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بعنوان  ةوالذي قدم للحضور مقال )هلبست
)Rêbazên wêjeyî di helbesta kurdî de    (

والتي فتحت باب النقاش والتحليل أمام الحضور الكريم 
  .مسية بمالحظاتهم وآرائهمالذين أغنوا األ

شاعر وكاتب معروف من مدينة  بافي هلبست واألستاذ
يكتب في الصحف والمجالت والمواقع  يقامشلال

اإللكترونية الكردية وله ديوان قيد الطبع بعنوان 
)GulÎstana  birînê(  
  
الشاعر  ٢٠٠٩- ٦- ٢٦كما استضافت اللجنة بتاريخ -*

ذي قدم خمس قصص وال لوند دالينيوالقاص االستاذ 
جميلة أغناها األخوة الحضور من المهتمين بالشأن 

والجدير . الثقافي الكردي بآرائهم ومالحظاتهم القيمة
شاعر متميز من مدينة  لوند دالينيبالذكر أن األستاذ 

يكتب في الكثير من الصحف والمجالت  يقامشل
كما قام بترجمة كتاب  والمواقع اإللكترونية الكردية

Kudish nationalism in Mem û Zîn of Ahmed 
Khany من اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية.  

 
 نشاطات منظمة سرى آانيه

أقامت منظمة  سرى كانيه ندوة جماهيرية تناولت فيها 
آخر المستجدات السياسية في الساحتين الوطنية والكردية 
أكد فيها الرفيق المحاضر على ضرورة بناء مرجعية 

اسية لما لها من دور في هذه المرحلة الحساسة من سي
 .تاريخ شعبنا

صدر العدد العاشر من مجلة المحور والذي تناول في 
 .   في سوريااإلعالم و الحريات الصحفية حواشيه حالة 

  

  والواقع المرير ..نهر عامودا أو وادي الخنزير 

 نهر عامودا، أو نهر وادي الخنزير، الذي يخترق 
كم تقريباً  ٢,٥من شمالها إلى جنوبها بطول  المدينة

تحويل و جفافه وبعد ضمن المدينة قادماً من تركيا،
مياهه ، نتيجة السدود السطحية المقامة عليه في الجانب 

مجرى سيلي في الشتاء،  التركي من الحدود؛ تحول إلى
إلى مكان  ومكباً للقمامة ، مما أدى إلى تحوله فعال

ع الكالب وتكاثر الذباب والبعوض طبيعي لتجم
منه بالبيتون لمسافة  ورغم تسقيف جزء.. والحشرات

إلى  كز المدينة، إال أن ذلك لم يؤدم تقريباً في مر ٥٠٠
القضاء على المشاكل الناجمة عنه نتيجة تحول مجرى 

النهر إلى مكب للقمامة والنفايات كما أدى ذلك إلى 
ليس هناك من يفكر في صعوبة تنظيف المجرى كما انه 

ورغم محاولة البلدية االستفادة من .. ،تنظيفه أصالً
تسقيف جزء منه وإقامة سو ق الهال عليه لكن المشكلة 
تكمن في بقائه مكاناً للقمامة وروث الحيوانات، كما أن 
تحول مجرى النهر إلى مستنقع تصب فيه مجاري 

إلى ي في الجهة الجنوبية من المدينة أدى حالصرف الص
مشاكل بيئية كبيرة لبعض القرى الواقعة على ضفاف 

  .الوادي وخلقت ألهالي هذه القرى مشاكل صحية جمة

 فهل هناك من يحاول التفكير بحل لهذه المشكلة البيئية

 !!!!المرافق العامة في قصص قصيرة جدا؟؟؟

  !!!القامشلي محاصرة بالنفايات؟؟ 

الحزام كل من يسير في مدينة القامشلي على طريق 
على قدميه أو مقال لسيارة سيشمئز من منظر كتل  ماشياً

حزام والروائح الكريهة النفايات الملقاة على جانبي ال
فهل يغمض مجلس مدينتا عيونه وهو ،نها مالمنبعثة 

أم انه مصاب بالزكام على مدار ، يسير على الحزام
  .العام

  !!!شوارعنا مالعب للطفولة؟؟
عد انتهاء العام الدراسي تكتظ أضحت شوارع المدينة وب

الذين ال يجدون مكانا سواها للترويح عن   باألطفال
مما يعرقل السير ويكون ، أنفسهم وممارسة ألعابهم 
وذلك في ظل ،دث المؤسفة السبب في العديد من الحوا

كامل للحدائق والمالعب في مدينتنا اله بالغياب ش
منها فهل القامشلي وبخاصة في القسم الشمال الشرقي 

  من مجيب؟؟؟

  !!مداخل المدن عنوان حضارتها؟؟؟
  

المكتوب يقرأ من عنوانه والتعرف على المدن يكون من 
والذي يدخل ،فهي أول ما يقع عليها عين الزائر،مداخلها 
ا غربا عن طريق عامودا أو شرقا عن طريق نمدينت

عن طريق جسر حارة الطي لن يسره  المالكية أو جنوباً
فجسر الطي ،له ذلك  إذا تسنىفل راجعا حالها وسيق
وعلى طرفي الطريق   لمخلفات الجواميس أصبح مكباً

أكوام النفايات أما الروائح    إالصوب الهاللية ال تجد 
  .المنبعثة من خانات الجمعاية شرقا فحدث وال حرج

  قياديون آرد أمام محكمة الجنايات
الثانية  محكمة الجنايات ٢٠٠٩/  ٦/  ٣٠عقدت الثالثاء   

 بدمشق بالدعوى رقم اساس جلسة  ٢٠٠٩لعام  /858/
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استجواب سرية ألعضاء الهيئة القيادية لحزب آزادي 
سوريا، األستاذ مصطفى جمعة بكر واألستاذ  الكردي في

شيخو،  محمد سعيد حسين العمر واألستاذ سعدون محمود
  حيث استجوبهم القاضي بالتهم المنسوبة إليهم حسب المواد

قانون العقوبات السوري العام،  من/  ٣٠٧و ٣٠٦و ٢٨٥/ 
  .حيث أنكروا الجرائم المسندة إليهم

  
سكان تل تمر في الحسكة ال يشربون المياه المعالجة 

 من النفايات وبقايا الصوف
  

كم شمال مدينة / ٦٥/يرفض سكان وأهالي بلدة تل تمر 
ألف نسمة /  ١٨/ الحسكة والتي يصل تعداد سكانها إلى 

حيث تصلها المياه من ، الشرب من المياه المعالجة للبلدة
كم تقريباً ضمن  ٤٠منطقة السفح التي تبعد عن تل تمر 
غير أن حاجة البلدة .قناة مياه مكشوفة ومخصصة للري 

معالجة لالشرب وعدم وجود البديل فرض آلية لمياه 
لمياه هذه القناة المكشوفة والتي تتعرض لكل أشكال 
التلوث البيئي والطبيعي ابتداء من مشاهد الحيوانات 
الغارقة والميتة في هذه القناة إلى ما تقوم به بعض 
النساء من حاالت متكررة لغسل الصوف في القرى التي 

  .تمر بها القناة 
ل واقع قناة الري والمياه المعالجة أكد رئيس وحو  

أن التحاليل المستمرة "    يوحنا وردةوحدة مياه تل تمر 
للمياه ومدى صالحيتها للشرب بعد المعالجة مطابقة 

غير أن المشاهدات المختلفة لجثث ، للمواصفات الفنية
بعض الحيوانات في القناة والحالة النفسية للسكان 

اً عن شرب هذه المياه مهما كانت يفرض امتناعاً ذاتي
  درجة نقاوتها 

وجود مكب للنفايات بالقرب من مياه  وردةوقد بين  
القناة، وأن عدداً من األطفال الذين يبحثون في هذا 

وأن نسبة من ، المكب يقومون بالسباحة في القناة
من سكان تل % ١٠يشربون من مياه القناة ال يتجاوز 

  .تمر
لقد : "تل تمر يوسف قرياقس قالبدوره رئيس بلدية  

راسلنا كافة الجهات المعنية في المحافظة وخارجها 
وكان آخرها أن ، للبحث عن آلية لحل هذه المشكلة

أطلعنا اللجنة الوزارية التي زارت المحافظة مؤخراً 
وكان من بينها وزير الري عن رفض سكان البلدة 

  ."الشرب والتعامل بهذه المياه
تمديد خط " والحلول اقترح قرياقس  وحول المقترحات

مياه جديد من المصدر نفسه في السفح ولكن بقساطل 
  .كم ٤٠إسمنتية بقطر نصف متر بطول 

يذكر أن أهالي تل تمر يشربون المياه التي يشترونها   
من المياه المعدنية المعلبة لميسوري الحال ومن 
صهاريج متنقلة تأتي من منطقة رأس العين لمن ال 

حيث يشترون برميل الماء ، اعدهم أحوالهم الماديةتس
  محطة أخبار سورية:المصدر  .الواحد بخمسين ليرة 

  اإلفراج عن الصحافي فاروق مصطفى
 

تم اإلفراج عن الصحافي الكردي فاروق حجي مصطفى 
، من قبل قاضي الفرد  ٢٠٠٩حزيران  ١٧ في

 بعد أن تم إحالته" تـرك أمـر " العسكري بحلب بقرار 
  .إلى المحكمة العسكرية من األمن السياسي بدمشق

كان فرع األمن السياسي بحلب قد اعتقل األستاذ فاروق 
إثر إستدعاءات متكررة   ٢٠٠٩نيسان  ٥يوم األحـد 

على خلفية اهتماماته بالشأن الثقافي والعام وتواصله مع 
النخب والفعاليات السياسية والثقافية الكردية والعربية 

   .وغيرهم 
  مساعدات غذائية في الحسكة

  الجفاف على األسر المتضررة من
 في تصريح خاص معذى نجيب سلومأكد محافظ الحسكة 

بتوزيع مساعدات غذائية في  أمس أنه تم البدء» الوطن«لـ
وأنه تم التوزيع كدفعة أولى  قرى وريف محافظة الحسكة،

 سلة غذائية لألسر األكثر فقراً في المحافظة حيث ٥٢٠٠
ألف  ٤٠يبلغ عدد األسر المتضررة من الجفاف نحو 

سيتم توزيع دفعات  إنه: وأضاف محافظ الحسكة .أسرة
أخرى متتالية على األسر المتضررة من الجفاف حسب 

زارت المحافظة مؤخراً  الوزارية التي قرارات اللجنة
سالت  السيد الرئيس بشار األسد وأقرت توزيع بتوجيه من

ل شهرين على األسر الفقيرة ما دامت غذائية بمعدل مرة ك
  .قائمة ظروف الجفاف

وأشار المحافظ إلى أن التوزيع تم على النواحي والمناطق 
سلة  ١١٢٨ناحية تل تمر :يلي في ريف الحسكة كما

 ١٠٨٠سلة، تل براك  ٣٧٥غذائية، التونية والمشرفة 
، ٣٠٦سلة، صفة والرشيدة  ٦٥٠سلة، الهول وأم حجيرة 

، ٣٧٥سلة، مقرون  ١٩٢سلة، الجوالن  ٣٤٢تل مجدل 
 ١٢٥خربة الياس سلة، ٢٢٩سلة،الذيبة  ٣٠٠لخمائل ا

  .سلة
تضمنته سلة المساعدات أوضح المحافظ أنها  وحول ما
من كيلوغراماً  ٢٥، طحينال من كيلوغراماً ١٥٠تتضمن 

 ١٠كيلوغراماً من السكر، إضافة إلى  ٢٥، برغلال
واحد لكل من مواد وكيلوغرام  كيلوغرامات من العدس

 ولفت السيد المحافظ إلى أن).الشاي والزيت والسمنة(
المساعدات الغذائية ستصل تباعاً وتوزع على المناطق 

زمني بغية تحسين  المتضررة من الجفاف وفق جدول
 .الواقع المعيشي للمواطنين في هذه المناطق

بقي أن نقول أن مثل هذه المساعدات لها اهمية كبيرة  -*
ها لن تكون إال حالة عدة األسر المتضررة ، لكنلمسا

همال بحق ألن الحل يكمن في إنهاء سياسة اإل إسعافية،
، وتشجيع المستثمرين على إقامة هذه المحافظة المعطاءة

مشاريع زراعية وصناعية ، تساهم في زيادة الدخل 
الوطني، وترتقي بالوضع المعيشي واالجتماعي للمواطنين 

  ؟ ..دون تمييز
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