
  
  أخبار األمسيات الكردية في دمشق

 
أقامت اللجنة  ٢٠٠٩- ٩- ٢٥في يوم الجمعة   -*

المنظمة لألمسيات الكردية في دمشق أمسيتها السادسة 
الكرد و األرض والميثولوجيا ( والثمانين تحت عنوان 

قدم  . خالص مسور لألستاذ المحاضر) والتاريخ 
عضاء أحد أ )أبو شيار( محمد قاسم األمسية السيد 

اللجنة المنظمة لألمسيات حيث تحدث فيها عن مسيرة 
األستاذ المحاضر الثقافية وأهم نتاجاته على صعيد الثقافة 
ثم قرأ األستاذ خالص مسور محاضرته التي ركّز فيها 
على عالقة الكرد بالسومريين وما إذا كان الشعبين شعب 
واحد أم ال كما تحدث عن بعض الحقائق التاريخية التي 
تؤكد أن كردستان هي موطن اإلنسان األول وهي 
األرض التي كتبت فيها التوراة واألرض التي ستكون 

  .الجنة المذكورة في الكتب السماوية
هذا وقد حضر األمسية عدد من المهتمين بالشأن   

الثقافي الكردي والذين أغنوا األمسية بآرائهم 
  .وتساؤالتهم

ذا الشهر ندوتين أقامت منظمة دمشق لحزبنا في ه -*
أسباب هجرة الكرد من : ثقافيتين األولى بعنوان 

  .المناطق الكردية إلى دمشق وضواحيها
الوعي الالزم والضروري لحماية : والثانية بعنوان 

  .األسرة
وتم إغناء الندوتين من قبل الحضور الذين طرحوا     

  .آراءهم وتساؤالتهم حول موضوع المحاضرة
  

  م المتحدةمنح عاجلة من األم
  لمتضرري الجفاف في سورية 

    
المتحدة مساعدات عاجلة  األممقدمت منظمات  

على البالد  للمتضررين بموجة الجفاف التي أثرت
وتركت تداعيات سلبية واضحة على المنطقة الشرقية 

طاهر بن يحيى ممثل منظمة  الدكتور عبد اهللا وأوضح
  . سوريةالمتحدة الفاو في  لألمموالزراعة  األغذية

المتحدة  لألممالمنحة مقدمة من المنظمات التابعة  إن
    .الزراعة السورية وبتنسيق ما بين الفاو ووزارة

وبين الدكتور عبد اهللا ان المساعدات تتمثل بتقديم   
كغ شعير  ١٥٠موزعة على  األعالف كغ من ٣٠٠

ألف  ١٢كغ نخالة قمح وستوزع على  ١٥٠علفي و 
الحيازات الصغيرة لمساعدتهم  بأصحامن  لألغنام مرب

رزقهم وذلك  في الحفاظ على ثروتهم باعتبارها مصدر
    .في محافظتي دير الزور والرقة

البذار المحسنة  كما تشمل المساعدة توزيع ما يكفي من  
ألف مزارع في  ١٢لزراعة هكتار بعل وتحديدا الى 

   .والرقة والحسكة محافظات دير الزور
  ورةصحيفة الث:المصدر 

  نوري ديرسمي حياً في ذاكرة الكرد
)١٩٧٣- ١٨٩٢(  

  َحَملوا الرَّصاَص على الصُّدور وأوغلوا
  َفَعـلى الصُّدور ِمَن الدِّماء وساُم                           

  فالـُثكُل والعيـُش السـوّيُ  ًسـوّيـةٌ 
  .ودُم الضـَّحايا والحيـاةُ  تـُـؤاُم                           

هكذا غنى الشاعر العربي الكبير 
محمد مهدي الجواهري في الثائرين 

  .والشهداء 
أما المناضل الكردي الدآتور نوري 
ديرسمي، الذي ثار في وجه 
الطورانيين في الثالثينيات من القرن 
المنصرم ، أوصى بأن يكتب على 

  :شاهد قبره من آلماته اآلتي 
Dil birînim bi nalîna welêt  

Li ser vê riya dijwar 
Min jî kire pir hawar 
Da ji bo we jî rojekê 

Dunya bibe gulbihar . 
  :وما تعنيه األبيات هي اآلتي 

  من حسرة الوطن جريح الفؤاد أنا
  ..في هذا الدرب الصعب 

  ناديت آثيرًا
  ليصبح يوماً  من دنياآم

  .ربيعًا مزهرًا 
آل من ثار في وجه الظلم واالضطهاد ، وضحى في 
سبيل الحرية والتحرر سيبقى خالدًا في ذاآرة أمته جيًال 
بعد جيل، وهكذا بقي وسيبقى الثائر الكردي نوري 

ففي . ديرسمي في ذاآرة شعبه ما دام هذا الشعب حيًا 
صبيحة عيد الفطر السعيد الفائت زار مجموعة من رفاقنا 
ضريح المرحوم نوري ديرسمي في زيارة حنان في 

وا على قبره باقة ورد عفرينية بعد منطقة عفرين ووضع
  . قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة 

  
  منظمة عامودا لحزبنا تمد يد العون للطلبة الكرد

  
في إطار نشاطاتها االجتماعية وفي خطوة تهدف إلى   

مزيدا من التواصل بين قواعد الحزب وسائر فئات 
المجتمع وإيمانا منها بدورا لعلم والمعرفة في تقدم 
الشعوب وتطورها وفي بادرة تدل على شعور عال 
بالمسؤولية تجاه الطبقات الفقيرة التي أنهكتها الظروف 
االقتصادية ،قامت منظمة عامودا لحزبنا بمساعدة 
مجموعة كبيرة من الطلبة الكرد في مدينة عامودا ومن 
مختلف المراحل التعليمية ،وذلك من خالل توزيع 

م على هؤالء الطلبة كي تخفف القرطاسية من دفاتر وأقال
ولو جزءا يسيرا من األعباء عن كاهل اسر هؤالء 
الطلبة الذين عبروا عن شكرهم لمنظمة عامودا لحزبنا 

  ٠على هذه البادرة الطيبة 
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  وفاة حاج محمد عمر

 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةَ  
  جنتيفادخلي في عبادي و ادخلي 

"   صدق اهللا العظيم  " 
السيد  " ديركا حمكو" في مدينة  دار اآلخرةإلى  انتقل  

  . تسعون عاماً الذي ناهز من العمر حاج محمد عمر
الشخصيات  من يعتبر أن الفقيد كانبالذكر  وجدير  

واالهتمام بقضايا بني  بالجود وحسن التعاملالمعروفة 
ديركا " مدينة  تبرحيل الحاج محمد عمر خسر. جلدته 
للفقيد ... يقتدى بهكان  رائعاً  نموذجا اجتماعيا " حمكو

إنا        ..الصبر والسلوان الرحمة وألهله وذويه وبلدته 
  هللا و إنا إليه لراجعون

  
  عمال فرع الشركة العامة للمطاحن

  يعملون بالمجان القامشليفي 
   
تضمنت الشكوى التي قدمها عمال فرع الشركة العامة  

شكاوى يطالبون من خاللها  ثالث  للمطاحن بالقامشلي
بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يتم فيها توزيع 

الغذائية والوقائية، وكذلك طبيعة العمل في  الوجبة
  .المطاحن وتعويض العمل اإلضافي

الب من قبل اللجان التأكيد على تكرار هذه المط ورغم  
والمؤتمرات النقابية  النقابية والعمال في كافة االجتماعات

وغيرها فان الحل مرتبط بجهات مركزية ذات صالحية 
هذه القرارات غير أن الحل ما يزال مفقود  في اتخاذ مثل

  .وغائب
والوقائية للعمال حددت  ففي مجال تقديم الوجبة الغذائية  

 للنظام الداخلي للشركة العامة ٦١من المادة / ب / الفقرة
تاريخ / ١٥٦/للمطاحن والصادرة بالقرار الوزاري رقم 

للعاملين في أقسام الصويل  أن تقدم الشركة ١/٢/١٩٩٠
والطحن والتعبئة والتحميل والمزج وتوزيع الدقيق 

المخبري والوقاية والتعقيم والورش وممن  والتحليل
الغذائية  المواد تقتضي طبيعة عملهم من اإلداريين من

والوقائية الالزمة لحمايتهم من األخطار الصحية 
تسببها طبيعة عملهم مجانا والتي  واألمراض المهنية التي

 يتم طلب تحديدها بقرار من وزير الشؤون االجتماعية
غير أن هذا التحديد المنصوص عليه من قبل ، والعمل

علما الورش والميكانيك  وزارة العمل جاء ليستثني عمال
أن جبهة عملهم الميدانية هي بين اآلالت واألجهزة التي 

إلى صيانة مستمرة ألنهم يتعرضون ألجواء العمل  تحتاج
العاملين  نفسها العمل الملوثة والسامة مثل باقي

المشمولين بالوجبة الغذائية ومقرات دوامهم الدائم ال تبعد 
عن عمليات الطحن والمزج  سوى بضعة أمتار

  .والتحميل
  دوام بالمجان  
بتعليمات صرف العمل  أما المطلب اآلخر فيتعلق  

اإلضافي في المطاحن حيث أن طبيعة عمل المطاحن 

االستمرارية بالعمل وخاصة في أيام األعياد  تستوجب
تعليمات  والعطل الرسمية وذلك لتأمين الدقيق، وكون

صرف العمل اإلضافي الصادرة تقضي بمنح العمل 
الراتب فإن هذه  فقط من سقف%  ٥ة اإلضافي بنسب

النسبة ال تغطي في تعويضها دوام العاملين عن أربعة أو 
الشهر وهي العطل الرسمية في أيام  خمسة أيام في

والعطل  السبت يضاف إليها أيام األعياد الوطنية والدينية
الرسمية األخرى حيث يكون الدوام فيها مجانا ودون 

اتب ال يغطي سوى من الر من% ٥مقابل ألن سقف ال 
   ساعة في الشهر فقط وهو ما يعادل ١٦ – ١٢
  .واحد أجرة تعويض يوم  
األمر الثالث والمتعلق بصرف طبيعة العمل في   

على الراتب القديم  المطاحن والذي ال يزال يصرف
ليرة سورية وذلك بناء على  ١٥٠وبسقف ال يتجاوز 

سقف السبعينيات والذي يحدد  مرسوم صدر في فترة
ليرة علما أنه صدر مرسوم آخر  ١٥٠طبيعة العمل بـ 

الذي منح طبيعة  ٢٠٠٤لعام /  ٥٠/وهو المرسوم  بعده
ودون سقوف  العمل على الراتب الحالي وبنسب مختلفة

حيث أصبح العامل يتقاضى طبيعة العمل في معظم 
الحالي أما في المطاحن فلم  الشركات العامة على الراتب

على الراتب الجديد والتبرير من  تصرف حتى تاريخه
المسؤولة حول ذلك بأنه لم يرد اسم الشركة  الجهات

العاملين في  لذلك فان، العامة للمطاحن بجداول التشميل
الشركة العامة للمطاحن يطالبون بتشميلهم بالمرسوم 

عملهم على الراتب الجديد  وصرف طبيعة/  ٥٠/ رقم
                  .يرهاأسوة بباقي الشركات مثل الصوامع وغ

  محطة أخبار سورية:المصدر
  

  -آالف ليرة ١٠دعم المازوت 
  !والحكومة تتهرب من مجلس الشعب

   
قالت مصادر حكومية أن مبلغ الدعم الذي سيمنح    

للمواطنين المستحقين كبدل نقدي لدعم المازوت قد أقر 
  .الواحدةبقيمة عشرة آالف ليرة سورية فقط لألسرة 

السورية عن المصادر التي  الوطنونقلت صحيفة   
وصفتها بالـ رفيعة المستوى، تأكيدها أن تعديالً طفيفاً 
اجري على صياغة الشروط التي وردت في التعهد الذي 

وأهم ما ... كان مطلوباً سابقاً إمالؤه من قبل المواطنين
جاء في الصياغة الجديدة لشروط توزيع البدل النقدي 

دعم مادة المازوت هو التشدد في موضوع عدم أحقية ل
) سيارة سياحية(المواطن لمبلغ الدعم إذا كان يملك 

بغض النظر عن استطاعة السيارة، كما تم إسقاط شروط 
تقديم فواتير الماء والكهرباء والهاتف والخلوي عن 

بينما . المواطن خالل تقدمه للحصول على مبلغ الدعم
رط أن يكون دخل األسرة أقل من أبقت الحكومة على ش

ألف وأال يمتلك مستحق الدعم عقاراً أو منزالً غير  ٢٥
  .المنزل الذي يسكنه أو منتفعاً به
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