
  للمطالبة بقسائم المازوت عريضة
  

قام مجموعة من األكراد المكتومين بتقديم عريضـة    
العربي  للسيد محافظ وأمين فرع الحسكة لحزب البعث

إيجاد حل لمشكلة قسائم المـازوت  االشتراكي بغرض 
التي حرموا منها للحصول عليها أسـوة بـالمواطنين   

البعـث   أمين فرع حزب السيد وقد استقبلهم، اآلخرين 
المحافظ رفـض   ، إال أنووعدهم بمتابعة الموضوع 

حتى مقابلتهم وأرسل أحد الموظفين للقائهم ووعـدهم  
ولكن وحتـى اآلن  ، بمتابعة الموضوع ورفعه للقيادة 

مازالت المعاناة مسـتمرة  وبعد مرور حوالي الشهرين 
  :هذه العريضة المقدمة فيما يلي نص و،  دون أمل

  
  :نص العريضة 

    يد أمين فرع محافظة الحسكة األكرم الس  
  :تحية وبعد   
بموجـب  ، نحن المكتومون في محافظـة الحسـكة     

نا مـراراً ونريـد أن نبلـغ    وقد بلغ، م ١٩٦٢إحصاء 
بأننا ومنذ ذلك التاريخ نعاني األمـرين فـي   ، سيادتكم

حيـث ال وظيفـة   ، اليوميـة   أقواتنا وأمور معيشـتنا 
 عمل لدى الجهات الرسـمية كما ال يحق لنا ال، نتوالها

حيث حرمنا من حقوق المواطنـة  ، وفي دوائر الدولة 
علماً بأنه قد ال يخفى علـى  ، في بلدنا الحبيب سورية 

سيادتكم بأننا سوريون أباً عن جد وال نعرف وطناً آخر 
 –وقد ضحينا ، لنا في هذا العالم سوى سورية وحدها 

الغالي ومستعدون أن نضحي من أجل وطننا السوري ب
أسوة بأي مواطن سوري حر شريف فـي  ، والنفيس 

  .هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً 
السيد أمين فرع حزب البعث العربي االشتراكي في   

فحتى اليوم فإن معاناتنا ال تزال مستمرة بل ، الحسكة 
علـى  ، تزداد يوماً بعد يوم ونحن صابرون محتسبون 

واطنيـة إلـى شـفاهنا    أمل أن تعود سريعاً بسمة الم
وأن نتمتع مع غيرنا من السوريين بحقـوق  ، وعوائلنا 

  .المواطنة السورية الكاملة 
سيادة أمـين  ، وما نريد أن نعلمكم به وكما تعلمون   

هو أن حكومتنا الرشيدة قد لجأت إلـى  ، فرع الحزب 
وتوزيعه للمواطنين وفق قسائم ، تقنيين مادة المازوت 

لتر لكل عائلة اعتماداً علـى  )  ١٠٠٠( معتبرة بمعدل 
إبراز دفتر العائلة والهوية السورية الجديدة كشـرطين  

وذلك بعد إجـراءات  ، المقنن للحصول على المازوت 
ولكننا اليوم ، الرفع األخيرة لسعر هذه المادة األساسية 
دفتر العائلة ، محرومون من إشارتي المواطنية هاتين 

سـوف   –وفي هذه الحال  –أي أننا ، والهوية الجديدة 
ولن ، لن تشملنا مزايا الجانب اإليجابي لإلجراء الجديد 

وهكذا ، نحصل على المازوت المقنن بسعره المخفض 
ألننا ، حرمنا من مكرمة السيد رئيس الجمهورية هذه 

وال يخفـى أن  ، ال نحمل دفتر عائلة وال هوية جديدة 

زادت من  قد، التعديالت الجديدة على أسعار المازوت 
ولنـا  ، معاناتنا وغوائل المعيشة المريرة على كواهلنا 

في هذا الوطن أسرة وعيال بحاجة إلى أن يتدفئوا من 
وسـوف لـن يكـون    ، زمهرير شتاء بالدنا القارس 

بمقدورنا نحن مكتومي المحافظة من شراء المـازوت  
والبـالغ أكثـر مـن خمـس     ، بسعره الحالي المرتفع 
  .لتر الواحد وعشرين ليرة سورية ل

ولهذا نهيب بسيادتكم أن تنظروا بعين العطـف إلـى   
وإيجاد مخـرج منهـا   ، مشكلتنا هذه وما بدأنا نعانيه 

للحصول على قسائم المازوت المقنن أسوة بمواطنينـا  
ليصار إلى رفع بعض المعاناة وتخفـيض  ، اآلخرين 

، عبء المعيشة عن كواهلنا وكواهل أطفالنا وعوائلنا 
بشـار  على الدوام خطى سـيادة الـرئيس    واهللا يسدد

المعطاءة إلـى  ويسدد خطاكم في هذه المحافظة ، األسد
  . ما فيه خير البالد والعباد 

        :التواقيــــع 
  ــــــــــــــــــــــــــ    

  
  محاضرة 

  حول نقص التروية القلبية
  

 – ٧ – ٦ليلة األحد المصادف لــ  ،  يقامشلالفي   
اللجنة الطبية في منظمة القامشـلي   م استضافت٢٠٠٨

وريا ــــيمقراطي الكردي في سلحزب الوحدة الد
االختصاصي (الدكتور سربست مجيد موسى ، )يكيتي( 

خريج جامعة أرسطو ، في األمراض القلبية والداخلية 
إللقاء محاضرة حول نقص ، )  ١٩٩٠في اليونان عام 
ة ألحد أعضاء بدأت األمسية بإلقاء كلم، التروية القلبية 

اللجنة الطبية شرح فيها أسباب تأسيس اللجنة المذكورة 
في سعيها لنشـر ثقافـة طبيـة    ، ها ولخص أهم أهداف

عبر سلسلة من الندوات التي سيقيمها عـدد  ، )صحية (
من األطباء وفي اختصاصات مختلفة وعـن بعـض   

ثم ، األمراض المنتشرة وأساليب الوقاية والحماية منها 
الذي شكر بـدوره اللجنـة   ، ور الضيف رحب بالدكت

وعبر عن استعداده إللقاء محاضرات أخـرى وتقـديم   
عدد من بطاقات المعاينة المجانية وأخـرى بنصـف   

، القيمة من خالل اللجنة لعدد من الفقراء في المنطقـة  
ثم بدء محاضرته بشرح معنى نقص الترويـة القلبيـة   

ا ثم عـدد أهـم أعراضـه   ، وأسباب وكيفية حصولها 
وعوامل الخطورة في المرض وأهم أسـاليب الوقايـة   

وبعدها عدد مجموعة من النصائح واإلرشـادات  ، منه 
ركز فيها على مضار التدخين وخطورته على ، العامة 

، الصحة بشكل عام وعلى مرضى القلب بشكل خاص 
وعلى الرياضة وخاصةً رياضة المشي التـي شـرح   

أهـم الوجبـات    وعدد، كيفية االستفادة القصوى منها 
. وأنواع األغذية المفيدة والضـارة لمرضـى القلـب    

جرى كل ذلك بأسلوب شيق من المحاضر جذب مـن  

  ٧       شؤون المناطق     )         ١٨٠(العدد             YEKÎTÎ  الوحـــدة 



خالله الحضور الذي كان متفاعالً ومساهماً في إنجاح 
التـي  ( الندوة من خالل أسئلتهم واستفساراتهم الكثيرة 

والتي أجـاب  ، )تجاوزت موضوع المحاضرة أحياناً 
  .  لمحاضرعليها الطبيب ا

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

  الدورتين الثالثة والرابعة
  لجائزة جكرخوين لإلبداع الشعري

  
وفي أمسية ، في دار الشاعر الكردي الكبير جكرخوين 

حضرها مجموعة من الكتاب والمثقفين واإلعالميـين  
 – ٧ – ١٧ليلـة الخمـيس المصـادف لــ     ، الكرد 
الشاعر جكرخوين كرم مجلس إدارة جائزة ، م ٢٠٠٨

لإلبداع الشعري في دورتيه الثالثة والرابعة الشاعرين 
فبعد ، الكرديين مال نوري هساري ومحمد علي حسو 

كلمة ترحيبية وقصيدة شعرية من الشاعر غمكين رمو 
مجريـات األمسـية تتالـت    الذي أدار بأسلوب جميل 

والتي كانت الكلمات والقصائد من قبل ضيوف األمسية 
مها حول حياة وصفات ونضـال الشـاعر   تدور معظ

  :وكانت كالتالي ، الكردي الكبير المرحوم جكرخوين 
  . كلمة وقصيدة للشاعر مال علي   - ١
كلمة لألستاذ عدنان سليمان حول أسباب اختيار - ٢

بجائزة الدورة الشاعر محمد علي حسو لتكريمه 
  . الرابعة

ـ  – ٣ ار كلمة لألستاذ آرشك بارافي حول أسباب اختي
بجـائزة الـدورة   الشاعر مال نوري هساري لتكريمه 

دارت الكلمتان حول حياة وإسهامات ونتاجات ، الثالثة 
  .ونضال الشاعرين المكرمين 

  .عز الدين محمد سعيد  السيد كلمة وقصيدة – ٤
  .فرحان حسي  السيدقصيدة  – ٥
  .كلمة للكاتب والباحث األستاذ إبراهيم محمود  – ٦
  .نة جيهان عبد الرحمن كلمة للفنا – ٧
  .كلمة وقصيدة للشاعر المكرم محمد علي حسو  – ٨
  .كلمة لألستاذ عصام حوج  – ٩

هذا وقد وردت عدة برقيات إلى مجلس إدارة الجـائزة  
  :نذكر منها 

  .لجنة النشاطات الثقافية الكردية  – ١
منظمة القامشلي لحـزب الوحـدة الـديمقراطي     – ٢

  ) . يكيتي( الكردي في سوريا 
  .كروب ديركا حمكو للثقافة الكردية  – ٣
  .منظمة عامودا لحزب يكيتي الكردي في سوريا  – ٤
  .لجنة جالدت بدرخان لتعليم اللغة الكردية  – ٥
  .باغين ژنين ديركا حمكو  – ٦
  .فرقة قامشلو المستقلة  – ٧
  .فريق ماف الرياضي  – ٨
  .شبكة بيوار  – ٩

رشـيد  ( عدد من الكتاب والشخصيات الكردية  – ١٠
محمـد  ، إبـراهيم بركـات   ، أرشف أوسكان ، حسو 

، حفيظ عبد الرحمن، مزكين يوسف ،  عفيف الحسيني
  ...) . أفينا والت 

، دزكـه  ( عدد من المواقع اإللكترونية الكردية  – ١١
  ...) .سوبارو ، كمياكوردا 

  
جيهان عبد الرحمن وفي نهاية األمسية تم تكريم الفنانة 

كما ، إلنجازها تمثال نصفي للشاعر الكبير جكرخوين 
كرم الفنان الكردي األستاذ شيرزاد عمر لدوره المميز 

تسلمها بالنيابة عنه الفنـان  في مجال الموسيقا الكردية 
سعد فرسو الذي أطرب الحاضرين بمجموعـة مـن   

هاية ليتم في الن، األلحان الكردية أداها بأسلوبه الجميل 
توديع الضيوف من قبل أعضاء مجلس إدارة الجـائزة  

يذكر إن جائزة الدورة األولى ، بعد تقديم الضيافة لهم 
كانت من نصيب الشاعر الكبير سيداي كلش الذي تـم  

أما جائزة الدورة ، ى رحيله األولى قبل أيام إحياء ذكر
   .)بيبهار ( عر الكبير يوسف برازي الثانية فكانت للشا

  
  يق رستم علي حميد في ذمة اهللالرف

 
وإثر حادث  ١٢/٧/٢٠٠٨في يوم السبت الواقع في    

أليم ودعت منظمة عامودا لحزبنا أحد رفاقها وهو في 
مـن مواليـد   " رستم علي حميد " ريعان شبابه الرفيق 

وكان الرفيق رستم يعيل عائلتـه منـذ    ١٩٨٧عامودة 
لكرد وهو نعومة أظفاره حاله حال الكثير من الشباب ا

  من المحرومين من حق المواطنة في بلـده سـوريا،  
وكان الرفيق رستم معروفاً بأخالقه الحميدة وسـيرته  
الحسنة بين رفاقه وأصدقائه، وكان ملتزمـاً بقضـاياه   

  .القومية والوطنية رغم ظروف عمله الشاق والمتعب
نتقدم بالشكر إلى كل من شاركنا في تشـييع جثمانـه   

اه األخير، وكل من شـاركنا العـزاء   الطاهر إلى مثو
سواء بالحضور إلى خيمة العزاء أو بإرسال برقيـات  

  . التعزية
  .الصبر والسلوان ألهله ورفاقه وأصدقائه

  
  عاما ١٥سوريا تستورد القمح للمرة األولى منذ 

 
لجأت سوريا إلى السوق العالمية لشراء القمح للمـرة  

متوقع في  عاما لتعويض انخفاض غير ١٥األولى منذ 
المحصول، حيث أعلنت وحدة الحبوب التابعة للحكومة 

ألف طن من القمح اللين  ١٢٠السورية مناقصة لشراء 
من أي منشأ، وحددت المناقصة شروط التسـليم فـي   
ميناء طرطوس أو الالذقية، على أن يشـمل السـعر   
تكاليف التأمين والشحن، وذلك خالل شهر مـن فـتح   

  .خطاب الضمان

  ٨       شؤون المناطق     )         ١٨٠(العدد             YEKÎTÎ  الوحـــدة 



ات بانخفاض المحصول إلى حوالي مليوني وثمة توقع
 ٣طن هذا العام، مقارنة مع التقـدير السـابق البـالغ    

ماليين طن، ومع محصول العام الماضي الـذي بلـغ   
  .ماليين طن ٤أكثر من 

وسوريا أحد األطراف الرئيسية فـي مجـال السـلع    
الغذائية والزراعية في الشرق األوسط، لكـن معظـم   

لجفاف وعـدم اسـتقرار   محاصيلها تضررت جراء ا
  .الطقس في العامين األخيرين

  
  فستا في مدينة القامشليحفل توقيع كتاب آ

  
أقيم في مدينة القامشلي حفل توقيع كتب آفستا بهدف  

التعريف بالقيمة التاريخية والسياسية للكتـاب، وقـد   
كلمة في سـجل  سجل مندوب حزبنا إلى هذا الحفل 

جاز الباحث الدكتور نثمن ان...((:جاء فيهاالزيارات 
الرحمن لهذا النتاج المعرفي الذي يقدمـه   خليل عبد

بين يدي المثقفين باللغة العربية ليكون إضافة مباركة 
تغني المكتبة الكردية وتفتح بابـا جديـدا للتنقيـب    
والبحث في التاريخ الكردي القديم ونحن إذ نقدر له 
 ما بذله من جهد نتضامن ونتعاون معه النجاز مزيد

من النتاج الفكري واألدبي الذي يخدم مسيرة الكـرد  
  ))الثقافية
١٦/٧/٢٠٠٨  
  

   األمسيات أخبار
  دمشق في الكردية

 
ــز      ٢٠٠٨-٧-٢٥ الجمعــة مســاء حفــل تميَّ

 فقـد  األصـيل،  الكـردي  والفن للطرب بتخصيصه
 أوسـي،  صالح: الفنّانَين بأغنيات الحضور ُأطْرَِب

 القديمـة،  نياتهمـا أغ مـن  باقة قدَّما حيث ورمزي،
 الجمهور معها تفاعل التي الجديدة األغنيات وبعض
 الثقافي بالشأن ومهتمين وبنات شباب من اكتظ الذي

 األكراد حارة في المنازل أسطحة أحد على الكردي
 والفنيـة  المادية اإلمكانيات رغم الحفل نجح .بدمشق

 عبـاس  وهم المشروع هذا على للقائمين المتواضعة
 وقـد  هـذا  ،نحسي وكومان قاسم، محمدو أوصمان،

 االلكترونيـة  والمواقع واألدباء الكتاب أسماء قرئت
 اإلنسان حقوق ومنظمات األدبية والمنتديات الكردية،
  .  للهيئة تهنئة برقيات أرسلوا الذين الكردية

 فـي  الكرديـة  األمسيات لجنة ومن الجدير ذكره أن
 دسـة السا شـمعتها  طفاءبإبهذا الحفل قامت  دمشق

 أمـل  وكلهـا  السابعة، السنة في الليلة منذ والدخول
 منذ بدأته الذي الصعب المشوار متابعة على وتصميم

٢٠٠٢-٧-١٢. 

  
  أخبار
 دمشق في المحاكمات

 
عقدت محكمة الجنايات   ٢٠٠٨تموز  ٣٠ بتاريخ

األولى بالقصر العدلي القديم جلستها العلنية المخصصة 
شر من قيادات إعالن الستجواب المعتقلين االثني ع

  .دمشق
وقد أحضر المعتقلون قبيل بدء الجلسة فنزعت 
أصفادهم ثم حشروا في قفص االتهام مع بعض 
المجرمين الجنائيين، فيما عدا الدكتورة فداء الحوراني 
التي سمح لها بالجلوس خارج القفص أمام مقاعد 

فايز سارة بلباس السجن . وقد تميز أ، المحامين
مروان العش بلباس السجن األزرق . أ المخطط وكذلك

  . في حين كان اآلخرون بألبستهم المدنية
ثم سمح رجال الشرطة، واألمن المنتشرين بكثافة، 
للجمهور المحتشد بالدخول بعد إخضاعه للتفتيش 
والتضييق الفردي، وسرعان ما غصت القاعة جلوسا 
ة ووقوفا بعائالت المعتقلين وممثلي البعثات الديبلوماسي

األوروبية واألميركية وأنصار إعالن دمشق وناشطي 
المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، في حين بقي 
كثيرون غيرهم خارج باب القاعة لم يتمكنوا من 

  .الدخول
كما اكتمل دخول فريق الدفاع الذي ناهز العشرين   

حسن عبد العظيم، محمد عبد : محاميا ومنهم األساتذة 
بد الرزاق زريق، خليل معتوق، المجيد منجونة، ع

رديف مصطفى، هيفاء الدوري، رزان زيتونه، سعد 
الخش، منى اسعد ، ابراهيم الحكيم ، ميشيل شماس ، 

  .سيرين الخوري، بسام العيسمي
  

وقد بدأت الجلسة مع دخول هيئة المحكمة واعتالئها 
المنصة وهي المؤلفة من الرئيس القاضي محي الدين 

يمن ومستشارة يسرى إلى جانب الحالق ومستشار أ
فتوجه . ممثلة النيابة العامة المدعية وكاتب المحكمة

القاضي الحالق بطلب الهدوء من الحاضرين، وأمر 
المعتقلين بالجلوس أرضا داخل القفص كي يقف 
المستجوب منهم متميزا، ثم بدأ باستجواب الدكتورة 

لبني أكرم ا: الحوراني، وبقية المتهمين كل على التوالي
وأحمد طعمة وعلي العبد اهللا وياسر العيتي وجبر 
الشوفي وفايز سارة ومحمد حجي درويش ومروان 

  .العش ورياض سيف وطالل أبودان ووليد البني 
 بعد ذلك تقدم فريق الدفاع بمذكرة خطية طلب فيها

 بينما طلقاء، ومحاكمتهم فوراً موكليه سبيل إخالء
 لتقديم اإلمهال ببطل العامة النيابة ممثلة تقدمت
 تاريخ إلى الجلسة برفع القاضي فأمر ادعائها،

 المعتقلين أهالي من إال القاعة وإخالء ،٢٦/٨/٢٠٠٨
  .بلقائهم لهم للسماح

  ٩       شؤون المناطق     )         ١٨٠(العدد             YEKÎTÎ  الوحـــدة 


