
  األرض ، تفسدها أدخنة معامل البيرين على عفرين جنة
  
شجرة الزيتون شجرة مباركة ، تحقق قيمة غذائية   

الوطني ، فمن  االقتصادومردوداً كبيراً يسهم في دعم 
إلى وحطبها وورقها ثمارها وزيتها المتعدد الفوائد 

استعماالت البيرين المختلفة ، إلى فوائد مياه عصر 
 غنيةوالبيرين الرطب كمادة عضوية " لجفتماء ا"الزيتون 

خليط "حويلها إلى كومبوست لتربة وكمخصب لها بعد تل
، حيث يمكن إضافة مياه الجفت إلى بساتين " عضوي

باستثناء أشجار "األشجار المثمرة فترة سكون العصارة 
، في حين تضاف إلى أراضي المحاصيل " الحمضيات

يوماً، ) ٦٠-٣٠(بين  الحقلية قبل زراعتها بفترة تتراوح
وقبل شهر من موعد التشتيل لحقول الخضار ، وفي أي 

، ولكن يحظر إضافتها وقت كان للمواقع الحراجية 
لألراضي القريبة من التجمعات السكانية ومن مصادر مياه 

لمائية ومجاري األنهار الشرب أو إلى المسيالت ا
  .والينابيع

بالطرق الفنية  تلتزم إال أن أغلب معاصر الزيتون ال  
الصحيحة لتجميع مياه الجفت وترحيلها إلى األراضي 
الزراعية والحراجية بإشراف دوائر الزراعة والبيئة 

تدعها تسيل إلى قنوات الصرف الصحي أو والري ، بل 
  .المجاري إلى 

كما أن انتشار معامل البيرين وسط الطبيعة الخالبة في   
لضرورية الالزمة منطقة عفرين دون اتخاذ التدابير ا

لتجميع مياه الجفت المتدفقة من تحت أكوام البيرين الرطب 
إلى الطرقات واألماكن العامة ، وكذلك عدم معالجة وتنقية 

 اًنتشر في الجو مخلفيالدخان الكثيف المنبعث من المداخن ل
  .واإلنسان البيئة فسد ت....،وروائح كريهة ضارة غازات 

مشددة من قبل دوائر الدولة المطلوب هو اتخاذ إجراءات 
لتأمين واستخراج الزيوت على منشآت صناعة الزيتون 

كافة المستلزمات الفنية ولو على حساب جشع أصحابها في 
لمخلفاتها جذري  تحصيل األرباح ألجل وضع حّل

وااللتزام بالشروط البيئية ، وتطبيقها على الكل دون تمييز 
ا البد من توعية كم. بعيداً عن المحسوبية والوالءات 

المزارعين على فوائد مياه الجفت في الزراعة والطرق 
  .المثلى الستخدامها 

ة يأهالي عفرين يريدون الحفاظ على الثروة الطبيع  
ضمن صحة والعيش في بيئة نظيفة ألنها المحيط الذي ي

أو الربح الصناعة  اياضح واصبحاإلنسان وبقاءه ، ال أن ي
  .أو العشوائية 

  حول إدارة األسرةندوتان 
ن سيات الثقافية بمدينة حلب ، ندوتينظمت لجنة األم  

حضرهما عدداً من العائالت الكردية ، ألقيت فيهما 
محاضرة حول إدارة األسرة من النواحي االجتماعية 
واالقتصادية والتربوية وغيرها وكيفية تمتين العالقات فيها 

اع األوالد في والحفاظ على كينونتها بدالً من تشتتها وضي
السلبي  معمعان الظروف الحياتية الصعبة وبالتالي تأثيرها

، وقد أغنى الحضور اللقاء المباشر على المجتمع ككل
  .بمالحظاتهم وآرائهم القيمة 

  )رأس العين(نشاطات منظمة سرى كانيه 
ندوة تنظيمية  )سرى كانيه(قامت منظمة حزبنا في  أ-

تناولت فيها سبل تطوير آليات العمل التنظيمي ومواجهة 
 .حالة التململ العام

أقامت منظمة المرأة لحزبنا ندوة عن المراهقين وأبرز 
التحديات التي تواجهها هذه الفئة العمرية وكيفية التعامل 

 .معها من قبل األهل

صدر عدد جديد من مجلة المحور والتي تناولت في  - •
بعنوان ) هيومن رايتس ووتش ( ة واشيها تقرير منظمح
الذي رصد حالة قمع الشعب الكردي في ) إنكار الوجود (

 .سوريا
ندوة  )سرى كانيه(أقامت منظمة حزبنا في  -

سيما بناء ة عن واقع حال الحركة الكردية السياسي
مرجعية كردية بمشاركة كافة الفعاليات المجتمعية إلى 

وضع السياسي العام في البالد الجانب ذلك تناولت 
 .المنطقة و

  أخبار األمسيات الكردية في دمشق
وبحضور عدد من  ٢٠١٠- ١-٢٨في يوم الجمعة   

األخوة الكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي أقامت اللجنة 
المنظمة لألمسيات الكردية في دمشق أمسيتها الواحدة 

الذي ) ريوي(والتسعين واستضافت فيها الكاتب األستاذ 
تحدث بإسهاب عن أهم المناطق األثرية في مواطن الكرد 

 .وقد أغنى الحضور األمسية بآرائهم ومداخالتهم القيمة
 

 )اختالس أموال العمال في دير الزور 
    
الجنائي بدير الزور عددا من  األمنأوقف فرع ): دي برس(

العاملين لدى اتحاد عمال المحافظة من بينهم رئيس مكتب 
من  أموالة ومحاسبين ماليين وذلك على خلفية اختالس النقاب

صناديق نقابة عمال النقل البري واالتحاد، ونقلت صحيفة الثورة 
السورية عن مصادر في االتحاد قولها ان المبالغ المختلسة التي 

 ٨,٦تم الكشف عنها بمكتب نقابة عمال النقل البري بلغت نحو 
تم تحويلها من صندوق ماليين ليرة  ٤,٦ماليين ليرة منها 

التكافل الخاص باالتحاد الى صندوق المساعدة االجتماعية العائد 
 واألختاملنقابة النقل البري بموجب شيك تم فيه تزوير التواقيع 

 أثناءمصرف التسليف الشعبي  إدارةدون تدقيقه من قبل 
وأضافت الصحيفة أن اتحاد عمال  .عمليات الصرف والتحويل

ن االتحاد العام لنقابات العمال حل مكتب نقابة المحافظة طلب م
وتجري حاليا  األمورعمال النقل البري وتشكيل لجنة لتسيير 

كانت  إذاعمليات جرد صناديق النقابة واالتحاد لمعرفة فيما 
  .ال أمتم اختالسها  أخرىهناك مبالغ 

ف تاريخ /٥٤٨واصدر وزير المالية القرار رقم   
 األموالالحجز االحتياطي على  القاضي بوضع ٢٧/١/٢٠١٠

المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحاسب مكتب نقابة عمال النقل 
وشقيقاته تأمينا للمبلغ المختلس البالغ  وأشقائهالبري وزوجته 

ماليين ليرة سورية وطلبت وزارة المالية من وزارة  ٨,٦
منع مغادرة القطر بحق محاسب النقابة  إشارةالداخلية وضع 

  .المختلسة األموالنا السترداد ضما

 ٧       شؤون المناطق    )              ١٩٨(العدد          YEKÎTÎ  الوحـــدة 


