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السفر المأجور إال في حاالت خاصة جداً ، مما خلق حالة من 
من القانون األساسي  ١١١اإلحباط لديهم ، مخالفاً بذلك المادة 

المتضمنة إعطاء  ٢٠٠٤لعام / ٥٠/ملين في الدولة رقم لعا
تعويض االنتقال للعامل إذا غادر إلى مكان يبعد عن مركز 

ساعات ، أي أن  ٨تقل عن  كم ولمدة ال) ٥٠(عمله مسافة 
مل لمركز عمله وبتكليف من االتعويض متعلق فقط بمغادرة الع

عة العمل اإلدارة من حيث المسافة والمدة وليس له عالقة بطبي
حيث فتح هذا التعميم الباب أمام المزاجية . وشكل التكليف 

واالجتهاد لدى أصحاب القرار في المديريات في طريقة منح 
  .هذا الحق أو حجبه 

فهل من جهات نقابية أو رقابية أو حكومية تستطيع أن تناقش   
السيد الوزير وتعيد األمور إلى نصابها وتحمي حقوق العاملين 

  ... ياع ؟من الض
   أخبار األمسيات الكردية في دمشق

أقامت اللجنة المنظمة لألمسيات الكردية في دمشق ، في   
أمسيتها الثقافية  الثانية  ٢٠١٠-٢- ٢٦يوم الجمعة  

 –األسباب  –أمراض القلب ( والتسعين تحت عنوان 
تحدث فيها المحاضر والمختص ) العالج  - الوقاية

لحاالت الطبية التي تتعلق بأمراض القلب ،عن معظم ا
بأمراض القلب، وأجاب بإسهاب عن تساؤالت الحضور، 

  .والذين أغنوا األمسية بأسئلتهم القيمة
  نشاطات منظمة دمشق

  تكريم مجموعة من الرفيقات والرفاق النشيطين  
كرمت منظمة دمشق لحزبنا مجموعة من الرفيقات   

والرفاق النشيطين وقدمت لهم الهدايا الرمزية وذلك 
قد أكّد ضور عدد من الرفاق في منظمة دمشق وبح

قضيتهم المكرمون على مواصلتهم لنشاطهم في خدمة 
  .االهتمام العادلة وشكروا الحزب لهذا

  
  افيةمجموعة من الندوات واألمسيات الثق    
     
أقامت منظمة دمشق لحزبنا مجموعة من الندوات    

واألمسيات الثقافية في دمشق حضرها عدد من أصدقاء 
الحزب والمهتمين بالشأن الثقافي الكردي والذين أغنوا 

  .األمسية بمداخالتهم وآرائهم وأسئلتهم  
 ندوة ثقافية تحت عنوان تاريخ الكرد السياسي  
ندوة ثقافية فنية بمشاركة فرقة نوهالت تحت عنوان   

 نظرة عامة على األدب الكردي
 )كل فروش(و) أوفالز(أمسية شعرية بمشاركة الشاعرين 
 وبرعاية منظمة المرأة في دمشق
  

  المجلس العام للتحالف
  يقيم أربع ندوات جماهيرية في دمشق

أقام المجلس العام للتحالف في دمشق وريفها أربع   
دوات جماهيرية تحدث فيها السادة المحاضرون عن واقع ن

الحركة الكردية في سوريا ودور المجلس العام للتحالف 
وأهمية مشروعه المطروح في عقد مؤتمر وطني كردي 

  .في سوريا 
وقد حضر الندوات العديد من األصدقاء والذين أغنوها   

  المرافق العامة في  .بآرائهم واقتراحاتهم وأسئلتهم القيمة

  !!قصص قصيرة جدا؟؟
  ؟؟!!!فلنحيي نوروز بالشموع 

  يوقدون كل عام شعلة نوروز منإن الكرد ومنذ غابر الز  
نار الثورة والتحرر سيظل متقدا في قلوب  كداللة على ان

الشعب الكردي على مر الدهور ودليل على ان ليل الظلم 
ومهما طال فإنه ال بد أن ينجلي وان اليوم الجديد   والطغيان

ال محالة قادم وهو يوم لألمان والسالم والعدالة والمساواة 
والحرية بين بني البشر وحتى يكون نوروز وكما كان على 

العصور رمز للحضارة واألمن واألمان فلنبادر الى مر 
معاني   إحيائه بإيقاد الشموع ونبتعد عن كل ما يسيء إلى

  . نوروز الجميلة
  ١!سرافيس قناة السويس ادفع بالتي هي أحسن؟؟

لعل من نافلة القول إن دفع الرشاوى من قبل سائقي   
السيارات لرجال الشرطة في بالدنا أصبح بمثابة العرف 
  والدفع يتم دون خجل أو خوف من مساءلة واشتد الخناق

سائقي المركبات بعد قانون السير الجديد الذي   حول أعناق
قاسية وغرامات طائلة لذلك وعلى مبدأ أهون  تتضمن عقوبا

يبادر مالكي المركبات الى الدفع وعن طيب خاطر   الشرين 
ما هو  ولكن هناك، مهما بلغ مقدار المطلوب تجنبا للمخالفة

مستحدث من قبل شرطة السير بالقامشلي فيما يخص خط 
أصبح  فسائقي هذه المركبات   سير سرافيس قناة السويس

دفع مبلغ وقدره   لزاما عليهم وقبل البدء بالعمل كل يوم
خمسون ليرة للشرطة التي ترصدهم أمام إشارة البلدية 

لهم دون غيره مقابل السماح   وتسمح لهم بالعمل يوم الدفع
بعدم االلتزام بالركون في الكراج المخصص وحين تسأل 

  !!السائق عن السبب يجيبك أدفع بالتي هي أحسن
  الشوارع في القامشلي إضاءةهل 

  هي حكر فقط على الوسطى والموظفين والمصارف؟؟؟
والهاللية وبقية   قدور بك  إن الذي يسير ليال في شوارع  

العنترية وميسلون   من أمثال من حارات القامشلي  أخواتها
والطي فإنه قلما يجد شارعا مضاء بالمصابيح المخصصة 

 أكلوحتى المصابيح المعلقة على النادر من األعمدة فقد ،لذلك
عليها الدهر وشرب وحين يئس المواطنين من قيام البلدية 
  ومؤسسة الكهرباء في القيام بواجباتها في إضاءة شوارعهم

بقيام   خيار سوى االعتماد على الذات وذلكلم يبق إمامه من 
يقلل ولو   صاحب كل منزل بتركيب مصباح أمام داره عله

  !!القليل من ظالم شارعه 
  
  ١!!بعد عدة عقود فقط نصف خطوة.. الجسر الجديد   
بعد عدة عقود من الوعود والدراسات وتخصيص   

بتنفيذ الجسر  الميزانيات وصرفها قام مجلس مدينة القامشلي
الجديد وانتعشت اآلمال لدى أهالي المدينة في أن يكمل 
المجلس مشواره بتنفيذ الشارع الموازي للشارع العام الممتد 
من الجسر القديم باتجاه الشرق فالكل يعلم حجم األزمة 

ضيق الشارع العام المخصص للذهاب واإلياب   الناجمة عن
ر المركبات حركة سيوما يسببه من حوادث مؤلمة وتعطيل ل

نين واكتفى فقط ب آمال المواطيوالبشر ولكن المجلس خ
ماء الوجه لعل المهم هوصرف ما  للحفاظ على بتنفيذ الجسر

أما أرواح الناس   ركوصلى اهللا وبا   هو مخصص
ربما آخر ما يلتفت إليه أو يفكر فيه  يومصالحهم فه

  !!المجلس؟؟

  ٦       شؤون المناطق   )             ١٩٩(العدد                      YEKÎTÎ  الوحـــدة


