيز نسين (صدقاء على الكثير من األ

، عاد إلى شييه فاراً من السجن في تركيا عام ...)
علي (ثقة الكثيرين فيها نال وانتقل إلى دمشق  ١٩٤٧

، وتعرف ) وغيرهم...ومحمد الجندي ، سلوى شحادة 
إلى األمير جالدت بدرخان الذي عرض عليه اسم حامد 

مع عائلة  بدرخان فقبله على الفور ، بنى عالقات قوية
  .االلغة العربية وقواعده منهرشيد عبد المجيد وتعلم 

، في مشفى حلب الجامعي ١٩٩٦نيسان  ٢٩في توفي 
ودفن في مقبرة قرية شيخ الحديد مسقط رأسه بمراسم 
الئقة ، تاركاً ورائه إرثاً أدبياً متميزاً وأعماالً إبداعية 

  .قيمة 
  

  نشاطات منظمة سرى كانيه
  

أقامت منظمة حزبنا في سرى كانيه أمسية ثقافية حقوقية 
تناولت فيها الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق 
الحقوقية األخرى ،حضرها عدد من الشباب ، تأتي هذه 
األمسية  في إطار تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان والتوجه 
  . نحو معرفة الحقوق وخاصة بين الفئات العمرية الشابة

  
 ة جرنك تعاني العطشقري

  
منذ أكثر من سنتين وقرية جرنك الواقعة غربي مدينة   

عامودا تعاني األمرين ،بعد أن قضت موجة الجفاف 
التي اجتاحت المنطقة على البقية الباقية من اآلبار 
السطحية التي تعتمد عليها قرية جرنك وغيرها من 
ت القرى الكردية في تأمين مياه الشرب ورغم المطالبا

المتكررة من األهالي للجهات المعنية من بلدية ومصلحة 
وفد من   المياه في عامودا وحتى المحافظ حيث زار

أهالي القرية محافظ الحسكة عارضين عليه مشكلتهم 
مطالبين إياه بايجادحل لها إال أن نداءاتهم لم تلق آذانا 

وبقيت الوعود حبرا على   صاغية وذهبت أدراج الرياح
        .ورق

ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن اغلب القرى   
التابعة لمدينة عامودا تعاني نفس المشكلة وقد تقدم أهالي 
العديد من تلك القرى بطلبات إلى دائرة الري في 

ارهم آب"حفر"القامشلي من اجل السماح لهم بتعزيل 
جئوا باإلجراءات المعقدة التي والمنزلية القديمة إال أنهم ف

يهم القيام بها لكي يحصلوا على الموافقة يجب عل
المطلوبة والتي تكلفهم المزيد من الوقت والمال ،وتبدأ 
تلك اإلجراءات بتقديم طلب إلى دائرة الري بالقامشلي 

بار حيث يتحكم التي تقوم بإجراء الكشف على تلك اآل
القيام بتلك المهمة بالمواطنين الذين  عنيونالموظفون الم

رضوخ لطلباتهم ودفع ماتيسر لهم يضطرون إلى ال
،ومن ثم يحول الطلب إلى المحافظ عن طريق دائرة 
الري في الحسكة والذي يعيد الطلب بدوره إلى دائرة 
الري في القامشلي ثانية لكي تقوم بإرسالها إلى وزارة 
الري للحصول على موافقة الوزير الذي اعلم دائرة 

افق على الري بضرورة وقف تلك الطلبات بعد أن و
  ٠عدد قليل منها ألسباب غير معروفة 

  ٥        شؤون المناطق    )          ١٩٤(العدد                        YEKÎTÎ  الوحـــدة


