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�إرتريا ت�شارك يف اجتماع مفو�ضية تطوير املر�أة مدير جمعية املراجعة
الأفريقية يلتقي املراجع العام

ت�شارك �إرتريا يف االجتماع احلادي وال�ستني ملفو�ضية تطوير املر�أة العاملي املنعقد يف الفرتة من الثالث ع�رش وحتى
الرابع والع�رشين من مار�س اجلاري يف مقر الأمم املتحدة بنيويرك.
تر�أ�س وفد �إرتريا يف االجتماع الذي ت�شارك فيه �أكرث من  130دولة ،رئي�سة االحتاد الوطني للمر�أة الأرترية ال�سيدة/
تخ�آ ت�سفامكئيل .
وتقوم رئي�سة االحتاد الوطني للمر�أة حاليا ب�إجراء عدد من اللقاءات ،وذلك على هام�ش االجتماع مع وفود خمتلف
الدول حول عالقات التعاون بينها وبني �إرتريا على ال�صعيد العمل الن�سوي .
اجلدير بالذكر �أنه ت�شارك �إرتريا �سنويا يف االجتماع املذكور  ،وذلك منذ العام  1995انطالقا من املنتدى الن�سوي
العاملي الذي عقد يف العا�صمة ال�صينية بكني وتوقيعها على اتفاقية تطوير ال�ش�ؤون ال�صحية والتعليمية واالقت�صادية
واالجتماعية للمر�أة والتعاون يف مكافحة العادات ال�ضارة.

مت عقد اجتماع يف �أ�سمرا هدف �إىل
الدفع بالتعاون الثنائي بني مكتب
املراجع العام يف �إرتريا ،وجمعية
العامة
م�ؤ�س�سات املراجعة
العليا يف الدول الأفريقية الناطقة
بالإجنليزية.
و قدم املراجع العام ال�سيد/
قرزقهري قربمدهن يف اللقاء الذي
جرى يف الرابع ع�رش من مار�س
اجلاري تو�ضيحا حول عمل املراجع
العام يف �إرتريا وم�ستوى التطور
الذي بلغه.
وقد �أو�ضح املدير العام جلمعية
امل�ؤ�س�سات العليا للمراجعة العامة
للدول الناطقة بالإجنليزية يف
�إفريقيا ال�سيد /في�سيل بريرتيو�س
،ب�أن مكتب املراجع العام الأرتري
يعد من بني امل�ؤ�س�سات التي حتقق
مقايي�س اجلودة عالية امل�ستوى
يف �إفريقيا ،م�ؤكد ًا على تعاون
اجلمعية لتمهيد الأر�ضية للدفع

ب�أعمال ال�رشاكة اجلارية اخلا�صة
باملراجعة العامة مثل تطوير
القدرات الب�رشية وغريها .
هذا وكانت �إرتريا قد ح�صلت على
جائزة العمل املميز يف املراجعة
العامة يف العام املا�ضي.
اجلدير بالذكر �أن منظمة
للمراجعة
العليا
امل�ؤ�س�سات
العامة يف الدول الأفريقية الناطقة
بالإجنليزية تن�شط يف �إعداد لوائح
لعمل املراجعة العامة وبرامج
الت�أهيل املهني ملختلف �أعمال
املراجعة .
وقال ال�سيد/في�سيل بريرتيو�س
يف ت�رصيح لوكالة الأنباء "ب�أن
زيارته جاءت بهدف الوقوف عن
قرب على �أعمال املراجع العام يف
�إرتريا ،والإيفاء مبتطلبات املكتب
من جمعية م�ؤ�س�سات املراجعة
العامة العليا .

جنوب البحر االحمر:نقل ال�سكان من مناطق الرباكني �إىل مواقع �آمنة
�أعلن حاكم �إقليم جنوب البحر
الأحمر ال�سفري/حممد �سعيد منتاي
ب�أن املواطنني القاطنني يف القرى
الواقعة يف املناطق التي ميكن �أن
تن�شط فيها الرباكني �سيتم نقلهم
�إىل مناطق �أكرث �أمنا .
جاء ذلك خالل لقائه يف منطقة
وادي ب�سكان قرى �سايرور ومندغ
و�أروبي وبوري داعيا مدراء ال�ضواحي
والأعيان �إىل امل�شاركة الفاعلة
لإر�ساء اخلدمات االجتماعية للقرى

التي �سيتم نقلها.
وقد قال �أنه ومن خالل الدرا�سات
التي جرت ت�أكد ب�أن املنطقة بالفعل
ت�شكل خطورة على حياة الإن�سان
واحليوان ،مو�ضح ًا ب�أن تقدمي
الدعم الالزم للقرى التي �ستنقل
�إىل املناطق التي تختارها يعترب
من �أوىل �أولويات برامج التنمية
باملنطقة .
و�أ�ضاف ب�أن �سكان قرى �أروبي
وبوري يتوجب عليهم االنتقال �إىل

جترى اال�ستعدادات جلعل 435
من القرى يف �إقليم عن�سبا خالية
من التلوث ومكافحة الأمرا�ض التي
تنتقل عن طريق املياه يف ال�سنوات
الثالث القادمة.
و �أو�ضح م�س�ؤول ا �صحاح
البيئية يف مكتب التعليم باقليم
عن�سبا ال�سيد /برهاين قربكدان يف
ال�سمنار الذي عقد مب�ست�شفى كرن
عن حتقيق جناحات ال�صحاح البيئة
يف مديريات حلحل ،كرن وعيالبرعد

وقلب  ،ويتطلب بذل املزيد من
اجلهد يف مديريتي �سلعا وكركبت.
ودعا �إىل ت�ضافر جهود جميع
قطاعات املجتمع لإ�صحاح البيئة
وجعل الإقليم خال من التلوث بحلول
العام .2019
وقد بحث امل�شاركون اال�ستعدادات
امل�سبقة التي يتوجب القيام بها،
مو�صني بالقيام بحمالت التوعية
واملتابعة امل�ستمرة لدورات املياه
يف املدار�س ودور العبادة وقيام

املنطقة الأكرث �أمنا وت�سيري حياتهم
امل�ستقرة بدال من العي�ش يف قلق
دائم ،و�سيح�صلون على كافة �أنواع
الدعم الالزم عند تنفيذ الربنامج.
من جانبهم �أ�شار امل�شاركون
يف االجتماع �إىل اداركهم بخطورة
امل�شكلة التي خلفها الربكان يف
العام  2011على �سكان قرى معبايل
ومندغ و�سايرور  ،و�سيوفون بكل
املتطلبات لإجناح الربنامج الذي
و�ضعته احلكومة ل�سالمتهم.

جهود �إ�صحاح حتقيق �إجناز �صحي ملكافحة الإيدز
البيئة يف
�إقليم عن�سبا

املرافق اخلدمية باملراقبة اجليدة
والدفع بتجميع القرى.
وقد �أ�شاد م�س�ؤول مكتب وزارة
ال�صحة يف ب�إقليم عن�سبا الدكتور
ك�ستي برهان �سلمون باخلطوات
املتخذة نزوال اىل م�ستوى القرى،
م�ؤكدا ب�أن التطور الذي حدث على
م�ستوى االقليم �شكل �أر�ضية �صلبة
للنجاح ،ودعا �إىل العمل بقوة
للم�شاركة املنظمة واملن�سقة بني
املجتمع عامة وكافة امل�ؤ�س�سات.

�أفادت وزارة ال�صحة عن ت�سجيل نتائج مر�ضية ملكافحة مر�ض االيدز نتيجة
لإرتقاء الوعي ،ويجري العمل املن�سق لتمهيد االر�ضية حل�صول حاملي
الفريو�س على الرعاية الطبية اجليدة و�ضمان انتاجيتهم.
وقال م�سئول ق�سم ال�سيطرة على االمرا�ض املعدية الدكتور ار�آيا برهاين
لوكالة االنباء ب�أن حاملي الفريو�س و�صلوا م�ستوى ميكنهم من تناول الأدوية
ب�أنف�سهم وب�شكل منتظم وت�سيري حياة اجتماعية عادية ورفع انتاجيتهم .داعيا
املواطنني �إىل توخي احلذر يف كافة ان�شطتهم.
و�أو�ضح ب�أن اال�صابة مبر�ض االيدز التي كانت  1.15من االلف يف العام
 1996انخف�ضت يف العام  2016بن�سبة  86%لت�صل اىل  0.16من االلف ،
وقد حتقق هذا االجناز باال�ستثمار الكبري وت�ضافر جهود كافة امل�ؤ�س�سات
وقطاعات املجتمع التي يتوجب الدفع بها قدما.
و�أ�شار �إىل �أن عددمراكز التحاليل واالر�شاد ال�صحي ارتفع يف ال�سنوات
اخلم�سة ع�رش املا�ضية من  19اىل  ،155كما ارتفعت ن�سبة احلوامل الالتي
يقمن بالتحاليل ملر�ض الإيدز من  2.4%اىل  89%خالل ال�سنوات الثالث
ع�رش املا�ضية ،مو�ضحا ب�أن والدة  98%من االطفال من الأمهات حامالت
فريو�س االيدز خالني من املر�ض عام  2016يعك�س نتائج اجلهود املبذولة.
و�أو�ضح الدكتور ار�آيا ب�أن اي مواطن ي�شعر بالقلق من اال�صابة بالفريو�س
ميكنه الذهاب اىل �أقرب م�ؤ�س�سة �صحية واحل�صول على امل�ساعدة الالزمة.
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جون�سون يزور ال�صومال ويتعهد تركيا تهدد ب�إلغاء اتفاق الهجرة مع االحتاد االوروبي
تقدمي م�ساعدات ملكافحة اجلفاف

قال مكتب الرئي�س ال�صومايل
حممد عبد الله حممد �إنه اجتمع اول
ام�س الأربعاء مع وزير اخلارجية
الربيطاين بوري�س جون�سون الذي
تعهد بتقدمي م�ساعدات للم�ساهمة يف
مكافحة جفاف مدمر.
وتع�صف حرب �أهلية بالبلد الواقع
يف القرن الأفريقي منذ �أكرث من ربع
قرن ،ويحتاج حواىل  6.2مليون
�صومايل (حواىل ن�صف ال�سكان) �إىل
م�ساعدات بعدما دمر اجلفاف حما�صيل
زراعية وقتل املا�شية وت�سبب يف
ن�ضوب �آبار املياه يف �رشق �أفريقيا.

وقال بيان �أ�صدره مكتب
الرئي�س ال�صومايل" �إن بريطانيا
�ستقدم  110ماليني جنيه
�إ�سرتليني ( 134.35مليون دوالر)
مل�ساعدة منكوبي اجلفاف يف
بع�ض مناطق ال�صومال .وقالت
وزارة اخلارجية الربيطانية
يف بيان �إن جون�سون ناق�ش
�أثناء االجتماع ق�ضيتي اجلفاف
والأمن.
وذكر املوقع الإلكرتوين
لإذاعة مقدي�شو احلكومية �إن
«بوري�س اجتمع مع الرئي�س ال�صومايل
حممد وناق�ش تعزيز الروابط مع
ال�صومال وم�ضاعفة الدعم للحكومة
ال�صومالية وامل�ساعدات يف ما يخ�ص
اجلفاف».
ويهدد اجلفاف بانزالق ال�صومال
�إىل جماعة ،ويوجد ما ال يقل عن
� 360ألف طفل �صومايل يعانون �سوء
تغذية حاد ،ما يعني �أنهم �سيموتون
يف غ�ضون �أ�سابيع ما مل يح�صلوا على
م�ساعدة غذائية .ويف العام 2011
قتلت جماعة يف ال�صومال حواىل 260
�ألف �شخ�ص.

الكامريون :حترير  5000حمتجز لدى «بوكو حرام»
قالت الكامريون"�إن قوات
من دول عدة يف غرب �أفريقيا
حررت خم�سة �آالف �شخ�ص كانت
جماعة «بوكو حرام» املت�شددة
حتتجزهم يف قاعدة ت�سيطر
عليها.
االت�صاالت
وزير
وقال
الكامريوين عي�سى بكري �إن
عملية حتريرهم التي ا�ستمرت
�أ�سبوع ًا �أ�سفرت �أي�ض ًا عن
تدمري قاعدة اجلماعة املوجودة يف
اجلبال املحاذية حلدود نيجرييا
والكامريون.

و�أ�ضاف بكري يف م�ؤمتر �صحايف:
«يت�ألف الرهائن املحررون يف
معظمهم من الن�ساء والأطفال وكبار
ال�سن».

قتلى وجرحى بهجوم نفذته �أربع انتحاريات يف نيجرييا

قال ناطق با�سم �إدارة الطوارئ يف
نيجرييا عبدالقادر �إبراهيم اول ام�س
الأربعاء �إن �شخ�صني قتال و�أ�صيب
� 16آخرون يف هجوم نفذته �أربع
انتحاريات يف منطقة �سكنية يف مدينة
مايدوغوري �شمال �رشقي نيجرييا.
و�أ�ضاف ممثل الإدارة احلكومية
يف والية بورنو �أن الفتيات الأربع
طرقن باب منزل ثم فجرن عبواتهن
النا�سفة ،م�ؤكد ًا ُ
«قتلت االنتحاريات
الأربع ورجالن �آخران».

وميثل الرتكيز على منازل �أفراد
�أ�سلوب ًا جديد ًا يف الهجمات ،و�أو�ضح
الناطق �أن االنفجارات وقعت يف
منطقة مونا غاراغ ال�ساعة الواحدة
والربع �صباح ًا بالتوقيت املحلي
( 00:15بتوقيت غرينت�ش).
وتقع مونا غاراغ على �أطراف مدينة
مايدوغوري التي منيت ب�أ�سو�أ هجمات
جماعة «بوكو حرام» خالل متردها
امل�ستمر منذ ثماين �سنوات.

هددت تركيا اول ام�س االربعاء
ب�إن تلغي من جانب واحد االتفاق
الذي �أبرمته يف مار�س  2016مع
االحتاد الأوروبي والذي خف�ض �أعداد
املهاجرين والالجئني املتدفقني
على �أوروبا ،و�سط ت�صاعد الأزمة
الدبلوما�سية.
وقال وزير اخلارجية مولود
ت�شاو�ش �أوغلو لتلفزيون " 24ن�ستطيع
�أن نوقف االتفاق ب�شكل �أحادي .مل نبلغ
بعد نظرائنا يف االحتاد الأوروبي ،كل
هذا ب�أيدينا".
و�أ�ضاف من الآن ف�صاعدا ن�ستطيع �أن
نقول لن نطبق االتفاق ،و�سينتهي
وانتقد ت�شاو�ش �أوغلو االحتاد
الأوروبي لعدم �سماحه للمواطنني
الأتراك بدخول دوله دون ت�أ�شريات
مبوجب االتفاق.
وقال الوزير الرتكي "حرية

هي

�أمر

الت�أ�شريات
الزامي".
االتفاق
ومبوجب
تعهدت تركيا بت�شديد
املراقبة على حدودها
البحرية وتفكيك �شبكات
تهريب الب�رش التي
�ساعدت املهاجرين على
القيام بالرحلة اخلطرة
لعبور بحر �إيجه �إىل
اليونان التي تعترب نقطة البداية
للم�سرية نحو �أوروبا.
واتاح االتفاق وقف تدفق املهاجرين
�إىل القارة الأوروبية الذي حدث يف
 2015واجج امل�شاعر ال�شعبوية التي
ا�ستفاد منها اليمني املتطرف.
وقال ت�شاو�ش اوغلو �أن تركيا مل
تعد تطبق بندا �أ�سا�سيا من االتفاق
الذي ت�ستقبل من خالله مهاجرين تتم

�إعادتهم من اجلزر اليونانية التي
و�صلوا �إليها.
وقال "يف الوقت احلايل نحن ال
نطبق اتفاق �إعادة القبول لأنه ال
ي�سمح (للمواطنني الأتراك) بال�سفر
دون ت�أ�شريات".
و�أكد "ن�ستطيع �أن نقول +لن نطبق
اتفاق الهجرة +ولن نطلب �إذنا من
�أحد".

بوركينا فا�سو �:إحراق مدر�سة وال�سلطات تتهم "املتطرفني"

�أعلن م�س�ؤول يف بارابوليه يف �شمال
بوركينا فا�سو ان املدر�سة االبتدائية
يف هذه البلدة القريبة من احلدود مع
مايل �أحرقت ليل الثالثاء االربعاء
املا�ضيني ،م�شريا اىل ان ال�سلطات
ت�شتبه بوقوف املتطرفني خلف
هذا الهجوم لكونه اتى بعد ا�سبوعني
من مقتل مدير مدر�سة جماورة على
ايديهم.
وقال امل�س�ؤول لوكالة فران�س
بر�س طالبا عدم ن�رش ا�سمه ان
"افرادا جمهولني احرقوا املدر�سة
االبتدائية يف بارابوليه" ،م�شريا اىل
ان ال�سلطات ترجح وقوف املتطرفني
خلف هذا الهجوم.
من جهته قال احد �سكان البلدة
لفران�س بر�س طالبا بدوره عدم ن�رش
ا�سمه ان "احلريق ا�رضم قرابة ال�ساعة
العا�رشة ليال (بالتوقيتني املحلي

والعاملي) وقد التهمت �أل�سنة النريان
القاعات االربع املبنية من الق�ش".
وادى احلريق اىل ا�شاعة اخلوف
يف �صفوف �سكان بارابوليه الذين
يعي�شون يف حالة رعب م�ستمر ب�سبب
الهجمات التي ي�شنها املتطرفون
انطالقا من مايل املجاورة ،والتي
كان �آخرها يف اواخر فرباير حني
هاجموا مركز ال�رشطة يف هذه البلدة

الواقعة يف منطقة �سوم.
ويف نهاية يناير
اقتحموا العديد من
مدار�س منطقة �سوم ،وهددوا
املدر�سني بالتوقف عن
تدري�س اللغة الفرن�سية
وتدري�س العربية والقر�آن
رصا ،وذلك حتت طائلة
ح� ً
املوت .ويف مطلع مار�س
نفذاملتطرفون تهديدهم مع اغتيال
مدير مدر�سة كورفايل الواقعة يف
منطقة ال�سوم.
وكان املدر�سون يف العديد من مدن
بوركينا تظاهروا اجلمعة ت�ضامنًا مع
زمالئهم يف �شمال البالد ،وتنديدا
بحالة الرعب التي يعي�شها ه�ؤالء
ب�سبب تهديدات املتطرفني.

توقيف � 24شخ�صا بق�ضية الهجوم على م�ست�شفى ب�أفغان�ستان

�أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية � ،أن
� 24شخ�صا على الأقل بينهم "�ضباط
كبار" وعامالن يف امل�ست�شفى �أوقفوا
يف �إطار التحقيق بالهجوم على
م�ست�شفى ع�سكري يف العا�صمة كابل
يف الثامن من مار�س احلايل ،مقرة
بوجود "�إهمال".
وعلى الرغم من هذا الإعالن،
نفى اجلرنال هالل الدين هالل الذي
ي�رشف على التحقيق خالل م�ؤمتر
�صحفي تورط عاملني بامل�ست�شفى،
م�ؤكدا �أنه "لي�س هناك �أدلة" على
ذلك رغم روايات ناجني اتهموا
"طبيبي متمرنني" على الأقل التحقا
نْ
بامل�ست�شفى قبل �أربعة �أ�شهر.
وقال ال�ضابط "لي�س لدينا �أدلة
ت�شري �إىل �أن الهجوم نفذ بتواط�ؤ من
الداخل ..و�صل املهاجمون اخلم�سة
جميعا يف �سيارة تويوتا كوروال
حتمل لوحة ت�سجيل مزورة .وعلى
الفور فجر �أحدهم نف�سه".
و�أقر هالل بوجود "�إهمال" داخل
امل�ست�شفى م�ؤكدا �أن "الإرهابيني
كانوا �أفغانا و�أجانب" م�ضيفا �أنه
"ال �شك يف �أن هذا الهجوم خطط له
خارج البالد" موجها �أ�صابع االتهام
�إىل باك�ستان دون ذكرها باال�سم ووعد
بتقدمي "تفا�صيل الحقا".
وكان اجلرنال قد قدم ح�صيلة

�أ�شارت �إىل �سقوط "خم�سني قتيال و31
جريحا" لكن �شهودا وم�صادر �أمنية
ذكروا �أن عدد القتلى قد يكون �ضعف
ذلك �أي نحو مئة.
ووفق ت�رصيحات �سابقة مل�صدر
حكومي ،ت�شري التحقيقات الأولية

�إىل �أن الأ�سلحة والقنابل اليدوية
والذخرية احلية ُ�أدخلت امل�ست�شفى
قبل فرتة طويلة من الهجوم ،و�أن
�أربعة متدربني بامل�ست�شفى هم الذين
نفذوا الهجوم.

هولندا:رئي�س املفو�ضية االوروبية يرحب بفوز روتي على فيلدرز
رحب رئي�س املفو�ضية االوروبية
جان-كلود يونكر م�ساء اول ام�س
االربعاء بـ"الفوز ال�رصيح" الذي حققه
رئي�س الوزراء الهولندي مارك روتي
على زعيم اليمني املتطرف غريت
فيلدرز يف االنتخابات الت�رشيعية يف
ربا هذه النتيجة "ت�صويتا
بالده ،معت ً
�ضد املتطرفني".
�شينا�س
مارغاريتي�س
وقال
املتحدث با�سم يونكر يف تغريدة على
تويرت ان رئي�س املفو�ضية "حتدث مع
مارك روتي وهن�أه على فوزه ال�رصيح:
هذا ت�صويت الوروبا ،ت�صويت �ضد
املتطرفني".
واظهرت ا�ستطالعات اخلروج من
مراكز االقرتاع ان احلزب الليربايل
بزعامة رئي�س الوزراء مارك روتي
فاز بالعدد االكرب من املقاعد يف
انتخابات االربعاء ،يف حني حلت

ثالثة احزاب ،بينها حزب اليميني
املتطرف غريت فيلدرز بالت�ساوي يف
املركز الثاين.
من جهته قال م�صدر يف املفو�ضية
لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ن�رش
ا�سمه "هناك ارتياح" هذا امل�ساء يف
بروك�سل.
وقال م�صدر �آخر يف املفو�ضية
"ن�شهد عودة احل�س ال�سليم .ان
املفاعيل امل�شرتكة للربيك�ست ولفوز
دونالد ترامب خ�صو�صا جتعل من
االحتاد االوروبي عامل ا�ستقرار
ومنطق يف عامل جمنون".
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تكملةمن �صـ � ..4إعالن قانوين..
مادة  .10حقوق الإ�ستئناف
�	)1أي �شخ�ص غري را�ضي و
غريمقتنع بقرار الوزير حول قيمة
ر�سوم �رضيبة الطوابع الواجب دفعها،
ميكنه التقدم بعري�ضة �إ�ستئناف مكتوبة
خالل  30يوم ًا من تاريخ �إعالن القرار
ال�صادر وذلك �إىل املحكمة العليا.
قرار املحكمة العليا يجب
)2
�أن يكون خا�ضع ًا لعدم قبول �أية
�إ�ستئنافات �إ�ضافية.
مادة  .11الإعفاءات
اليجب �إلزام العقود،
.1
والإتفاقيات �أو امل�سودات املتعلقة
ب�شكل ح�رصي ملبيعات الب�ضائع بدفع
ر�سوم �رضيبة الطوابع.
ب�إمكان الوزير لأ�سباب مربرة
.2
ومقبولة� ،أن ي�ضمن �إعفاءات من دفع
ر�سوم �رضيبة الطوابع عن التذاكر,.
ال يجب �إلزام ال�سندات
.3
مثل الطلبات والعرو�ض املكتوبة
واملقدمة من املوظفني والعمال �إىل
ر�ؤ�ساء عملهم واملتعلقة ب�شكل ح�رصي
برواتبهم وعالواتهم و�إجازاتهم...
�إلخ .بدفع ر�سوم �رضيبة الطوابع.
يتم �إعفاء الوزارات،
.4
املفو�ضيات ،ال�سلطات احلكومية،
وغريها من الوكاالت واملكاتب مبا
يف ذلك بنك �إرتريا من دفع �أية ر�سوم
�رضيبية للطوابع.
فيما يخ�ص الإتفاقيات
.5
امل�شرتكة ،ميكن للوزير �إعفاء
ال�سفارات ،املكاتب القن�صلية،
البعثات الدبلوما�سية للدول الأجنبية
�أو املنظمات الدولية من دفع ر�سوم
�رضيبة الطوابع عن بع�ض �أو كل
ال�سندات املتعلقة.
مادة � .12صالحيات الوزير
للوزير �صالحية �إ�صدار قوانني
بخ�صو�ص-:

تزويد �أو بيع الطوابع
.1
وال�سندات املطبوعة.
تعيني الأ�شخا�ص القائمني
.2
على بيع الطوابع وال�سندات املطبوعة،
مبا يف ذلك حتديد مهامه وراتبه
ال�شهري.
تنفيذ بنود هذا الإعالن مبا
.3
يتنا�سب .
مادة  .13العقوبات
�	.1أي �شخ�ص يقوم ببيع الطوابع
�أو ال�سندات املطبوعة فوق القيمة
املذكورة يف هذا الإعالن �سوف يعاقب
مبوجب قانون الإجراءات اجلنائية
لدولة �إرتريا �إ�ضافة �إىل حرمانه من
الرخ�صة.
�	.2أي �شخ�ص يقوم ب�إرتكاب
جرمية تتعلق بر�سوم �رضيبة الطوابع،
�سوف يتعر�ض للعقوبة مبوجب قانون
الإجراءات اجلنائية لدولة �إرتريا يف
هذا الإطار.
�	.3أي �شخ�ص ال يقوم بدفع
ر�سوم �رضيبة الطوابع مبوجب املادة
( )8من هذا الإعالن �سوف يتعر�ض
لدفع غرامة مالية ت�صل �إىل  10%من
القيمة الواجب دفعها لر�سوم �رضيبة
الطوابع.
يجب �إلغاء ورف�ض �أية
.4
طلبات �أو عرائ�ض مكتوبة ال حتمل
طوابع عليها.
التفر�ض غرامة مالية �أو
.5
عقوبة على العرائ�ض والطلبات
املكتوبة والتي مل يتم الطبع عليها
ح�سب الأ�صول.
مادة  .14تاريخ نفاذ الإعالن
ي�رسي نفاذ هذا الإعالن القانوين
�إعتبار ًا من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة
الر�سمية للقوانني الإرترية.
�صدر يف �أ�سمرا يف  13مار�س 2017م.
احلكومة الإرترية.
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعالن قانوين رقم  2017/128قوانني ر�سوم �ضريبة الطوابع

مادة  .1ال�سلطة القائمة على �إ�صدار هذا
الإعالن
قام وزير املالية ب�إ�صدار هذه القوانني
مبوجب ال�سلطة املمنوحة له بناء على
املادة  12من هذا الإعالن القانوين
اخلا�ص بر�سوم �رضيبة الطوابع رقم
( 2017/180واملن�صو�ص عليه هنا
مب�سمى "�إعالن" ).
مادة  .2العنوان املوجز
ت�سمى هذه القوانني حتت م�سمى "�إعالن
قانوين رقم  – 2017/128لر�سوم �رضيبة
الطوابع).
مادة  .3حتديد قيمة بيع الطوابع
املل�صقة
يجب �أن تكون قيمة الطوابع املل�صقة
على ح�سب الأ�سعار التالية0.50 :
(خم�سني �سنت) – ( 1.00نقفة واحدة) –
�( 2.00إثنني نقفة) – ( 3.00ثالثة نقفات)
– ( 5.00خم�سة نقفات) – و 10.00
(ع�رشة نقفات).
مادة  .4الوثائق وال�سندات غري
املذكورة
�أية عقود� ،إتفاقيات� ،أو م�سودات
غري مذكورة يف املادة ( )4من الإعالن
القانوين ،ي�ستوجب �إلزامها بدفع ر�سوم
�رضيبة الطوابع بقيمة ( 20ع�رشين
نقفة).
مادة  .5حتويل املمتلكات وتغيري �شكل
وهيكل �أعمال �أية منظمة �أو �رشكة
يجب �أن تت�ضمن وثائق
.1
وم�ستندات حتويل املمتلكات ،التحويل
عن طريق الإرث ،الو�صية ،الهبة ،البيع
�أو ب�أية �صورة كانت.
يف حالة حتويل املمتلكات من
.2
الزوج �إىل الزوجة �أو على العك�س ،ومت
ت�صديقه و�إعتماده من قبل املحكمة ،ف�إن
ر�سوم �رضيبة الطوابع الواجب دفعها
حت�سب على �أ�سا�س ن�صف قيمة املمتلكات
املقيمة.
عدم الإلزام بدفع ر�سوم �رضيبة
.3
الطوابع يف حالة تغيري �أي ن�شاط جتاري

�إىل ن�شاط �آخر ،ب�رشط قيام �أع�ضاء جدد
لتلك امل�ؤ�س�سة التجارية بدفع ر�سوم
�رضيبة الطوابع على �أ�سا�س قيمة ر�أ�س
املال امل�ساهم به من قبلهم.
مادة  .6ر�سوم الدفع عن الإ�ستمارات
دفع قيمة ( 5خم�سة نقفات)
ر�سوم �رضيبة الطوابع عن الإ�ستمارات،
�رضائب التوظيف والعمالة ،ال�رضائب
املفرو�ضة� ،أو يف حالة �إ�صدار �شهادات
مماثلة.
مادة  .7جلنة التقييم
يف حالة عدم قبول م�صلحة الإيرادات
الداخلية لقيمة حتويل املمتلكات
املتفق عليها بني الطرف املحول
والطرف املحول �إليه ،يجب حتديد
قيمة املمتلكات بوا�سطة جلنة معينة
من قبل الوزير يقوم تتكون من رئي�س
و�أع�ضاء �إ�ضافيني.
مادة  .8الفواتري والأختام
يف حالة كانت ر�سوم �رضيبة
.1
الطوابع بقيمة ( 50خم�سني نقفة) �أو
ب�أعلى من هذه القيمة �أو حيثما تطلبت
نوعية وطبيعة ال�سند ،يجب تنفيذها
فقط بفاتورة.
فيما يخ�ص ر�سوم �رضيبة
.2
الطوابع الواجب دفعها عن تذاكر الدخول
للأماكن العامة واملتنزهات والرتفيه،
يتحتم على الإيرادات الداخلية منح
ترخي�ص و�إذن لطباعة التذاكر ،والت�أكد
من دفع ر�سوم �رضيبة الطوابع قبل ختم
التذاكر ب�أختام جافة.
مادة  .9املفت�شني
ب�إمكان ق�سم الإيرادات الداخلية �إر�سال
مفت�شني لأماكن عمل دافعي ال�رضيبة
للت�أكد من �أنهم قاموا بو�ضع الطابع
املنا�سب واملالئم لكل �سند معني.
مادة  .10اعداد الطوابع والأوراق
املطبوعة
يتحتم على ق�سم الإيرادات الداخلية
القيام بتوفري �أو بيع الطوابع والأوراق
املطبوعة.

مادة  .11تعيني موظفي ال�رضيبة
وحتديد رواتبهم
ب�إمكان ق�سم الإيرادات
.1
الداخلية تعيني �أ�شخا�ص لبيع
الطوابع والأوراق املطبوعة
وحتديد رواتبهم وتزويدهم مع
اخل�صم والتخفي�ض لهم بقيمة 10%
من قيمة مبيعات تلك الطوابع تكون
هذه الن�سبة بعد ذلك قيمة �أتعابهم
و�أجورهم.
يجب على الأ�شخا�ص
.2
الراغبني ببيع الطوابع �أو الأوراق
املطبوعة التقدم ب�إ�ستمارة عرب ق�سم
الإيرادات الداخلية.
يجبتوفريطلبالإ�ستمارة
.3
املذكورة يف املادة الفرعية ( )2من
هذه املادة الأ�سا�سية ،ب�شكل �سنوي
عقب دفع ر�سوم بقيمة ( 20ع�رشين
نقفة).
مادة  .12واجبات ال�شخ�ص املعني
للقيام ببيع الطوابع
يجب على ال�شخ�ص املعني للقيام
ببيع الطوابع �أن-:
يقوم ب�إل�صاق �إعالن
.1
مبحله مبكان ظاهر �أو على نافذة
حمله بعنوان " بائع طوابع ".
يقوم ببيع الطوابع
.2
والأوراق املطبوعة املتوفرة فقط
عرب م�صلحة الإيرادات الداخلية.
يقوم بحفظ خمزون
.3
من الطوابع والأوراق املطبوعة
بكل �أ�صنافها و�أنواعها و�أغرا�ضها
واملذكورة يف هذا الإعالن.
مادة  .13تاريخ نفاذ الإعالن
ي�رسي هذا القوانني �إعتبار ًا من
تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية
للقوانني الإرترية.
�صدر يف �أ�سمرا  13مار�س 2017م.
برهاين هبتي ماريام
وزيراملالية

مع�صوم وابو الغيط ي�شددان الفاو :ثلثا �سكان اليمن يتهددهم خطر اجلوع
على �أهمية جناح القمة العربية

�أكد الرئي�س العراقي
ف�ؤاد مع�صوم يف بيان،
اول ام�س االربعاء �أهمية
جناح القمة العربية
املقبلة ،و�شدد خالل
ا�ستقابله الأمني العام
للجامعة �أحمد ابو
الغيط ،على �رضورة
التو�صل �إىل حلول
�سلمية للنزاعات امل�سلحة.
وجاء يف البيان �أن مع�صوم
«التقى ،الأمني عام جلامعة الدول
العربية و بحث معه يف التطورات
ال�سيا�سية على امل�ستوى العربي
والدويل ،ف�ضال عن التح�ضريات
للقمة العربية يف عمان نهاية
ال�شهر اجلاري» .واكد «اهتمام
العراق اخلا�ص بنجاح القمة ،مبا
يخدم تطوير العمل امل�شرتك على
كل امل�ستويات وتطوير التعاون
االقت�صادي بني الدول العربية
كافة» ،و�شدد على �رضورة
«تفعيل عمل م�ؤ�س�سة اجلامعة
وتعزيز التعاون املعلوماتي مبا
ي�ضمن الق�ضاء على اجلماعات
الإرهابية و�أ�سباب وجودها كما
جدد �رضورة التو�صل �إىل حلول
�سلمية للنزاعات امل�سلحة ال �سيما
يف ليبيا واليمن و�سورية».
واو�ضح البيان ان «�أبو الغيط،
ا�شاد بالت�ضحيات التي قدمها

العراقيون و�أ�شار �إىل دعم الدول
العربية خطط العراق العمار
املناطق املحررة والتطور
االقت�صادي والتقدم» ،م�ؤكدا «دور
بغداد يف تعزيز الت�ضامن العربي
ومكانتها يف اجلامعة ك�أحد
م�ؤ�س�سيها».
وخالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
مع وزير اخلارجية ابراهيم
اجلعفري ،قال ابو الغيط
«ا�ؤكد دعم اجلامعة العربية
للعراق ،الذي مر بظروف على
مدى ما يقرب من  30عاما ثم
مكافحة االرهاب والت�صدي
لتنظيم داع�ش»  ،واعترب هزمية
التنظيم «وا�ستعادة ال�سيطرة على
االر�ض العراقية مدعاة لل�رسور
ال�شديد ون�ؤيد ونهنئ النجاحات
الع�سكرية» وا�ضاف« :نتطلع
لالحتفال يف املو�صل بن�رص
القوات العراقية».

حذرت منظمة االمم املتحدة
لالغذية والزراعة (الفاو) اول
ام�س االربعاء من ان �أكرث من
ثلثي �سكان اليمن يتهددهم خطر
اجلوع ويحتاجون "ب�شكل عاجل
م�ساعدات" ،معتربة ان اليمن يواجه
حالي ًا "�إحدى �أ�سو�أ �أزمات اجلوع يف
العامل".
وقالت املنظمة يف بيان ان
"انعدام الأمن الغذائي احلاد يهدد
�أكرث من  17مليون �شخ�ص يف اليمن
الذي مزقته ال�رصاعات وتعاين 20
حمافظة من �أ�صل  22يف اليمن من
مرحلة +الطوارئ� +أو +الأزمة+
من مراحل انعدام الأمن الغذائي،
ويواجه �أكرث من ثلثي �سكان اليمن
خطر اجلوع ويحتاجون ب�شكل
عاجل �إىل م�ساعدات لإنقاذ �أرواحهم
واحلفاظ على �سبل معي�شتهم".
وحذر البيان من انه "�إذا مل يتم
تقدمي دعم �إن�ساين �إ�ضايف ودعم
ل�سبل العي�ش ،ف�ستواجه حمافظتا
تعز واحلديدة ،حيث يقطن ربع
�سكان اليمن تقريباً ،خطر االنزالق
�إىل املجاعة".
ومع و�صول عدد الأ�شخا�ص الذين
يواجهون مرحلة "الطوارئ" �أو
"الأزمة" من مراحل انعدام الأمن
الغذائي �إىل �سبعة ع�رش مليون
�شخ�ص ،يواجه اليمن حالي ًا �إحدى
�أ�سو�أ �أزمات اجلوع يف العامل".
وقالت املنظمة ان "هذه الأرقام
متثل زيادة بن�سبة  21%منذ يونيو
 ،"2016م�شرية اىل ان "النزاع يف
اليمن ترك �آثار ًا مدمرة على الأمن
الغذائي و�سبل ك�سب العي�ش ،وان
 80%تقريب ًا من الأ�رس يف اليمن

تواجه و�ضع ًا اقت�صادي ًا �أكرث �سوء ًا
باملقارنة مع الو�ضع االقت�صادي
قبل ن�شوب النزاع".
ونقل البيان عن مرييتك�سل
ريالنو ،ممثلة منظمة الأمم املتحدة
للطفولة (اليوني�سيف) يف اليمن،
"نعاين من �أعلى م�ستويات ل�سوء
التغذية احلاد يف تاريخ اليمن
احلديث .ومن بني  2,2مليون طفل

يعانون من �سوء التغذية احلاد،
هناك � 462ألف طفل يعانون من �سوء
التغذية ال�شديد واحلاد" ،م�شرية
اىل ان الطفل الذي يعاين من �سوء
"معر�ض
التغذية ال�شديد واحلاد
ّ
�أكرث بع�رش مرات خلطر الوفاة �إذا
مل يتلق العالج يف الوقت املنا�سب
باملقارنة مع الطفل املتمتع ب�صحة
جيدة وبنف�س عمره".

رئي�س التحرير
حممد نور يحيى
نائب رئي�س التحرير
حواء �سليمان عبد القادر
هاتف 117099
اخبار خارجية
حممود �شاكر
�ص.ب247 :

فاك�س127749 :

هاتف التوزيع200454 :
هاتف االعالنات125013 :
�ص.ب1284 :

طباعة �ضوئية وت�صميم �صفحات:
عبده �صالح علي
نورة عثمان حممد
منى ا�سمال�ش قربازقابهري
را�سلونا على العنوان التايل:

alhadisa@zena.gov.er
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

�إعالن قانوين رقم 2017/180
بخ�صو�ص ر�سوم دفع �ضريبة الطوابع

كما هو معروف ف�إن م�صلحة
الإيرادات الداخلية التابع لوزارة
املالية قامت بتنفيذ املرا�سيم
والإعالنات القانونية الأ�سا�سية
املعمول بها منذ  23عام ًا مثل
�إعالن ال�رضائب والر�سوم (�إعالن
رقم � ،)1994/62إعالن �إيرادات
ال�رضائب الداخلية (�إعالن رقم
� ،)1994/63إعالن على ال�رضائب
الزراعية واحليوانات الداجنة يف
القرى (�إعالن رقم ،)1994/64
�إعالن �رضائب املبيعات والزيادات
ال�رضيبية (�إعالن رقم ،)1994/65
�إعالن ر�سوم الطوابع مع موادها.
وتقوم امل�صلحة بتنفيذ مرا�سيمها
ال�صادرة عنها مثل (�إعالن رقم
 ،)1994/63اخلا�ص بال�رضائب
الزراعية واحليوانات الداجنة يف
القرى مع موادها ال�صادرة بتاريخ
 1دي�سمرب 2016م ،و(�إعالن رقم
 ،)1994/65اخلا�ص بر�سوم الطوابع
مع موادها ال�صادرة بتاريخ  6مار�س
2017م� .أما املر�سومني املتبقيني
فهما قيد الدرا�سة واملراجعة.
مادة  .1العنوان املوجز
ي�سمى هذا الإعالن بـ (�إعالن قانوين
رقم  – 2017/180اخلا�ص بر�سوم
دفع �رضيبة الطوابع).
مادة  .2تعريفات
يف هذا الإعالن القانوين ,ومامل
معنى �آخر ف�إن:
يقت�ضي �سياق الن�ص
ً
(" )١القرار" اليق�صد به ذلك القرار
الذي ي�صدر ب�أمر املحكمة يف ق�ضايا
الأطراف ،بل هو القرار الذي ي�صدر
من قبل الأعيان �أو جلنة ال�صلح
يف الق�ضايا التي تنظر فيها جلنة
ال�صلح وت�صدر قرارها املكتوب على
هذا الأ�سا�س.
(�” )٢سند ال�سلفية" يق�صد به
ال�شخ�ص الذي يقوم ب�شكل ملزم بدفع
مبلغ مايل ل�شخ�ص �آخر على ح�سب
ظروف ق�ضيته ،وذلك من خالل قيامه
�أو عدم قيامه بعمل خا�ص ي�ؤدي �إىل
حالة الإلغاء �أو من خالل �شهادة
م�صدقة ومرفقة ب�أمر ،ال ي�ؤدي �إىل
مكاف�أة ال�شخ�ص امل�سجل �أو القائم
على حفظ تلك ال�شهادة .ويت�ضمن هذا
ال�سند ،قيام �شخ�ص ما بدفع مبلغ
مايل ل�شخ�ص �آخر من باب الإلزام.
(" )٣الإتفاقيات اجلماعية وعقود
العمل" يق�صد به تلك املفاهيم
والتعريفات املت�ضمنة وال�صادرة يف
�إعالن قانون العمل رقم 2001/118
باملادة  )8( 3و (.)21
(" )٤العقد" يق�صد به الإتفاق
بني طرفني �أو �أكرث فيما يخ�ص
ت�أ�سي�س �إلتزاماتهم فيما بينهم حول
املمتلكات وتغيريها و�إنهاء عقودعم
على هذا الأ�سا�س.
(" )٥عقد الت�أمني" يق�صد به �سيا�سة
ت�أمينية يقوم من خاللها الطرف
ال�ضامن على منح الت�أمني بعد
�إ�ستالمه للقيمة امل�ستحقة للطرف
امل�ضمون �ضد �أية خ�سارة� ،رضر،
�ضياع �أو فقدان املكا�سب امل�ستقبلية،
�أو �ضد �أية �أ�رضار تنتج عن �أحداث
غري معروفة �أو حم�سوبة ت�ستدعي
التعوي�ض عنها ،ويت�ضمن كذلك قيام
الطرف ال�ضامن بالتعوي�ض عن �أية
�أ�رضار تقع على حياة الأفراد جراء
احلوادث والأمرا�ض املختلفة �أو من
خالل الأ�رضار الأخرى الناجتة عن
الت�أمني ال�شخ�صي.
(" )٦م�صلحة الإيرادات الداخلية
معنى
" ومامل يقت�ضي �سياق الن�ص
ً
�آخر ف�إنه يق�صد به اجلهة املخولة
من قبل الوزير للقيام بتنفيذ بنود

هذا الإعالن القانوين وموادها.
(" )٧ال�سند" يق�صد به احلقوق
والإلتزامات املنفذة �أو امل�سجلة،
املحولة �أو املنقطعة� ،أو املحددة
املجال �أو املمددة املذكورة ب�شكل
مكتوب يف ذلك ال�سند.
(" )٨الوزير والوزارة" يق�صد بهما
وزير ووزارة املالية على التوايل.
(" )٩ال�سند القابل للتفاو�ض"
يق�صد به �أي �سند مت�ضمن حلقوق
الأهلية حيث ال ميكن معه فر�ض
القوة والإلزام �أو حتويل احلقوق
ب�شكل منف�صل عن هذا ال�سند والذي
يت�ضمن مثل ال�سندات التجارية،
�سندات التحويل� ،سندات التعهد،
ال�شيكات وغريها من ال�سندات
الأخرى املماثلة.
(" )١٠العمل التوثيقي" يق�صد به
ال�شهادة والت�أكيد من قبل �شخ�ص
م�رصح وموكل للقيام مبثل هذا
العمل.
(" )١١ال�شخ�ص" يق�صد به �أي
�شخ�ص طبيعي� ،أو �أية منظمة بغ�ض
النظر عن �إمتالك تلك املنظمة �صفة
قانونية.
(" )١٢الفاتورة" يق�صد به� ,أي
مكتوب يت�ضمن ذكر الأموال �أو �أية
�سندات حتويل موقعة� ،شيكات �أو
�سندات تعهد مت الإقرار عليها ب�شكل
كتابي من �أجل �إ�ستالمها �أو تلك التي
تت�ضمن �أية دعاوي �أو �أطراف من
ذلك الإقرار امل�ؤكد على الإ�ستالم �أو
الر�ضا �أو تلك تبني �أو تدل على مثل
ذلك الإقرار.
(�" )١٣سند ال�ضمان" يق�صد بها �أية
�سندات يقوم املقرت�ض �أو ال�ضامن
على �أ�سا�سه مبنح الدائن �أجر ًا
على جزء �أو كل ممتلكاته.
(" )١٤التذكرة" يق�صد بها
�شهادة �أو رمز تثبت دفع ر�سوم
الدخول لأماكن الرتفيه.
مادة  .3القوانني امللغية
ي�ستبدل الإعالن القانوين رقم
 ,1995/65اخلا�ص مبر�سوم
�رضيبة الطوابع ,بهذا الإعالن
القانوين.
مادة  .4جدول ن�سب ور�سوم
تعريفات �رضيبة الطوابع
يتم دفع ،وجمع ر�سوم �رضيبة
الطوابع ،لكل من الأغرا�ض
املبينة يف هذا اجلدول ح�سب
الن�سب التالية-:
مادة  .5ر�سوم �رضائب
الطوابع
للوزير �صالحية �إ�صدار
.1
قوانني لأجل تقدمي ن�سبة ر�سوم
دفع �رضائب الطوابع على مناذج
معينة و�شهادات خمتلفة.
الن�سب املدفوعة عن
.2
�أية تنفيذات الحقة يجب �أن تكون
مطابقة ملا هو مذكور يف نف�س
هذا اجلدول.
الت�صديقات ب�أي �شكل
.3
من الأ�شكال على ال�سندات القابلة
للتفاو�ض �أو تقدمي �أية تعديالت،
تغيريات �أو �أية حتريفات يف
�أية �سندات �أخرى تعترب تنفيذ ًا
الحقاً.
مادة  .6التقييم
مع �إمكانية حتديد قيمة
.1
احلقوق �أو الإلتزامات املنفذة
من خالل ال�سندات ،ف�إن ن�سبة
القيمة املدفوعة لتلك الأغرا�ض
يجب �أن تكون نف�س ن�سبة القيمة
املذكورة لكل غر�ض كما هو
مو�ضح يف اجلدول �أعاله.
ويف حالة �أن قيمة احلقوق �أو

الإلتزامات املنفذة من خالل ال�سندات
ال ميكن حتديدها ،تكون القيمة
املدفوعة لتلك الأغرا�ض قيمة ثابتة
لأي منها كما هو مذكور يف اجلدول.
يف حالة كون ال�سند قابل
.2
للدفع مع �رضيبة الطوابع بخ�صو�ص
�أية قيمة مو�ضحة ب�أي عملة �أخرى
غري النقفة ،فمثل هذه القيمة يجب
�أن يتم ح�سابها على �أ�سا�س ن�سبة
التحويل ال�سائدة.
يف حالة �أن ال�سند قابل
.3
للدفع مع �رضيبة الطوابع على
�أ�سا�س �إعالن قيمة معدلة ب�أي عملة
�أخرى غري النقفة بخ�صو�ص �أية �أ�سهم
�أو �ضمانات رائجة ،فمثل هذه القيمة
يجب �أن يتم ح�سابها مبعدل قيمة
الأ�سهم �أو ال�ضمانات ال�سائدة وقتما
تكون ال�سندات املتباينة م�سحوبة.
�	.4أية �سندات ت�شمل ق�ضيتني
�أو �أكرث من ق�ضيتني خمتلفتني �أو
متعلقتني يجب تغرميها مبجموع
قيمة الق�ضايا الواجبة دفعها
بخ�صو�ص كل �سند منف�صل.
يجب ح�ساب ر�سوم الطوابع
.5
الواجب دفعها عن م�ستندات حتويل
املمتلكات بقيمة املمتلكات املت�ضمنة
واملتفق عليها بني الطرف املحول
والطرف املحول �إليه ،ب�رشط
�أن يكون مثل هذا التقييم مقبو ًال
وم�رصح ًا به لدى م�صلحة الإيرادات
الداخلية.
يف حالة �أن القيمة املتفق
.6
عليها بني الطرف املحول والطرف
املحول �إليه غري مقبولة لدى م�صلحة
الإيرادات الداخلية ،ف�إنه يجب حتديد
قيمة املمتلكات املحولة لغر�ض
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ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

ح�ساب ر�سوم الطوابع بوا�سطة جلنة
خا�صة ت�شمل اجلهات احلكومية
املخت�صة واملعينة �أو املفو�ضة من
قبل الوزير.
للوزير �صالحية قبول �أو
.7
رف�ض ر�سوم الطوابع الواجب دفعها
واملحددة من قبل اللجنة اخلا�صة.
مادة � .7إلتزامات الدفع
عدا ذلك ،ومامل يتم ذكره
.1
يف هذا الإعالن ،ف�إن امل�ستفيد من
�أية �سندات عليه �أن يلتزم بدفع ر�سوم
�رضيبة الطوابع املذكورة هنا.
على ال�شخ�ص الذي يقوم
.2
ب�سحب �أو �إ�صدار �سندات يف دولة
�إرتريا �أن يلتزم بدفع ر�سوم �رضيبة
الطوابع ،وعلى �أية حال ،ففي حال
�سحب �سندات خارج دولة �إرتريا،
فيكون ال�شخ�ص الأول امل�س�ؤول عن
ذلك العمل داخل دولة �إرتريا ملزم ًا
بدفع ر�سوم �رضيبة الطوابع.
ماعدا ذلك ،ومامل يتم ذكره
.3
يف عقود �إتفاق الإيجارات ،فيكون
الطرف امل�ست�أجر ملزم ًا بدفع ر�سوم
�رضيبة الطوابع.
يكون الطرف امل�ضمون
.4
ملزم ًا بدفع ر�سوم �رضيبة الطوابع
عن عقد الت�أمني.
يكون الطرف املقرت�ض
.5
ملزم ًا بدفع ر�سوم �رضيبة الطوابع
الواجبة عن �سندات ال�ضمان.
ماعدا ذلك ،ومامل يتم
.6
الإتفاق بني الطرفني ،يكون الطرف
املحول �إليه املمتلكات ملزم ًا بدفع
ر�سوم �رضائب الطوابع الواجبة عن
م�ستندات حتويل املمتلكات و�سندات
حتويل الأ�سهم.
�	.7أي ب�إتفاق �أو عقد معني
بني �أالطراف  ،مع ًا �أو ب�شكل فردي
ملزم بدفع ر�سوم �رضائب الطوابع
املذكورة هنا.
الإلتزامات اخلا�صة بدفع
.8
ر�سوم �رضيبة الطوابع عن العرائ�ض
للجهات
املكتوبة
والطلبات
احلكومية تعتمد على مقدم الطلب �أو
العري�ضة.
يكون �صاحب العمل ملزم ًا
.9

بدفع ر�سوم �رضائب الطوابع عن
عقود التوظيف والعمالة.
مادة � .8أ�سلوب وزمن الدفع
يتم دفع ر�سوم �رضيبة
.1
الطوابع على النحو التايل-:
عن م�سودات وقوانني
�أ)
ت�أ�سي�س ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات ،يتم
الدفع قبل �أو �أثناء فرتة الت�سجيل.
عن املكافاءت ،يتم الدفع
ب)
قبل التنفيذ �أو �أثناء وقت �صدورها.
عن ال�سندات القابلة
ج)
للتفاو�ض ،يتم الدفع �أثناء فرتة
�صدورها.
عن العقود وامل�ستندات،
د)
يتم الدفع قبل �أو �أثناء فرتة التوقيع
عليها.
هـ) عن عقود الإيجارات ،يتم الدفع
قبل �أو �أثناء فرتة التوقيع عليها.
و) عن �أعمال
التوثيق والت�صديق ،يتم الدفع �أثناء
فرتة �صدورها.
ز) عن �سندات
ال�ضمان ،يتم الدفع قبل �أو �أثناء
فرتة �صدورها.
ح) عن عقود الت�أمني،
يتم الدفع قبل �أو �أثناء فرتة �صدور
بولي�صة الت�أمني.
ط) عن الفواتري،
يتم الدفع �أثناء فرتة �صدورها.
ي) عن �شهادة
�إمتالك الأ�سهم ،يتم الدفع �أثناء فرتة
�صدورها.
ك) عن �سندات حتويل ملكية
املمتلكات و�سندات حتويل الأ�سهم،
يتم الدفع قبل �أو �أثناء فرتة تفعيل
التحويل.
ل) عن التذاكر ،يتم الدفع
قبل �أو �أثناء فرتة �صدورها.
م) عن اال�ستمارات ،يتم
الدفع �أثناء فرتة �رشائها ،وعن
�شهادات الرتخي�ص ،يتم الدفع وقت
�صدورها.
 .2عندما تكون قيمة ر�سوم �رضائب
الطوابع:
�أ) �أقل من خم�سني نقفة ( )50فيجب
تفعيلها بو�ضع طابع بقيمة مالئمة
على ال�سند� .أو عندما تكون-:
ب) بقيمة خم�سني نقفة ()50
�أو �أكرث �أو حيثما يتطلب نوع
وطبيعة ال�سند ،عندها يكون
للوزير ال�صالحية عرب �إ�صدار
قوانني لر�سوم �رضيبة طوابع
تلك ال�سندات ،ويجب دفعها
مقابل الفواتري.
� .3أي �شخ�ص يقوم بتنفيذ
�سندات حتمل طوابع ال�صقة،
وقت تنفيذها ،يكون ملزم ًا
ب�إلغائها والتخل�ص منها حتى ال
يتم �إ�ستعمالها مرة �أخرى.
مادة � .9صالحيات و�سلطات
م�صلحة الإيرادات الداخلية
تتمتع م�صلحة الإيرادات
بال�صالحيات
الداخلية
التالية-:
 .1القيام بجمع ر�سوم �رضيبة
الطوابع املحددة وتنفيذ قوانني
هذا الإعالن.
 .2الطلب من الأفراد و�إلزامهم
بدفع ر�سوم �رضيبة الطوابع من
�أجل ت�سليم وتفتي�ش �أية �سجالت،
كتب� ،أوراق ،وثائق وم�ستندات
�أو �إجراءات �رضورية لتحديد
ر�سوم �رضيبة الطوابع لتلك
الأغرا�ض� .أو ب�شكل �رضوري،
لطلب ح�ضور مثل �أ�ؤلئك الأفراد
الذين �سوف يقومون بالإدالء
بتو�ضيحاتهم خالل التفتي�ش عن
مثل تلك ال�سجالت.
 .3حتديد ر�سوم �رضيبة
الطوابع الواجب دفعها مبوجب
هذا الإعالن وذلك عن طريق
التقدير ،وذلك يف حالة ف�شل
ال�شخ�ص املعني بالإمتثال ح�سب
التوثيقات املطلوبة وامللخ�صة
يف املادة الفرعية ( )2من هذا
الإعالن.
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فروعالإحتادالوطنيللمر�أةالإرترية
يف اخلارج يحتفل بيوم املر�أة العاملي

فرع �إحتاد املر�أة
بقطر

احتفل فروع االحتاد الوطنى
للمر�أة االرترية باخلارج بالثامن
من مار�س اليوم العاملي
للمر�أة.
فقد احتفل الفروع يف
كل من دولة االمارات،قطر
 ،جمهورية م�رص العربية
الواليات
،الكويت،
ا ملتحد ة ا ال مر يكية  ،جنو ب
وا�سرتاليا
افريقيا ،كينيا،
باملنا�سبة.
املنا�سبة
يف
والقيت
كلمات متجد ن�ضاالت املر�أة
االرترية ودورها الكبري يف حترير
الوطن ،ودعم برامج التنمية
.
فقد احي فرع االحتاد مبدينة
ال�سويدية
ا�ستكهومل
فعاليات االحتفال حتت
�شعار املراة �ضمانة ال�سيادة

اىل ان �سفارة ارتريا بالكويت
على ا�ستعداد تام لتقدمي
كافة املتطلبات لتعزيز دور
اع�ضاء اجلالية ب�شكل عام
واالحتاد ب�شكل خا�ص يف هذا
ال�صدد.
والقت رئي�سة فرع االحتاد
ال�سيدة  /ملئتى دقي كلمة
ذكرت فيها املعجزات التى
ج�سدتها املر�أة االرترية،ومن
جهته او�ضح ال�سكرتري االول
لل�سفارة االرترية بالكويت
ال�سيد /ادري�س حممد على
الدور املهم الذي تلعبه
املراة االرترية يف اجناح برامج
التنمية ودعا اىل تقوية
جهودهن لتعزيز دور االحتاد.
كما القي مندوبون من
ال�شعبية
اجلبهة
فرع
بالكويت واالحتاد الوطنى

فرع االحتاد الوطنى بجنوب افريقيا

والتنمية.
كما احي فرع االحتاد
الوطنى للمراة االرترية
بالكويت يف العا�رش من
ال�شهر اجلاري يوم املر�أة
العاملي ،وقد القي م�س�ؤول
ال�ش�ؤون القن�صلية واالدارية
ال�سيد �ساميون تخلي �سنبت
كلمة اكد فيها املعجزات
التى حققتها املراة االرترية
خالل فرتة الكفاح امل�سلح
ومابعد التحرير ،ودعا اىل
العمل جنبا اىل جنبا مع
ال�شعب واحلكومة االرترية
من اجناح برامج التنمية
اجلارية بار�ض الوطن  ،م�شريا

ل�شباب وطلبة ارتريا كلمات
ت�ضامنية يف املنا�سبة.
كما احتفل االحتاد الوطني
للمر�أة االرترية فرع جمهورية
م�رص يف الثامن من مار�س
اجلاري باملقر التاريخي للجالية
االرترية الكائن يف � 23شارع
�رشيف و�سط القاهرة .
والقيت يف املنا�سبة كلمة
رئي�سة فرع االحتاد ا�شادت
فيه بن�ضاالت املر�أة االرترية
وم�ساهماتها املقدرة يف
حترير الوطن كما اكدت على
دور املر�أة االرترية يف بناء ارتريا
احلديثة ،وبدوره ا�شاد قن�صل
ارتريا بجمهورية م�رص العربية

ال�سيد /ا�سماعيل ادري�س
بابكر بن�ضاالت املر�أة االرترية
يف فرتة الكفاح امل�سلح
م�ؤكدا على اهمية دورها يف
اعادة البناء والتعمري.
كما احتفل فرع االحتاد
الوطنى للمر�أة االرترية بدولة
قطر بيوم املر�أة وذلك يف
العا�رش من ال�شهر اجلاري.حتت
رعاية �سفارة دولة قطر حتت
�شعار م�ساواة املر�أة لتنمية
م�ستدامة ،ويف كلمته
بهذه املنا�سبة ا�شاد �سفري
ارتريا بدولة قطر ال�سيد/
على ابراهيم بالدور البناء
للمر�أة االرترية يف مرحلة
الكفاح امل�سلح للدفاع عن
ال�سيادة الوطنية وتنمية
البالد والت�صدي للعدائيات
بوعي كبري ا�سا�س للتقدم
والتنمية م�ضيفا بان املر�أة
االرترية حققت املعجزات يف
كل املراحل قائال بان تقوية

�سفري ارتريا بدولة
االمارات يلقي كلمة يف يوم
املراة العاملي

دولة ارتريا الجناح املهمة.
كما احي فرع احتاد املر�أة
بال�سودان فعاليات يوم املر�أة
يف العا�رش من ال�شهر اجلاري
بح�ضور اكرث من  350من
اع�ضاء االحتاد.
ودعا م�س�ؤول ال�ش�ؤون

فرع �إحتاد املر�أة بجالية الكويت

املر�أة له اثر يف جهود التنمية
امل�ستدامة .
من جانبها قدمت رئي�سة
االحتاد الوطنى للمر�أة بدولة
قطر ال�سيدة /قدي حمرت�أب
كلمة او�ضحت فيها ن�ضاالت
املر�أة االرترية خالل مرحلة
الكفاح امل�سلح ودورها البارز
يف حماربة العادات ال�ضارة
التى ت�ضعف منو وتطور املر�أة
 ،م�شرية يف الوقت نف�سة
باملعجزات التي حققتها
للدفاع عن �سيادتها وت�أمني
حقوقها ،م�ؤكدة بان املكتب
الفرعي لالحتاد الوطني
للمر�أة االرترية بدولة قطر
�سيعمل بالتعاون مع �سفارة

القن�صلية ب�سفارة ارتريا
بال�سودان ال�سيد /مع�شو يف
الكلمة التي القاها ب�رضورة
تقوية وت�أطري االحتاد من اجل
ان يلعب الدور املنوط به يف
اجناح برامج التنمية،م�شيدا
يف الوقت نف�سه بالدور
املهم الذي قامت به املر�أة
االرترية خالل فرتة الن�ضال
ومابعد التحرير .
كما احتفل اع�ضاء فرع
االحتاد الوطني با�سرتاليا
باملنا�سبة بح�ضور جماهريي
كبري.
والقي القن�صل العام
الرتريا با�سرتاليا ونيوزيلندا
تخ�ستى
ال�سيد/حماري

فرع االحتاد الوطنى للمراة االرترية بالقاهرة

كلمة اكد فيها ان املر�أة
االرترية لها مكانة خا�صة
يف املجتمع االرتري بف�ضل
ت�ضحياتها اجل�سام.
ومن جهتها ا�شارت رئي�سة
فرع االحتاد ال�سيدة /فروينى
قربي ميكائيل ،انه يف خ�ضم
ن�ضال ال�شعب االرتري من
اجل ن�رش العدالة االجتماعية
عمل على حتقيق م�ساواة
املر�أة وذلك عرب و�ضع اال�س�س
والقوانني �ضمن اللوائح
ال�صادرة.
واحتفلت اجلالية االرترية
بكينيا بيوم املر�أة العاملي
والقيت يف املنا�سبة عدد
من الكلمات بينها كلمة
رئي�سة فرع االحتاد هناك
ال�سيدة /ابابا هيكي وكلمة
با�سم اجلالية قدمها ال�سيد/
داويت حقو�س ف�ضال عن
كلمة فرع اجلبهة ال�شعبية
والعدالة
للدميقراطية
هناك.
والقى ال�سفري /بيني
رئ�سوم كلمة هن�أ فيها
اع�ضاء االحتاد باملنا�سبة
وا�شاد بن�ضاالت املر�أة ودورها
الفعال يف حترير البالد م�شريا
اىل اهمية تقوية االحتاد يف
كينيا من اجل ان يقوم بدوره
الفعال يف تقوية ع�ضوية
املر�أة ولتخفيف ال�صعوبات
التى ميكن ان تواجه االحتاد.
كما احي فرع االحتاد بجنوب
افريقيا بعيد املر�أة يف ال�سابع
من ال�شهر اجلاري مب�شاركة
عدد كبري من اع�ضاء اجلالية
االرترية.
وبد�أت الفعاليات بالوقوف
دقيقة �صمت حدادا على
ارواح ال�شهداء ثم القي
�سفري ارتريا بجنوب افريقيا
ال�سيد� /صالح عمر كلمة
او�ضح فيها ان االحتفال
بالثامن من مار�س لهذا
العام ي�أتي يف اطار الت�صدي
للعدائيات التى واجهت
ال�شعب االرتري ،م�شريا اىل
ان امل�ساواة من االولويات التي
تهتم احلكومة وال�شعب
االرتري بتحقيقها..
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 )4اجلزاء املنا�سب
لقد حظى هدف هذه العقوبة
ب�شهرة وا�سعة ابان ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي والذي حل
حمل عقوبة الث�أر او االنتقام
الث�أري الذي كان �سائد ًا يف
االزمنة ال�سالفة ،واعتمدها
اي�ض ًا قانون العقوبات االرتري
كا�سا�س يف و�ضع م�سودة نظام
عقوباته .وهدف هذه العقوبة
ينطلق من جدلية "اجلزاء جزء
ال ينف�صل عن االحكام اليومية
املتعلقة باال�شادة او االنتقاد
اي التوبيخ ،وانه من الطبيعي
ان يكافئ املجتمع كل من اح�سن
العمل ويجازي او يعاقب كل
من ارتكب اخلط�أ او اجلرم" ومع
اقرارنا بوجود اهداف عقوبات
اخرى اال ان هدف عقوبة اجلزاء
املنا�سب هو الت�أكيد على �رضورة
ان ينال املذنب الذي اتى بافعال
منافية للمجتمع جزائه املنا�سب
اي اجلزاء الذي يتنا�سب ويوازي
حجم اجلرم الذي ارتكبه .
"فاجلزاء املنا�سب" هو ا�سلوب
ي�ضع الهدف اال�سا�سي للعقوبة
كمرتكز ،وي�صوغ او يعد نظام
او اجراءات عقوبة لبلوغ ذلك
الهدف .وقانون العقوبات الذي
يعتمد " اجلزاء املنا�سب" كهدف
ا�سا�سي للعقوبة يحر�ص على
تاليف التجاوزات والتباينات
يف ا�صدار احلكم ويجعله حكم ًا
ناجز ًا ،يعتمد عقوبة م�ؤكدة
ومعروفة �سلف ًا ،كما ي�شدد على
ت�ضييق الفوارق القائمة بني
العقوبات ،اي احلد االق�صى
واالدنى للعقوبة جلرمية من نوع
واحد .وقانون العقوبات االرتري
ي�ضم نف�س انظمة العقوبات التي
ا�سلفنا �رسدها.
وعايه وكما مت تو�ضيحه اعاله
فان الهدف اال�سا�سي لقوانني
العقوبات وانطالق ًا مما ن�ص
عليه اي�ض ًا قانون العقوبات
االرتري فهو �ضمان و�صيانة �أمن
و�سالمة الوطن وقاطنيه عرب
مكافحة اجلرائم  .ولتحقيق هذا
الهدف ال�سامي ي�سعى قانون
العقوبات االرتري اىل مكافحة
اجلرمية وو�ضع االحكام املنا�سبة
ل�ضبط �سلوكيات اال�شخا�ص التي
يرف�ضها املجتمع وت�شكل عقبة
امام ال�سالم واال�ستقرار ،وتعريف
النا�س بها وحتذيرهم من مغبة
الوقوع فيها ،وتقدمي افراد
املجتمع الذين ال ميتثلون لهذه
التعليمات للمحاكمة ،واحلد من
وقوع مزيد من اجلرائم عرب نظام
العقوبات.
مبادئ قانون العقوبات االرتري
كما ا�سلفنا تو�ضيحه يف العدد
املا�ضي فان قانون العقوبات هو
احد االدوات الرئي�سية ملكافحة
اجلرمية .فهو يهدف اىل مكافحة
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قانون العقوبات االرتري
اجلرمية واالعالن عن ال�سلوكيات
يرف�ضها
التي
وامليوالت
املجتمع ،وحتديد العقوبات
مرتكبيها،
على
املرتتبة
وحتذير النا�س من ارتكابها،
ومعاقبة الذين ال ميتثلون لها.
والعقوبة ومبوجب القانون هى
خطوة ج�سيمة من �ش�أنها النيل
من حقوق اال�شخا�ص يف احلياة
وو�ضع القيود على حركتهم.
لذلك وحتى ال يت�رضر النا�س من
براثن االجرام ويعي�شون يف �سالم
وطم�أنينة ،ينبغي ان يكون هنالك
ا�سلوب ميكن من عزل املجرم عن
املجتمع ،والبحث عن اجلناة
وك�شفهم وتقدميهم للعدالة ،وهذا
يتطلب ت�شديد احلذر واحليطة
حتى ال يتعر�ض االبرياء ال�رضار
غري مرغوبة .وعليه يحر�ص
قانون العقوبات من جانب ،على
عدم افالت اجلناة من العقاب
املنا�سب ،ومن جانب �آخر على
عدم امل�سا�س باحلقوق اال�سا�سية
لالبرياء .فهو ي�أخذ يف االعتبار
عند �صدوره النظر ب�شكل متوازي
بني االمرين املذكورين اي عدم
افالت اجلناة وعدم امل�سا�س
باحلقوق اال�سا�سية لالبرياء.
فيما يلي �سنتطرق اىل املبادئ
التي يعتمدها قانون العقوبات
االرتري حتى ال يتعر�ض االبرياء
�سهو ًا للظلم.
او ًال – مبد�أ ال�شرعية :يدافع هذا
املبد�أ عن ال�شخ�ص حتى ال يحاكم
او يعاقب اال مبوجب القانون.
ويتكون هذا املبد�أ من خم�سة
مبادئ فرعية .هى:
�أ -اال يحاكم ال�شخ�ص على ت�صرف
يحظره القانون-:
ال جتوز ادانة اي �شخ�ص على
فعل مل يكن وقت ارتكابه حمظور ًا
بقانون .مبعنى اذا ما اقدم
�شخ�ص ما على (فعل او امتنع عن
فعل) واعترب ذلك يف نظر قانون
العقوبات ال�ساري املفعول وقت
حدوث الفعل ،مربر ًا او غري
حمظور ،واعترب ذلك الفعل يف
نظر قانون عقوبات �آخر �صدر
حديث ًا فع ً
ال حمظور ًا ،اال انه ال
ينبغي معاقبة ال�شخ�ص مبوجب
القانون الالحق وال�صادر بعد
حدوث ذلك الفعل .وهذا املبد�أ
مينع من حماكمة او معاقبة
اال�شخا�ص بقانون مل يعلن او

(احللقة الثانية)
ي�صدر م�سبق ًا .ف�ض ً
ال عن هذا
فان اي (فعل او االمتناع عن
فعل) الذي كان حمظور ًا مبوجب
القانون ال�ساري وقت حدوث
الفعل واعترب مبوجب القانون
اجلديد الذي �صدر الحق ًا ،مربر ًا
وفاقد ًا للخا�صية االجرامية ،فان
الدعوى بتهمة االجرام املوجهة
اىل ذلك ال�شخ�ص او التي كانت
�ستوجه اليه او وجهت اليه للتو،
تعترب الغية .ويو�ضح هذا املبد�أ
�رضورة الغائها .
ب -عدم ا�صدار املحاكم عقوبات ال
ين�ص عليها القانون:
مينع هذا املبد�أ املحاكم من
ا�صدار عقوبات خارج ما ن�ص
عليه القانون .كما ميثل هذا
املبد�أ كابح ًا يف وجه جتاوزات
الق�ضاة ال�صدار انواع من
العقوبات واالحكام تخالف تلك
التي ا�صدرها ُ
رشع ،ومتنعهم
امل� َ
من اللجوء اىل احكام وعقوبات
غري معروفة وتعتمد على معايري
ذاتية.
ومن االهمية مبكان ان ي�ضع
قانون العقوبات احلد االق�صى
واالدنى لعقوبة اي فعل او امتناع
عن فعل ،وعليه فان هذا املبد�أ
من �ش�أنه امل�ساعدة يف تخفيف
او ت�شديد احلد االق�صى واالدنى
للعقوبة ،اخذ ًا يف االعتبار ظروف
ارتكاب اجلرمية واو�ضاع وظروف
املتهم وم�صلحة املجتمع واحكام
القانون .لذلك يعترب هذا املبد�أ
احد احكام قانون العقوبات،
ومن �ش�أنه فر�ض رقابة على
الق�ضاة حتى ال يتجاوزوا حدود
العقوبة التي ن�ص عليها القانون
ومينع ا�صدارهم عقوبات ال ين�ص
عليها القانون.
ح -ال يعاقب ال�شخ�ص مبا ال ين�ص عليه
القانون وقت وقوع احلدث:
هذا املبد�أ هو املبد�أ الفرعي
الثالث ملبد�أ ال�رشعية ،وهو
مينع املحاكم من ا�صدار احكام او
عقوبات مل ين�ص عليها القانون
ابان وقوع حادثة اجلرمية.
فعلى �سبيل املثال ،اذا كانت
عقوبة اجلرمية عند وقوعها
تق�ضي بحب�س املذنب واق�صى
م َدتها خم�سة �سنوات بال�سجن
امل�ش َدد ،و�صدر اثناء املحاكمة
قانون جديد رفع تلك العقوبة
اىل ع�رشة �سنوات بال�سجن

امل�ش َدد ا�ضافة اىل عقوبة مالية
ي�صل اق�صاها اىل مائة الف
نقفة ،فهنا ي�ش َدد هذا املبد�أ على
�رضورة معاقبة اجلاين بالعقوبة
التي ن�ص عليها القانون �ساعة
وقوع اجلرمية ،اي العقوبة التي
ي�صل اق�صى حدها احلب�س خلم�سة
�سنوات ،ولي�س مبوجب القانون
اجلديد الذي �صدر الحق ًا .وبدافع
او يحمي هذا املبد�أ اال�شخا�ص
من التعر�ض اىل عقوبة مل ين�ص
عليها القانون �أثناء ارتكابهم
اجلرمية وال يعلمون عنها .وعلى
النقي�ض من ذلك وفيما لو كان
القانون اجلديد ال�صادر الحق ًا
بعد حدوث اجلرمية ،قد خفف من
العقوبة التي كانت قائمة �ساعة
وقوع اجلرمية ،ففي هذه احلالة
فان هذا املبد�أ يطالب ب�رضورة ان
تتبنى املحاكم العقوبة اجلديدة
باعتبار ان تخفيف القانون
اجلديد للعقوبة املذكورة هو
م�ؤ�رش وا�ضح على ان املجتمع
قد خفف من حدة تنديده و�شجبه
للعمل الذي ارتكبه املذنب.
د -االمتناع عن ابتداع اجلرائم
بالقيا�س:
ي�ؤكد هذا املبد�أ �رضورة ان
متتنع املحاكم من ابتداع اجلرائم
بالقيا�س .ومع ذلك ال يحول
هذا املبد�أ دون تف�سري املحاكم
للقانون .ويف حاالت ال�شك ينبغي
على هذه املحاكم تف�سري القانون
وفق ًا لروحه والغر�ض منه ،
وبات�ساق تام مع املعني الذي
رشع .واذ مل تكن اي
ق�صد اليه امل� َ
من احكام هذا القانون وا�ضحة او
كانت قابلة للتف�سري باكرث من
وجه معقول فان قانون العقوبات
االرتري مينح الق�ضاة �صالحية
تف�سريه يف �صالح املتهم .فهذا
املبد�أ القانوين مت اعتماده
لي�شكل كابح ًا مينع اجلهات التي
انيطت اليها �صالحية تف�سري
االحكام التي ي�شوبها الغمو�ض،
من ا�ستغالل هذه ال�صالحية يف
ابتداع اجلرائم وا�صدار احكام مل
ين�ص عليها القانون �رصاحة،
وتتعار�ض مع روح واهداف
قانون العقوبات .وعليه اذا ترك
�أمر تف�سري االحكام القانونية
دومنا �ضوابط وتعليمات �رصيحة
وحمددة قد يتيح املجال امام
اجلهات التي منحت �صالحية

تف�سريه ،باعطاءه تف�سري ًا مجُ افي ًا
لروحه وتجُيرَ ه وفق ًا مل�شاعرها
وميوالتها وخلفياتها االجتماعية
واالقت�صادية ،وتعطيه معنى
رشع لتبتدع
مطاط ًا مل يق�صده امل� َ
جرائم جديدة .لذلك ي�شكل هذا
املبد�أ رقابة على تلك التجاوزات
وحماية اال�شخا�ص منها .وعليه
اذا تعر�ض املواطنون للم�ساءلة
وفق ًا لقانون عقوبات ال يعرفونه
فان ذلك يعيق حتقيق العدالة.
ه -ال جتوز حماكمة ال�شخ�ص مرتني
جلرمية واحدة:
يدافع هذا املبد�أ عن املواطنني
حتى ال يتعر�ضوا ملحاكمات
او عقوبات اكرث من مرة واحدة
جلرمية واحدة .مبعنى اذا قدم
وب َرئ منها
�شخ�ص ما للمحاكمة ُ
نهائي ًا فهذا املبد�أ يحميه من
املحاكمة او املعاقبة مرة اخرى
لتلك اجلرمية التي ُب َرئ منها.
ف�ض ً
ال عن هذا يدافع هذا املبد�أ
عن ال�شخ�ص من املحاكمة او
املعاقبة على جرمية �سبق وان
ادين فيها وعوقب عليها .فهو
اي هذا املبد�أ يحول دون تق�سيم
او جتزئة اجلرمية ودون الزج
بال�شخ�ص الذي حوكم ب�سببها،
يف االجراءات اجلنائية ب�شكل
م�ستمر والتي تنتهك حقوقه
اال�سا�سية ومت�س كرامته ويذكر
دوما امل َدعي العام ب�رضورة
توخي احلذر واليقظة قبل توجيه
االتهام ،النه اذا ما ا�س�س او
وجه اتهام ًا ل�شخ�ص ما وقدمه
اىل املحكمة ،واطلقت املحكمة
�رصاح املتهم لعدم توفر االدلة
الكافية  ،فال ي�ستطيع االدعاء ان
يوجه االتهام مرة اخرى اىل نف�س
ال�شخ�ص .لهذا كله على املدعي
ان يت�أكد جيد ًا من توفر االدلة
الكافية التي تبعد ال�شك املعقول
والتي من �ش�أنها ان تدين املتهم،
قبل تقدميه للمحكمة.
ثاني ًا -مبد�أ دون مرحلة ال�شك
املعقول :يرتبط هذا املبد�أ باالدلة
املقدمة اىل املحكمة ب�ش�أن
املتهم وتطالبها بادانته .وهنا
ي�شدد هذا املبد�أ على ادانة املتهم
وي�صدر بحقه احلكم مامل تثبت
االدلة انه مذنب دون مرحلة ال�شك
املعقول .فهذا املبد�أ يطالب
دوم ًا ان تكون االدلة املقدمة �ضد
املتهم مقنعة ل�ضمائر الق�ضاة
قدر االمكان ،وان ت�ؤكد ب�شكل
حا�سم ودومنا �شكوك ان املتهم
قد ارتكب اجلرمية .ويف حالة
اعرتاف املتهم �رصاحة وبارادته
احلرة انه مذنب ووجدت املحكمة
ان ثمة ا�سا�س ًا يف الوقائع لهذا
االعرتاف وت�أكدت من قانونية
االعرتاف ولي�ست ثمة �شكوك
حول ذلك ،عندها ي�سمح هذا
املبد�أ بادانة املتهم دون احلاجة
اىل مزيد من االدلة.

7

اجلمعة 2017 /3 /17

		
ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()114

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

حلمي الكبري هو �أن يكون يل م�ستقبل واعد يف تخ�ص�ص طب اال�سنان والت�أليف
ولدت ال�شابة كاب �سب ورقي �أبرهام يف
العام 1991م مبدينة �أ�سمرا بحي �أخريا،
ودر�ست املرحلة الأبتدائية مبدر�سة مدبر،
واملرحلة املتو�سطة مبدر�سة دالول ،واملرحلة
الثانوية مبدر�سة البحر االحمر ،والتحقت
مبركز التدريب والت�أهيل ب�ساوا بالدفعة 21
لآداء اخلدمة الوطنية ،وبدرا�ستها ال�صف
 12وجلو�سها المتحان ال�شهادة الثانوية
ح�صلت على درجة الدبلوم ،والتحقت
مبدر�سة �أوروتا لطب اال�سنان " dental
 " therapyودر�ست ملدة عامني وتخرجت
يف العام 2011م ،ويف هذه الآونه تعمل يف
م�ست�شفى �أوروتا كطبيبة �أ�سنان ،ويف الفرتة
القريبة املا�ضية قامت بت�أليف كتاب با�سم "
�أ�سونيا " ق�صة ق�صرية.ندعو القارئ الكرمي
لال�ستمتاع بالقراءه للحوار معها فيما يلي -:

عربي حممد قيتا
يف البداية نود احلديث عن ا�سمك ،
فمن اي منطلق مت ت�سميتك بهذا اال�سم،
وماهو معناه ،حدثينا عنه ب�إيجاز؟
هذا ال�س�ؤال مل مير علي يوم اال
ويطرح علي ،وذلك منذ ان كنت
يافعة �صغرية ،وقد �سمتنى والدتي
بهذا اال�سم  ،وذلك حتقيق ًا المنيتها
ال�صل �أعلى امل�ستويات ،ومن باب
التفا�ؤل باخلري واالمل قامت بت�سميتي
بهذا اال�سم.
وماهو ر�أي والدك يف ذلك ؟
�أما �أبي فقد تويف منذ �أن كنت
�صغرية بال�صف الثالث ،وكما
حتدثني والدتي ف�إنه مل يكن يكره هذا
اال�سم.
كما ذكرتي ف�إنك ومنذ �أن كنت
�صغرية ف�إن كل من حولك كان
ي�ستغرب من ا�سمك وي�س�ألك ،فمنذ
ذلك احلني وبعد �أن بلغتي �سن الر�شد
ما هي م�شاعرك نحو ا�سمك؟
�ضحكت ههه ،عندما كنت �صغرية
والين كنت �أعتقد �أن ا�سمي كان فريد ًا
ً
وحقيقة
فكنت �أعتربه ا�سم ًا عادي ًا،
عندما كربت و�أ�صبحت �شابة خا�صة
يف بع�ض االوقات �أ�صبح مو�ضوع
ال�س�ؤال عن ا�سمي ب�شكل م�ستمر يثري
لدي نوعا من اله�سترييا واالنزعاج.
هل �أ�صبح مثل اجلملة املفيدة؟
نعم �أنت حمق هو مثل ذلك "
. " sentence
وهل كان ا�سمك هذا نابع من ابتكار
والدتك  ،ام انها �سمعته من غريها؟
هو من ابتكار والدتي ،والن �أكرث
النا�س يطول عليهم  ،فيقومون
ب�إخت�صاره ،منهم من يقول يل كاب
�سب  ،والبع�ض يقول يل ورقي،
و�آخرون يقولون يل كي كي  ،ولي�س
ا�سمي فريد من نوعه فح�سب بل اي�ضا
ي�شكل �صعوبة ملن يناديني.
ننتقل اىل حمور حديثنا� ،أنت
�أخ�صائية طب �أ�سنان ،ماهو �رس
�إختيارك لهذا املجال؟
يكمن �رس �إختياري لهذا املجال،
انني كان لدي �إهتمام بالغ بنظافة
�أ�سناين ،وحتى الآن فقد ت�ضاعف ذلك
االهتمام لدي ،ولكن مل يكن ح�سباين
ب�أن �أكون طبيبة �أ�سنان ،وعندما
وجدت هذه الفر�صة �أمامي مل �أتردد
�أبد ًا يف �إنتهازها.
كيف كانت م�سريتك التعليم ؟
لقد در�ست مبدر�سة �أوروتا الطبية
ب�أ�سمرا  ،وقد �أ�ستغرق التعليم بها
عامني ،وكان ي�ضم التعليم النظري

والتطبيقي ،ومبا �أين كانت لدي
الرغبة العارمة لتلقي التعليم فلم
تواجهنى �صعوبات تذكر.
كيف كانت نتيجة االمتحان االخري
؟
ح�صلت على ن�سبة ودرجة مر�ضية
بالن�سبة يل وهي . 3.43
كم بلغت املدة التي عملت بها يف
هذا التخ�ص�ص ؟
حتى الآن بلغت � 6أعوام تقريب ًا.
من ناحيتك كيف وجدت مهنة طب
اال�سنان ؟
هو عمل جيد ،وذلك المياين الرا�سخ
ببذل اجلهد للم�ساهمة ملعاجلة
معانات النا�س من �أمل اال�سنان،
وذلك عندما يقدم اليك ويفتح لك فمه
لتعاجله ،وهذا االميان الذي بداخلك
يحفزك على بذل كل ما بو�سعك يف
�سبيل �شفاء املري�ض ومعاجلته.
كيف كانت خربتك االوىل بالعمل
بطب اال�سنان ؟
نعم بد�أت باالطفال ،والتي كانت
لطفلتني �شقيقتني كانتا تعانيان من
م�شكلة ب�أ�سنانهما ،وكانتا تعانيان
من امل �شديد جد ًا مما �شجعنا يف
خلعهما ،وبالرغم من �شعوري ال�شديد
ب�أملهما �إال �أنني �إكتفيت ب�إبالغهما
بالن�صح واالر�شاد �أوال.
ي�أتي �إىل العيادة �أنا�س كثريون
عندما يعانون من الأمل ال�شديد وال
ي�ستطيع البع�ض �إحتمال االمل،
ون�شهد البع�ض من يتحمله ،ماهي
مالحظاتك يف ذلك؟
يف البداية ف�إنك تت�أمل عندما يبد�أ
�رض�سك ان بالأمل ،ولكن بعد ذلك
تعتاد عليه مع مرور الزمن ،وتعتمد
ب�شكل �أكرب على الن�صح واالر�شاد
والت�شجيع ،والي�ستطيع ان يقول لك
املري�ض �أنه الي�شعر باالمل ،وخا�صة
االطفال ف�إنهم الت�ستطيعون حتمله،
ويف بع�ض االحيان ف�إنك ت�شعر

باالنزعاج .
كيف ؟
النهم ي�أتون اليك وهم يحملون
خمتلف امل�شاعر ،وهناك من ي�أتيك
وهو يف حالة يرثى لها و�أمل �شديد،
وه�ؤالء ي�شعرونك باحلزن واال�سى ،و
البع�ض منهم بالرغم من �إر�شادك لهم
من م�سببات االمل وجتنبها وتقدمي
الن�صح لهم فهم اليلتزمون بذلك،
ومبا �أن هذه املهنة تفر�ض عليك ان
ت�ستوعب الكل ف�إنك ت�ضطر ان ت�ستقبل
النا�س كل بح�سب طبائعه.
وغري ذلك ؟
هناك بع�ض النا�س الذين يف�ضلون
�أن تخلع لهم �رض�سهم النهم لي�سوا
م�ستعدين الن يتحملوا الأمل امل�ؤقت،
بالرغم من انه ميكن معاجلته ،ويف
بع�ض االحيان ي�صادفك ان ال�رض�س
البد من خلعه وي�رص املري�ض ان
يتم معاجلته وملئه ،ويوجد البع�ض
منهم الي�ستطيعون االحتمال  ،وعندما
تقرتب امنهم وتلم�سهم ي�رصخون
امل ًا ،ويوجد البع�ض منهم من يفقد
الوعي ،وبعك�س ذلك فيوجد بع�ض
االطفال لديهم قدرة عالية على التحمل
�سواء عندما تقوم بطعن �إبرة البنج او
ً
عندما �أو عند خلع �أ�رضا�سهم.
يف نظرك ماهي اال�سباب ؟
�إنها طبيعة خلقية ،الميكن ان تكون
غري ذلك.
كما ذكرت �أنك كان لديك �إهتمام
بالغ باال�سنان منذ طفولتك ،ومنذ
ذلك احلني وبعد �إكت�سابك لكل هذه
اخلربات فماهي مالحظاتك حول ذلك؟
فيما يتعلق مب�ستوى االهتمام فهو
موجود يف مكانه  ،وما كنت �أمار�سه
عرب املما ر�سة �أ�صبح االن مدعوما
باملعرفة واالدراك ،والذي يرتكز
على كيفية النظافة؟ ومتى تتم ؟ وكم
مره حتتاجها؟ فكل هذه االمور حتاول
ان تفعلها.

للمحافظة على �أ�سنان جيدة ماالذي
يتطلب فعله؟
البد من االهتمام ومتابعة �صحة
اال�سنان منذ الطفولة ،ويبد�أ االهتمام
من الوالدين ،والبد �أن يتابع
الوالدان ال�سنان �أبنائهم بدون اي
ملل ،لي�س املتابعة فح�سب بل يجب
�أن يكونوا قدوه يحتذى بهم لالبناء
وذلك بتظيف �أ�سنانهم ب�شكل م�ستمر
ليعتادوا على ذلك وي�شجعونهم على
مزاولة ذلك ،وب�شكل يومي ولثالث
مرات بتظيف اال�سنان وقد يبدوا ذلك
للبع�ض فيه م�شقة بع�ض ال�شئ ،ولكن
وبعدم ممار�سة ذلك ف�إنه تعر�ض
�أ�سناننا للوقوع يف اخلطر ،وهذه
اال�سنان التي هي من �صنع اخلالق
واملمنوحة ب�شكل طبيعي الميكن �أن
توازي تلك امل�صنوعة بيد االن�سان
 ،لذلك الينبغي ان نفرط يف �أ�سناننا
الطبيعية ،واذا كانت �ستخدمك ملدة
طويلة البد من املتابعة واملحافظة
عليها بدون االهمال او التفريط،
وهذا ينبغى عدم ن�سيانه اي�ض ًا،
ينبغي على كل �شخ�ص زيارة الطبيب
وفح�ص �أ�سنانه كل � 6أ�شهر ،ولي�س
�صحيح ًا ان ينتظر املر�أ حتى ي�شعر
باالمل واملر�ض للذهاب.
لننتقل اىل الكتاب الذي �أ�صدرتيه
عن الق�صة الق�صرية ،كيف �إ�ستطعت
ان تعدي ذلك ،وهل لديك ميوالت
للكتابة يف جماالت طب اال�سنان؟
منذ البداية كنت �أحاول الكتابة
عن اال�سنان وعن ال�شعر والق�ص�ص
والدراما ،وانا �أحب قراءة الكتب
وم�شاهدة االفالم ،وكنت �أ�شارك
مبختلف املناف�سات للكتابة وكنت
�ضمن الفائزين والناجحني باجلوائز
املقدمة ،وهذا الكتاب الذي �أ�صدرته
با�سم �أ�سونيا والذي بد�أته منذ �أن كنت
بال�صف  10وذلك على �شكل فلم وقمت
بتجهيزه واالحتفاظ به ،ويف �أحد
االيام عندما قمت مبحادثة الزميل
فزوم �أمها عن ذلك الفلم والذي بدوره
�شاورين ان �أعدها على �صورة كتاب،
وقد قمت بذلك كما ن�صحني.
لتغيري هذا املحتوى من هيئة الفلم

اىل هيئة كتاب مقروء كم من الوقت
�أ�ستغرق منك ؟
� 5أعوام تقريبا ،وقد كانت عملية
متعبة للغاية .
حبذا لو تعطينا �صورة عامة عن
م�ضون هذا الكتاب؟
يحتوى كتاب �أ�سونيا على 241
�صفحة،ويروي هذا الكتاب احلياة
االجتماعية ومعاين احلب ،وا�سم
�أ�سونيا يعود الحتوائه على املعاين
االخالقية ،وهو عبارة عن ق�صة
ق�صرية ،ولكني �إتخذتها كق�صة
واقعية قد ت�صادف الب�رش ،وخال�صة
م�ضمونها �أن يكون ال�شباب �أمناء يف
احلب ،و�أن الي�ست�سلموا ملا ي�صادفهم
من التحديات ،وان يفهم الآباء م�شاعر
�أبنائهم وان يتعاونوا معهم ،وقد
كتبته مبا لدي من قدرات متوا�ضعة.
ماهي ردة الفعل التي مل�ستيها
عندما مت ن�رش الكتاب؟
لقد كان �أمرا ً م�شجع ًا بالفعل ،وقد
متت منا�سبة تد�شني الكتاب بفندق
�إمربيال ،وقد ح�رض النا�س �أكرث مما
كنت �أتوقع ،وقد فرحت جد ًا.
ومن جانب ال�شباب كيف كان ؟
لقد كانت االغلبية العظمى من
�رشيحة ال�شباب ،فهم يت�صلون بي
كثريا ،وهم يقولون يل �سوف ننتظر
منك �إ�صدارات جديدة.
هل لديك �أي برنامج العداد كتاب
جديد؟
نعم � ،أحاول ان �أعد فيلما و�أفكر
يف ذلك.
ماذا حتبني ان تقويل يف ختام
حديثك...
حلمي الكبري يكمن ب�أن يكون
يل م�ستقبل زاهر يف طب اال�سنان
والت�أليف ،ولتحقيق هذا احللم �س�أبذل
ق�صار جهدي لتعميق رقعة املعرفة
لدي ،و�أنا على ثقة عالية ب�أن �أحقق
طموحي وغاياتي ،ويف هذه ال�سانحة
�أحب ان �أو�صل �شكري وتقديري لكل
من وقف معي و�شجعنى .
نتمنى �أن حتقق �أحالمك .
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�صحة
�أ�سباب حمتملة ملر�ض ارتفاع �ضغط الدم ..ال�صقة جديدة حتلل ن�سبة ال�سكر يف اجل�سم من خالل العرق
�إعداد /هاجر حممد نور

ن�رشت جملة " "Experimental Physiologyمقالة حول درا�سة �أجراها علماء الأحياء الرو�س،
ك�شفت �أ�سبابا حمتملة لتطور مر�ض ارتفاع �ضغط الدم.
ويعتقد العلماء �أن تغري الن�شاط الع�صبي وتدفق الدم �إىل الدماغ ،يف ال�سن املبكرة هو �أحد
الأ�سباب املحتملة لتطور املر�ض.
وتو�صل العلماء �إىل هذا اال�ستنتاج بعد املقارنة بني جمموعتني من الفئران ،حيث كان �ضغط الدم
لدى املجموعة الأوىل طبيعيان فيما متيزت املجموعة الثانية من الفئران ب�ضغط دم مرتفع ،ظهرت
�أعرا�ضه لديها يف �سن ترتاوح بني  4و� 6أ�سابيع بعد الوالدة .
والحظ العلماء انحراف م�ؤ�رشات �ضغط الدم الطبيعي يف بع�ض �رشايني فئران املجموعة الثانية،
وكذلك تغريات يف ن�شاط الدماغ ،بحيث انخف�ض هذا الن�شاط يف ق�رشة الف�ص اجلبهي ،وازداد يف
منطقة ما حتت املهاد.
وقال العلماء �إن �أ�سباب ارتفاع �ضغط الدم جمهولة لدى  %95–90من النا�س.
فيما يعد املر�ض �أحد عوامل اخلطر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض الدماغ والكلى
والعيون وغريها ،وجاء يف املجلة �أن الدرا�سة التي �أجراها العلماء الرو�س قد ت�ساعد على ت�شخي�ص
الأمرا�ض املذكورة.

�إمناء �أمعاء من خاليا جذعية..

متكن العلماء اليابانيون لأول مرة يف التاريخ من �إمناء �أمعاء لإن�سان تعمل جيدا من خاليا
جذعية.
وقال العلماء "�إن الأمعاء قادرة على امت�صا�ص الربوتينات واملاء ناهيك عن �أداء وظيفتها
الرئي�سية ،وهي معاجلة الطعام خالل عملية اله�ضم.
وقد ا�ستغرقت عملية �إمناء الأمعاء اجلديدة �شهرا ون�صف ال�شهر حيث ا�ستخدم العلماء � 3أنواع
من الربوتينات اخلا�صة التي �شكلت �أ�سا�سا لهذا الع�ضو الهام يف ج�سم الإن�سان.
وح�سب ما نقله م�صدر يف املركز الياباين ل�صحة الأطفال ف�إن مثل هذا التقدم يف التعامل
مع اخلاليا اجلذعية اجلنينية قد ي�ساعد م�ستقبال يف مكافحة العديد من الأمرا�ض التي تعالج
ب�صعوبة مثل مر�ض كرون ب�صفته �إ�صابة لبع�ض اق�سام اجلهاز اله�ضمي ما يت�سبب بدوره يف ن�شوء
االلتهابات والندوب والقرح وانثقاب الأمعاء.

طور علماء من كوريا اجلنوبية ال�صقة جديدة ت�ضم �أجهزة ا�ست�شعار ملراقبة م�ستوى ال�سكر يف الدم من
خالل حتليل العرق ،دون احلاجة لعينة من الدم.
وال يتطلب االختبار القيام ب�أي جمهود بدين لإفراز كمية كبرية من العرق ،بل تكفي ن�سبة �ضئيلة
للغاية لتخرتق م�سام الال�صقة وت�صل �إىل اجهزة اال�ست�شعار.
و�أكد فريق الباحثني �أن الال�صقة كانت دقيقة ويعتقد �أنها �ستكون مفيدة يف الواقع مل�ساعدة مر�ضى
ال�سكر.
ا�ست�شعار متت�ص العرق وحتلل
و زودوا الال�صقة باجهزة
ن�سبة ال�سكر فيه
�إ�ضافية على الفئران،
ويف اختبارات
مزودة ب�إبر �صغرية
كانت الال�صقة
ال�سكري تلقائيا
عالج
حلقن
اكت�شاف احلاجة
للمري�ض حال
الذي
التقرير
�إليه ،بح�سب
�ساين�س �أدفان�زس.
ن�رشته دورية
الفريق العامل يف
و حا و ل
الوطنية التغلب
جامعة �سيول
احل�صول على الدم
م�شكلة
على
املر�ضى يف كل مرة
بطريقة م�ؤملة من
ن�سبة ال�سكر.
يجري فيها قيا�س
اجلديدة باملرونة لذلك ميكن
وتتميز ال�صقة اال�ست�شعار
ب�سهولة.
حتريكها وتثبيتها على اجللد
الال�صقة ترتبط بكمبيوتر حممول يعر�ض النتائج وبحلل ن�سبة ال�سكر يف اجل�سم بدقة
لكن مازال هناك حاجة لتخطي �سل�سلة من التحديات جلعل اجلهاز يعمل بالكفاءة املطلوبة.
و�أبرز تلك التحديات �أن ن�سبة ال�سكر يف العرق �أقل بكثري من تلك املوجودة يف الدم لذلك قد يكون من
ال�صعب العثور عليها �أو حتديد حالة املري�ض بدقة.
كما �أن وجود مركبات �أخرى يف العرق مثل حم�ض الالكتيك قد ت�ؤثر �سلبا على النتائج.
يبحث العلماء مواجهة بع�ض التحديات مثل قلة ن�سبة ال�سكر يف العرق مقارنة بالدم ووجود حام�ض
الالكتيك
لذلك ف�إن الال�صقة املرنة املرتبطة بجهاز حتليل حتتوي ثالث م�ست�شعرات توا�صل مراقبة م�ستويات
ال�سكر با�ستمرار ،وهناك رابع يقي�س ن�سبة احلمو�ضة يف العرق وكذلك خام�س للرطوبة لتحليل كمية
العرق.
وتغطى جميع �أجهزة اال�ست�شعارات بطبقة م�سامية ت�سمح مبرور العرق من اجللد مبا�رشة �إىل
االلكرتونيات الداخلية لتحليله ،لتعر�ض النتائج على كمبيوتر حممول لإجراء احل�سابات والتحليالت
لتحديد م�ستوى ال�سكر يف اجل�سم.

دماغ �إن�سان ين�شط بعد موته..

�أظهرت درا�سة طبية حديثة� ،أن دماغ الإن�سان ميكن �أن ي�ستمر بالعمل  10دقائق �إ�ضافية بعد وفاة
اجل�سد ،بعدما كان االعتقاد �ساريا بتوقف كل الأع�ضاء فور مفارقة احلياة.
ور�صد جمموعة من الأطباء الكنديني ،نوعا من املوجات يف �أدمغة �أ�شخا�ص فارقوا احلياة وتوقفت
قلوبهم عن اخلفقان ،وفق ما نقلت �صحيفة "تلغراف" الربيطانية .و�أجرى الأطباء درا�ستهم على 4
�أ�شخا�ص متوفني ،فاكت�شفوا �أن �أدمغتهم جميعا قد وا�صلت عملها بعد توقف القلب و�ضغط الدم.
وقالت الدرا�سة �إن دماغ �أحد املتوفني ا�ستمر يف ن�شاطه لقرابة  12دقيقة وهي مدة طويلة مل
ي�سبق ر�صدها ،لكن الأطباء مل يعرفوا �سبب "الن�شاط الغام�ض" للدماغ بعد الوفاة ،بح�سب ما ذكرت
ال�صحيفة.
وكان الأطباء يعتقدون ،يف وقت �سابق� ،أن ن�شاط الدماغ يتوقف قبل الوفاة �أو بعد مدة ق�صرية من
توقف القلب عن اخلفقان .لكن درا�سات علمية ك�شفت العام املا�ضي� ،أن بع�ض اجلينات توا�صل عملها
يف ج�سم الإن�سان ،لعدة �أيام وب�صورة �أكرث ن�شاطا من حالة احلياة يف بع�ض احلاالت.
و�أوردت الدرا�سة املن�شورة يف �صحيفة "كنديان جورنال �أوف نورولوجيكال �ساين�زس"� ،أن ما مت
الك�شف عنه يغذي عدة خماوف �أخالقية يف الطب� ،إذ يطرح �أ�سئلة حول الوقت الأن�سب الذي ميكن فيه
�أخذ الأع�ضاء املتربع بها من ال�شخ�ص املتوفى ظاهريا.
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�شبابيات

يف حوار مع ال�شاب حممد حممدعلي حممد "حممد دافال"

�ضيفنا اليوم يف �صفحة �شبابيات
هواال�ستاذ ال�صحفي وامل�سرحي حممد
حممد علي حممد امل�شهور ب"حممد دافال
",من مواليد بلدة ملب�سو مبديرية حلحل
يف العام 1984م ,عا�ش طفولته يف كنف
ا�سرته التي تعد من اال�سر متو�سطة
احلال باملنطقة �,إنخرط يف رعي بهائم
ا�سرته عند ال�صغر كبقية اطفال بلدته
يف تلك الآونة � ,إال �أنه مل ي�ستمر يف هذا
املنحى بل �سارعت ا�سرته عند بلوغه ال�سن
القانونية للدرا�سة ب�إر�ساله اىل املدر�سة
الإبتدائية بالبلدة �أي مدر�سة بريوت
الإبتدائية ومنها انتقل لدرا�سة املرحلة
املتو�سطة مبدر�سة �أ�سماط الداخلية ومنها
اىل اىل مدر�سة دقمحرى الداخلية �أي�ض ًا
لدرا�سة املرحلة الثانوية ,ومن دقمحرى
اجته يف العام 2002م اىل كليه ماي
نفحي لدرا�سة علم الرتبية و تخرج منها
يف �شهر �سبتمرب من العام 2003م بدرجة
ال�شهادة ومت توزيعه مع بقية زمالءه
كمعلمني يف مدار�س وزارة التعليم وبعد
فرتة ق�صرية مت �سحبه هو وزميله الفنان
عبدالقادر بولوح بعد جتاوزهما لإختبار
القدرات الذي اجرته الوزارة,للعمل يف
الربنامج الإذاعي لتعليم الكبار براديو
بانا بالعا�صمة ا�سمرا ...كان ال�شاب حممد
دافال منذ طفولته وثيق ال�صلة بالكتابة
ونظم ال�شعر وامل�سرحيات وكذا ب�صوت
اجلماهري الإرترية وبالتايل مل تواجهه �أية
�صعوبة يف التفوق على �أقرانه والإلتحاق
بق�سم التقرى يف راديو بانا ,وبينما هو
يوا�صل يف عملة بتلك املحطة الإذاعية
اتيحت له فر�صة اخرى ملوا�صلة درا�سته
بكلية الرتبية التابعة لكلية ماي نفحي
لينال درجة الدبلوم يف الإدارة التعليمية.
للتعرف عليه عن قرب كنا قد اجرينا معه
اللقاء التايل ف�إىل م�ضابط احلوار:

حممود عبداهلل � -أبوكفاح
ال�شاب حممد دافال �صف لنا
عالقتك بالإحتاد الوطني لطلبة
و�شباب �إرتريا وماهو الدور الذي
لعبه الإحتاد يف �صقل مواهبك
الفنية ؟
عالقتي بالإحتاد الوطني لطلبة
و�شباب �إرتريا كانت قوية منذ
ال�صغر ,فقد كنت منذ البداية
ع�ضو ًا ن�شط ًا يف الفرقة الفنية
مبدر�سة بريوت الإبتدائية واتذكر
ان اال�ستاذ حممود عمر ديني
هو الذي ادخلني يف هذه الفرقة
عندما و�صلت ال�صف اخلام�س
بعدما الحظ ميويل الفنية وانا
مدين له بذلك ,ومنذ ذلك اليوم
مل �إنقطع عن امل�شاركة يف الأعمال
وامل�سابقات الفنية التي كان
ينظمها االحتاد الوطني ل�شباب
وطلبة �إرتريا ,حتى يف ماي نفحي
كنت �أنا واالخ عبدالقادر بولوح
من �ضمن ال�شباب الذين كانوا
يعدون ويقدمون برنامج ال�شباب
يف اذاعة �صوت اجلماهريالإرترية
وا�ستطيع ان �أقول بانني ومنذ
العام 1993م وحتى العام 2003

ت�شجيع اال�سرة منذ �صغري هو ال�سبب الرئي�سي يف ولوجي
املبكراىل املجال الفني بالإ�ضافة اىل ميويل ال�شخ�صية
كنت ل�صيق ًا بالفنون بانواعها
املختلفة بف�ضل الفر�ص التي كان
يتيحها يل الإحتاد وغريه من
اجلهات كمكتب ال�ش�ؤون الثقافية
باجلبهة ال�شعبية وغريه .
ماهي العوامل التي دفعتك
للولوج اىل هذا املجال مبكر ُا ؟
اعتقد ان ت�شجيع اال�رسة يف
ال�صغر هو ال�سبب الرئي�سي يف
ولوجي اىل هذا املجال مبكر ًا
بالإ�ضافة اىل ميويل ال�شخ�صية
واتذكر انني عندما كنت طف ً
ال ظللت
اكتب ال�شعر و�أ�سمعه لأمي و�أبي
و�أعمامي والذين كانوا يتفاعلون
معي ويعطونني النقود مقابل ذلك
كتعبري عن �إعجابهم مبا كنت �أقوم
به ,ومرت االيام بهذه ال�صورة
وذات يوم �أتي الينا يف ملب�سو الأخ
حممد �إدري�س حممد ال�صحفي ب�إذاعة
�صوت اجلماهريق�سم التقرى �آنذاك
واجرى معي مقابلة ال �أن�ساها
ابد ًا,حيث كانت هذه املقابلة
مبثابة دافع قوي بالن�سبة يل
كي �أوا�صل يف هذا املجال خا�صة
عندما ت�أكدت من جودة �صوتي عند
�سماعي للمقابلة يف الإذاعة,وبكل
�رصاحة ف�إن رغبتي يف ممار�سة
الفنون ب�أنواعها املختلفة كنت
كبرية من ال�صغر ولكنها �أخذت
�شكلها املهني بعد �إلتحاقي يف
العام  2003براديو بانا التابع
لق�سم تعليم الكبار حيث بد�أت يف
كتابة ال�شعر الغنائي والدراما
الإذاعية وامل�رسحيات التي تقدم
يف امل�رسح وكذا امل�شاركة يف
التمثيل ,واتذكر انني اعطيت
بع�ض اال�شعار الغنائية للفنان
الكبري يو�سف افعبجى والفنانة
�سارا تخلى �سنبت والفنانة خديجة
�آدم وغريهم ,كما �أعددت مع بع�ض
الزمالء عدد كبري من الدراما
الإذاعية وامل�رسحيات وبعد عدة
�سنوات بد�أت يف الدخول اىل جمال
الإخراج امل�رسحي حيث قام مكتب
ال�ش�ؤون الثقافية للجبهة ال�شعبية
بتدري�سنا دورة يف هذا املجال
�ساهمت يف �صقل قدراتنا ومنذ ذلك
اليوم بد�أت �أوا�صل عملي يف اخراج

امل�رسحيات والتمثيل ب�شكل علمي
حيث ظللت �أ�شارك مع زمالئي
يف هذه املهنة بكل املنا�سبات
الوطنية وكذا يف اعداد الربامج
التوعوية لوزارة ال�صحة وغريها
وال�أزال �أوا�صل يف هذا املجال حتى
هذه اللحظة و�أملي كبري يف ان �أقدم
الكثري يف الفرتة املقبلة.

هال ذكرت لنا �أهم امل�رسحيات
التي �شاركت يف متثيلها والتزال
عالقة يف ذهنك؟
من �أهم امل�رسحيات التي التزال
عالقة يف ذهني م�رسحية "عرم
لقا" التي �شاركت يف متثيلها
وهي من امل�رسحيات املحببة
اىل نف�سي,وم�سل�سل ودبا�شقري
,وم�رسحية "هريار �أ�سك �آدال" �أي
الطريق اىل �آدال ,وم�رسحية "حكم
تكز" و"�أبوكا مي�سيل" و"ل�سان"
حيث متت كل هذه امل�شاركات
�ضمن فرقة عبوت التي �أتاحت يل
الفر�صة يف �صقل قدراتي.
بعد العام 2007م كما ذكرت
م�سبق ًا دخلت يف كتابة االعمال
امل�رسحية و�إخراجها ومن �ضمن
امل�رسحيات التي هي من ت�أليفي
م�رسحية "�إقيل مي �إينيرب"
وم�رسحية �صامتة بعنوان "�رست"
ودراما مو�سيقية بعنوان "من �أنا"
بالإ�ضافة اىل م�رسحية "قلب"
 ,كما عملت خمرج ًا مل�رسحية
"�أقوار" من ت�أليف الزميل �سليمان
عبي جاوج,و�أخر عمل درامي
�شاركت بالتمثيل فيه هو م�سل�سل
"دونك" الذي يتم عر�ضه هذه
الأيام يف الف�ضائية الإرترية.
عموما هذه بع�ض النماذج
التي �شاركت فيها خالل
الفرتة املا�ضية بالإ�ضافة
اىل عملي ك�صحفي متعاون يف
�صحيفة �إرتريا حداث الناطقة
بالتقرى.
هل تعتقد ان الإحتاد الوطني
لطلبة و�شباب �إرتريا يقوم
بالدور املنوط به يف ت�شجيع
ال�شباب املبدعني يف املجال الفني
لتحقيق املزيد من النجاحات؟
كما نعلم ال�شباب هم الدينمو
املحرك للمجتمعات ,لذا ف�إن
جندها تهتم بت�أهيل
الدول
�شبابها وزيادة قدراتهم ,وهذا
بالفعل ماتقوم به �إرتريا ممثلة
يف الإحتادات الوطنية و�رشكاءها
ال�سيما الإحتاد الوطني لطلبة
و�شباب �إرتريا الذي يقوم
برعاية ال�شباب وت�أطريهم

�أدعو ال�شباب اىل ان تكون لديهم ر�ؤية وا�ضحة و�أن
يبذلوا ق�صارى جهدهم يف تطوير قدراتهم الذاتية

وتوفري البيئة املالئمة لهم
لتحقيق املزيد من الإبداع ك ُال
يف جماله,ولكن اليعني ذلك انه
قد اجنز كل املهام امللقاة على
عاتقه ,حيث ان هنالك مناطق
التزال ان�شطة الإحتاد فيها �ضعيفة
ال�سيما يف الأرياف النائية التي
ينبغي �أن ت�أخذ حقها من الإهتمام
�إكت�شاف املواهب
من حيث
ال�شبابية و�صقلها و�إتاحة الفر�ص
لها حتى تبدع اكرث.
كيف تقيم دور الفنانني القدامي
يف توريث القيم والعادات والفنون
ال�شعبية للأجيال احلديثة ؟
�أتذكر انني �شاركت يف م�ؤمتر
لغة التقري الذي انعقد يف العام
 2008م مع عدد من الزمالء يف �آداء
متثيلية بعنوان "�سوميت" وبعد
الإنتهاء من عرو�ض امل�رسحية
قام احد الأ�شخا�ص وهو مبتهج
وم�رسور للغاية من داخل القاعة
ليقول لنا "لقد ورثتم لأنف�سكم
العادات والقيم وها �أنتم اليوم
تورثونها للآخرين",وهذا الكالم
ي�ؤكد بان الفنانني القدامى لعبوا
واليزالون يلعبون الدرو املنوط
بهم يف عملية التوريث.
مبنا�سبة هذا اللقاء ماهي
الر�سالة التي توجهها لل�شباب ؟
�أو ًال ادعو كل �شاب ان تكون لديه
ر�ؤية وا�ضحة يحدد من خاللها
االهداف التي يود الو�صول اليها
.ثانيا يجب على كل �شاب ان يبذل
ق�صارى جهده يف الإطالع والقراءة
حتى يزيد من قدراته الذاتية
,فال�شاب املثايل هو ذلك ال�شاب
الذي ي�سخر وقته فيما يفيده
ويفيد �أ�رسته ووطنه ,حيث اليعقل
ان جند بع�ض �شبابنا ي�ضيعون جل
وقتهم يف م�شاهدة امل�سل�سالت
ومتابعة املباريات الريا�ضية عرب
�شا�شة التلفاز.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()114

�إعداد

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

عبدالوهاب حممد �أمان

alhadisasport@zena.gov.er

موناكو يت�أهل لربع نهائي دوري االبطال على طريقة بر�شلونة ت�شيل�سي يخ�ص�ص  200مليون باوند جللب �أغويرو ولوكاكو ولينغارد
قلب موناكو الفرن�سي الطاولة على
مان�ش�سرت �سيتي وبلغ الدور ربع النهائي
مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا" ال�شامبيون
ليغ" مع �أتلتيكو مدريد الإ�سباين و�صيف
البطل ،وذلك بفوزه على �ضيفه الإنكليزي
بثالثة اهداف مقابل هدف على ملعب
"لوي�س الثاين" يف �إياب ثمن النهائي.
و�سار نادي الإمارة على خطى العمالق
الإ�سباين بر�شلونة الذي تغلب على فريق
العا�صمة الفرن�سية باري�س �سان جرمان
ب�سدا�سية من االهداف مقابل هدف ايابا
بعد �أن خ�رس برباعية من الهداف ذهابا،
وذلك لأن فريق املدرب الربتغايل
ليوناردو جاردمي �أنهى الف�صل الأول من
مواجهته مع �سيتي متخلفا بثالثة اهداف
مقابل خم�سة.
و�أظهر موناكو رباطة ج�أ�ش ملفتة يف
اللقاء � ،إذ انه وبعد �أن تقدم بهدفني

لل�شاب املت�ألق كيليان مبابي ()8
والربازيلي فابينيو (� ،)29إهتزت �شباكه
يف ال�شوط الثاين عرب الأملاين لريوي �سانيه
(.)71لكنه حافظ على معنوياته و�سجل
هدفا ثالثا حا�سما بطله تييمويه باكايوكو
( ،)77مكررا الإجناز الذي حققه قبل 20
عاما يف ك�أ�س االحتاد الأوروبي �ضد فريق
�إنكليزي �آخر هو نيوكا�سل يونايتد� ،إذ خ�رس

�أمام الأخري بثالثية
من االهداف يف
ذهاب الدور ربع
النهائي ثم فاز
�إيابا على �أر�ضه
برباعية نظيفة يف
 18مار�س .1997
وحقق موناكو
الإجناز رغم غياب
هدافه وقائده
ا لكو لو مبي
راداميل فالكاو
الذي �سجل ثنائية
يف لقاء الذهاب،
وذلك لأنه مل
يتعاف يف الوقت املنا�سب من الإ�صابة
التي تعر�ض لها يف خا�رصته ال�سبت
املا�ضي يف الدوري املحلي �ضد بوردو.
اتلتيكو يحجز بطاقته
ب�أقل جمهود
ملعب
وعلى
"ف�سينتي كالديرون"،
حجز اتلتيكو مدريد
و�صيف بطل املو�سم
املا�ضي بطاقته اىل
ربع النهائي للمرة
الرابعة على التوايل
ب�أقل جمهود ،وذلك
بعد تعادله مع �ضيفه
باير ليفركوزن �سلبا،
م�ستفيدا من فوزه
الكبري ذهابا خارج قواعد برباعية من
االهداف مقابل هدفني.
واتلتيكو هو ثالث فريق ا�سباين يبلغ
هذا الدور بعد العمالقني بر�شلونة وريال
مدريد ،علما بان اللقب مل يفلت من
الأخريين يف ال�سنوات الثالث االخرية حيث
فاز بها ريال مدريد مرتني عامي 2014
و 2016وبر�شلونة عام .2015ودخل

اتلتيكو مدريد املباراة يف و�ضع مريح
مدركا بان مناف�سه يف حاجة اىل ت�سجيل
ثالثة اهداف من دون رد لكي يقلب االمور
يف م�صلحته.
وكان الفريقان التقيا يف الدور ذاته عام
 2015وتبادال الفوز بنتيجة واحدة ذهابا
وايابا بهدف وت�أهل النادي اال�سباين اىل
ربع النهائي بف�ضل ركالت الرتجيحوعاد
مهاجم اتلتيكو مدريد املخ�رضم فرناندو
توري�س اىل الت�شكيلة بعد تعافيه
من ارجتاج يف الدماغ لكن بقي طوال
الدقائق الت�سني على مقاعد الالعبني
االحتياطيني.
وكعادته اعتمد اتلتيكو عل دفاع منظم
بقيادة االوروغوياين دييغو غودين ومن
ورائه حار�س املرمى املت�ألق ال�سلوفيني
ياب اوبالك الذي ت�صدى ملحاولتني
خطريتني جلوليان براندت وكيفن هوالند
منت�صف ال�شوط الثاين.
و�أكمل موناكو واتلتيكو عقد الدور ربع
النهائي الذي تقام قرعته اجلمعة ،وحلقا
برب�شلونة وريال ويوفنتو�س الإيطايل
وبايرن ميونيخ وبورو�سيا دورمتوند
الأملانيني ولي�سرت �سيتي الذي �سيكون
ممثل �إنكلرتا الوحيد يف هذا الدور.

قبل �أن يعود ويقلب جمريات اللقاء على مناف�سيه

ً
ريال مدريد ح�صد  16نقطة من مباريات كان مت�أخرا يف نتائجها
تعترب املواجهة التي ك�سبها
نادي ريال مدريد �ضد �ضيفه
نادي ريال بيتي�س التي اقيمت
الأحد املن�رصم هي الرابعة له
يف الدوري اال�سباين التي ينجح
فيها "الأبي�ض امللكي" بقلب
النتيجة وحتقيق االنت�صار،
بعدما كان مت�أخراً اللقاء قبل
�أن يدرك التعادل وي�سجل
الفوز.وبح�سب تقارير �صحافية
ا�سبانية ف�إن ريال مدريد
خالل مناف�سات املو�سم احلايل
جنح يف ح�صد  12نقطة كانت
يف متناول مناف�سيه ،قبل �أن
يعود "الأبي�ض امللكي" لأجواء
هذه املباريات ويخطف نقاط
املباريات ،ويحولها �إىل ر�صيده
بف�ضل �أربعة انت�صارات كانت
قاب قو�سني �أو �أدنى من تعادالت �أو حتى
هزائم غري �أن العودة من بعيد لأ�شبال
املدرب زين الدين زيدان قلبت املوازين
ل�صالح الريال.
وف�ضالً عن النقاط "الإثنتي ع�رشة" التي
ح�صدها النادي املدريدي من انت�صارات،
فقد جنح يف جمع �أربع نقاط �أي�ضا ً ،بعدما
كان خمتلفًا يف نتيجة اللقاء �أمام نادي
بر�شلونة يف "الكال�سيكو" ،عندما كان

ك�شفت �صحيفة "ذا �صن" الربيطانية �أن �إدارة نادي ت�شيل�سي مت�صدر الرتتيب العام
للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم " الربميري ليغ" و�ضعت حتت ت�رصف مدربه الإيطايل
انطونيو كونتي ميزانية �ضخمة لتعزيز �صفوف الفريق بانتدابات هجومية وازنة خالل
املريكاتو ال�صيفي املقبل.
حت�سبا لعودة نادي ت�شيل�سي �إىل
وي�أتي تعزيز �إدارة النادي اللندين ل�صفوف الفريق
ً
ال�ساحة الأوروبية من بوابة بطولة دوري الأبطال ،بعدما بات قاب قو�سني لإحراز لقب
املمتاز ،حيث حتتاج امل�سابقة الأوروبية �إىل مهاجمني �أكفاء قادرين على حتقيق التحدي
الثاين للمدرب الإيطايل ب�إحراز اللقب القاري الثاين لـ "البلوز " ،كما ي�أتي هذا الت�أهب
حت�سبا لرحيل املهاجم الإ�سباين الهداف
بالدخول �إىل �سوق االنتقاالت ال�صيفية مبكراً
ً
دييغو كو�ستا عقب نهاية املو�سم اجلاري ،بعدما �أ�صبح قريبا ً من االنتقال �إىل الدوري
ال�صيني.
وبح�سب ال�صحيفة ،ف�إن �إدارة "البلوز" ر�صدت  200مليون جنيه �إ�سرتليني لإبرام ثالث
�صفقات كبرية �أ�صحابها من الأ�سماء الثقيلة� ،إذ يحتاج النادي اللندين لدفع مبالغ طائلة
من �أجل احل�صول على تواقيعهم ،خا�صة �أن عقودهم مع فرقهم احلالية ال تزال �سارية
املفعول ويرتبطون معها ب�رشوط جزائية كبرية.
وي�أتي على ر�أ�س امل�ستهدفني املهاجمان الأرجنتيني �سريجيو �أغويرو هداف نادي
مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ،واملر�شح لرتك "ال�سيتزن" ب�سبب عالقته الفاترة مع مدربه
الإ�سباين بيب غوارديوال خا�صة بعد قدوم الربازيلي غابرييل خي�سو�س الذي جنح يف �إزاحة
�أغويرو وحجز مكان يف ت�شكيلة الفريق الأ�سا�سية.
كما ي�ستهدف كونتي ت�صحيح اخلط�أ الذي ارتكبه �سلفه الربتغايل جوزيه مورينيو
يف حق املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ،عندما قرر ت�رسيحه �صيف عام  2013قبل �أن
يت�ألق مع نادي �إيفرتون على مدار املوا�سم الأربعة املا�ضية ،لي�صبح احد �أف�ضل الأ�سماء
الهجومية على ال�ساحة الأوروبية .
هذا وي�سعى كونتي لإعادة لوكاكو لقلعة "ال�ستامفورد بريدج" بعدما رف�ض الالعب
عر�ض ناديه �إيفرتون بالتمديد مقابل � 130ألف جنيه �إ�سرتليني� ،إذ �أن املهاجم البلجيكي
يريد احل�صول على راتب �أ�سبوعي ال يقل عن � 200ألف باوند ليتالءم مع ما يقدمه من
عرو�ض فنية متميزة ،وهو الراتب الذي ال ي�شكل عائقًا لدى خزينة نادي ت�شيل�سي.
�أما اال�سم الثالث ،فيتعلق مبتو�سط امليدان الإنكليزي جي�سي لينغارد جنم نادي
مان�ش�سرت يونايتد ،حيث يراه كونتي اخليار الأن�سب لطريقته التكتيكية القائمة على
تواجد خط رباعي يف خط الو�سط .
وينتظر �أن يقوم املدرب االيطايل بغربلة عنا�رص فريقه الفنية خالل ال�صيف املقبل
بت�رسيح عدد من جنوم النادي وا�ستقدام �آخرين ،بعدما اكتفى ال�صيف املن�رصم ب�صفقة
العب الو�سط الفرن�سي نغولو كانتي من نادي لي�سرت �سيتي الإنكليزي.

منظمو �ألعاب الكومنولث ي�أملون مب�شاركة بولت

"البار�سا" متفوقً ا بهدف نظيف  ،قبل �أن
يدرك �سريجيو رامو�س التعادل ،وتكرر
نف�س الأمر �أمام نادي �آيبار و�أي�ضا �ضد
نادي فياريال يف مرحلة الذهاب ثم نادي
ال�س باملا�س يف مرحلة الإياب بثالثة
�أهداف ملثلها.
وت�ؤكد هذه احل�صيلة قدرة ريال مدريد
على العودة لأجواء املباراة ،وحتقيق
�أف�ضل النتائج بف�ضل قوة النف�س الأخري
الذي يتمتع به العبوه ورف�ضهم رفع الراية

البي�ضاء ،بدليل �أنهم �سجلوا العديد من
الأهداف يف الرمق الأخري من اللقاءات.
وبح�سب ال�صحيفة ،ف�إن هذا ال�سيناريو
�شبيه ب�سيناريو مو�سم ()2006-2007
الذي �شهد تواجد املدرب الإيطايل فابيو
كابيلو على ر�أ�س اجلهاز الفني للنادي،
عندما توج "املرينغي بلقب "الليغا"
بف�ضل عودته يف عدة مباريات وحتويل
تخلفه �إىل انت�صارات �أو تعادالت.

رغم ا�ستبعاد العداء اجلاميكي يو�سني بولت املناف�سة يف دورة �ألعاب الكومنولث التي
تقام يف مدينة غولد كو�ست الأ�سرتالية  2018ال يزال املنظمون ي�أملون يف م�شاركته
ب�صورة ما.
وقال بيرت بيتي رئي�س اللجنة املحلية املنظمة للدورة "لن يناف�س  ..تعرفون جميعكم
هذا  ..ولكننا نحاول �إ�رشاكه ب�صورة ما".و�أ�ضاف "التقى مارك (بيرتز الرئي�س التنفيذي
للجنة املحلية) بوكيل �أعمال (بولت) يف منا�سبتني وتتوا�صل تلك املباحثات".وتابع
"�سنبذل ق�صارى جهدنا لي�شارك يو�سني بولت يف احلدث".و�أعلن بولت ( 30عاما ً) يف
فرباير املا�ضي �أنه ال يعتزم متديد م�سريته الريا�ضية ملا بعد بطولة العامل التي تقام يف
لندن خالل العام اجلاري.
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()114

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد
عبداهلل حممد علي
alhadisasport@zena.gov.er

�أبرز املر�شحني خلالفة �إنريكي يف بر�شلونة

ان�ضمام ارتريا لع�ضوية االحتاد الدويل لتن�س الطاولة �سامباويل وبالبريدي ورونالد كومان �..أ�صحاب االف�ضلية لقيادة البلوغرانا

�أعلن االحتاد الدويل لتن�س الطاولة،
يوم الإثنني املا�ضي  ،عن م�صادقة
جلنته التنفيذية خالل اجتماعها يف دبي
على طلبات ع�ضوية تقدمت بها  4دول؛
لي�صبح �صاحب �أكرب جمعية عمومية،
بني االحتادات الريا�ضية بالعامل.
والدول الأربع ،هي� :إرتريا  ،جزر الباهاما،
والر�أ�س الأخ�رض ،وغينيا بي�ساو.
وقال االحتاد ،عرب موقعه على
الإنرتنت� ،إن الطلبات �سيتم املوافقة
عليها ،خالل اجلمعية العمومية ال�سنوية
التي تقام يف دو�سلدورف ،يف  31من
مايو املقبل.
و�أ�ضاف االحتاد الدويل� ،أنه �سي�صبح،
فور قبول اجلمعية العمومية
لع�ضويتهم ،الوحيد بني االحتادات
الريا�ضية العاملية املمثل يف كل دول
العامل ،وعددها .226
وقال القطري خليل بن �أحمد
املهندي ،نائب رئي�س االحتادين

الدويل ،والآ�سيوي للعبة�" :سيتم
�إقرار ان�ضمام الدول الأربع اجلديدة
لع�ضوية �أ�رسة كرة الطاولة العاملية،
خالل االجتماع ال�سنوي العام لالحتاد
الدويل لكرة الطاولة املقرر عقده يف
مدينة دو�سلدورف الأملانية يف 31
من مايو املقبل على هام�ش مناف�سات
بطولة العامل".
و�سيناف�س املهندي ،على رئا�سة
االحتاد الدويل خالل االنتخابات التي
�ستجرى على هام�ش االجتماع ال�سنوي،
يف مواجهة الأملاين توما�س فايكرت،
الرئي�س احلايل لالحتاد.
وراجعت اللجنة التنفيذية لالحتاد
الدويل ،يف اجتماعها الذي �أقيم على
مدار يومني ،املقرتحات التي �سيتم
تقدميها �أمام االجتماع ال�سنوي
للم�ؤ�س�سة ،وكذلك الت�أكيد على تبني
ميثاق �أخالقيات االحتاد الدويل ،قبل
�إقراره من قبل االجتماع ال�سنوي.

قرعة دوري االبطال تقام اليوم

ما هي ن�سبة مواجهة الكال�سيكو يف القرعة؟

للمرة الرابعة على التوايل تت�أهل فرق
بر�شلونة وريال مدريد و�أتلتيكو مدريد �إىل
الدور ربع النهائي من دوري �أبطال �أوروبا،
وهناك فر�صة �أن توقع القرعة �أيا من هذه
الفرق �ضد الفريق الآخر مبا يف ذلك احتمال
الكال�سيكو.
و�ست�سحب قرعة الدور ربع النهائي من
دوري �أبطال �أوروبا اليوم اجلمعة يف مقر
االحتاد الأوروبي لكرة القدم يف مدينة نيون
ال�سوي�رسية عند ال�ساعة  3ظهرا بالتوقيت
املحلي.
وي�شارك يف هذا الدور �إ�ضافة للفرق
الإ�سبانية الثالثة كل من برو�سيا دورمتوند

وبايرن ميونخ من �أملانيا ،وموناكو من
فرن�سا ،ويوفنتو�س الإيطايل بالإ�ضافة �إىل
لي�سرت �سيتي الإجنليزي.
ويف الن�سخ الثالث ال�سابقة من دور الثمانية
يف دوري �أبطال �أوروبا كانت هناك مواجهات
�إ�سبانية خال�صة.
وح�سب �صحيفة "املاركا" الإ�سبانية ف�إن
احتمال �أن تتجدد املواجهة بني الفرق
الإ�سبانية �سيكون  42.86يف املئة ،يف حني
يكون احتمال �أن تفلت الفرق الإ�سبانية من
مواجهة بع�ضها  57.14يف املئة.
لكن االحتمال الأكرب يف قرعة اليوم اجلمعة
�أن تلتقي الفرق الإ�سبانية نظريتها الأملانية
وذلك بن�سبة  68.57باملئة.

رغم نيلها اجلن�سية ال�سويدية

�أف�ضل العبة يف العامل باقية مع "ال�سيلي�ساو"

�أكدت الربازيلية مرتا دا �سيلفا،
�أف�ضل العبة كرة قدم يف العامل
 5مرات� ،أنها �ست�ستمر يف متثيل
بالدها دوليا رغم نيلها اجلن�سية
ال�سويدية.
وقالت مرتا لو�سائل الإعالم وهي
حتمل بيدها �أوراقها الثبوتية اجلديدة
ا�" :أ�شعر ب�أين �سويدية �أي�ضا و�أنا
�سعيدة جدا لإمتام هذا الأمر الآن"".
وتعي�ش مرتا ( 31عاما) منذ
� 10سنوات يف ال�سويد وتتكلم
ال�سويدية بطالقة ،كما �أنها تنوي اال�ستقرار
يف الدولة اال�سكندينافية بعد اعتزال كرة
القدم.و�أ�ضافت�" :أردت �أن �أكون قادرة على
العي�ش يف ال�سويد على املدى البعيد وبات
مبقدوري الآن".

وخا�ضت مرتا �أكرث من  100مباراة دولية
مع منتخب "ال�سيلي�ساو" و�شاركت يف ك�أ�س
العامل �أربع مرات (حلت و�صيفة يف )2007
والأوملبياد  3مرات ،كما نالت جائزة �أف�ضل
العبة يف العامل بني  2006و ،2010وحلت
و�صيفة �أربع مرات.

يبدو �أن الكفة بد�أت متيل �أكرث �إىل ثالثة
من املدربني لتويل تدريب بر�شلونة خلفا
للوي�س �إنريكي املو�سم املقبل ،بعدما �أثّر
خروج �إ�شبيلية من دوري �أبطال �أوروبا
لكرة القدم على يد لي�سرت �سيتي� ،سلبا
على فر�ص مدربه خورخي �سامباويل يف
تويل تدريب النادي الكتالوين.
وذكرت تقارير �أن �سامبويل من �أبرز
املر�شحني لتويل تدريب بر�شلونة وكذلك
�إرن�ستو بالبريدي مدرب �أتليتيك بيلباو،
ورونالد كومان مدرب �إيفرتون وخوان
كارلو�س �أونزوي املدرب امل�ساعد احلايل
للوي�س �إنريكي.
وميثل �سامباويل اخليار الأكرث �شعبية
بني اجلماهري نظرا للأداء املمتع الذي
يقدمه �إ�شبيلية حتت قيادته ،ولكن يبدو
�أن حظوظه تراجعت بعد النتائج الأخرية.
وجاءت الهزمية �/2صفر �أمام لي�سرت، ،
عقب التعادل املخيب  1-1مع ليغاني�س
و�أالفي�س ليت�سع الفارق الذي يف�صل
�أ�شبيلية عن بر�شلونة وريال مدريد وبدا
وك�أنه فقد طاقته.
وذكرت حمطة راديو كتالونيا الإذاعية
و�صحيفة ماركا اال�سبانية اليومية� ،أن
جمل�س ادارة بر�شلونة ا�ستبعد �سامباويل
من املر�شحني لتدريب الفريق نظرا

بعد انتقادات مورينيو

لعدم وجود �صلة تربطه بالنادي وهو �أحد
الأ�سباب التي يرى البع�ض �أنها جعلت
من جريارد مارتينو خيارا غري موفق يف
.2013
وذكرت تقارير �أن بالبريدي ،مهاجم
بر�شلونة ال�سابق الذي حقق جناحا مع
بيلباو يف �أربع �سنوات ،هو اخليار الأول
بالن�سبة جلو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س
النادي وجمل�س �إدارته ب�سبب �صلته
بالنادي ومعرفته بدوري الدرجة الأوىل
الإ�سباين.
وقاد بالبريدي ،الذي توىل تدريب
الإ�سبانيني
وبلن�سية
�إ�سبانيول
و�أوملبياكو�س اليوناين ،بيلباو للعودة
�إىل دوري الأبطال بعد غياب  16عاما هذا
املو�سم.
وربطت تقارير كومان ،الذي منحت
الركلة احلرة التي �سددها يف ا�ستاد
وميبلي بر�شلونة �أول لقب يف ك�أ�س �أوروبا
 ،1992باالنتقال للفريق الكتالوين ب�سبب
�صالته القوية بالنادي وجناح هولنديني
اخرين مع بر�شلونة مثل كرويف ولوي�س
فان غال وفرانك ريكارد.
بينما ميثل �أونزوي خيار اال�ستمرار
على نهج لوي�س �إنريكي .وانتقل احلار�س
االحتياطي ال�سابق لرب�شلونة لتدريب

الفريق الكتالوين قادما من �سيلتا فيغو
يف  ،2014وكان يوجه تعليمات لالعبني
يف الكرات الثابتة ،ولكنه ال يتحلى بخربة
يف تويل م�س�ؤولية �أي فريق.
وذكرت �صحيفة �سبورت التي تتخذ من
بر�شلونة مقرا لها يف �صفحتها الأوىل� ،أن
اونزوي يبدو خيارا مغريا لتويل املن�صب
بالن�سبة ملجل�س الإدارة نظرا ل�شعبيته بني
الالعبني.

يف بطولة انديان ويلز للتن�س

حرمان رو�ستوف من ا�ست�ضافة مباريات فيدرر يواجه كرييو�س بدور الثمانية

منعت رابطة الدوري الرو�سي لكرة القدم
ملعب رو�ستوف من ا�ست�ضافة مباريات
بالدوري ب�سبب �سوء �أر�ضيته وذلك بعد �أقل
من �أ�سبوع واحد على �شكوى جوزيه مورينيو
مدرب مان�ش�سرت يونايتد من �أر�ضية امللعب.
وتعادل يونايتد  1-1على ملعب الفريق
الرو�سي يوم اخلمي�س املا�ضي يف ذهاب
دور ال�ستة ع�رش للدوري الأوروبي عقب قرار
االحتاد القاري ب�صالحية امللعب ال�ست�ضافة
املباريات.
ووجه مورينيو انتقادات حادة للملعب
ومل يكن را�ضيا عن �أر�ضيته ال�صلبة وغري
املكتملة.
وقالت الرابطة الرو�سية �إن جلنة تفتي�ش
�ستزور ملعب رو�ستوف يوم  24من ال�شهر
احلايل وقبل املباراة املقبلة على ملعبه �أمام
كرا�سنودار.ومنعت الرابطة �أي�ضا ملعب روبن
كازان من ا�ست�ضافة مباريات.

�أوقف نيك كرييو�س �سل�سلة انت�صارات
نوفاك ديوكوفيت�ش يف بطولة انديان ويلز
للتن�س عند  19مباراة متتالية بعد فوزه
على الالعب ال�رصبي  6-4و 7-6ليبلغ دور
الثمانية بينما فاز روجر فيدرر مبجموعتني
متتاليتني على رفائيل نادال.
وتغلب اال�سرتايل كرييو�س على ديوكوفيت�ش
يف دور الثمانية لبطولة اكابولكو قبل نحو
�أ�سبوعني يف �أول مباراة بينهما وكرر ذلك
يوم الأربعاء ليت�أهل ملواجهة فيدرر.
وفاز الالعب ال�سوي�رسي  6-2و 6-3على
نادال يف املواجهة  36بينهما.
وك�رس فيدرر ،الذي تفوق على مناف�سه
اال�سباين يف خم�س جمموعات يف نهائي بطولة
ا�سرتاليا املفتوحة يف يناير كانون الثاين،
�إر�سال نادال يف بداية املباراة ثم �أنقذ فر�صة
لك�رس �إر�ساله ليتقدم �2-صفر.
وتقدم الالعب ال�سوي�رسي  4-1قبل �أن ينهي

املجموعة الأوىل ل�صاحله ووا�صل �ضغطه
يف الثانية لينت�رص يف النهاية ويحقق الفوز
الثالث على التوايل على نادال للمرة الأوىل
خالل مواجهاتهما.
وقال فيدرر لل�صحفيني بعد الفوز "الفوز
يف �أخر ثالث مواجهات مينحك �شعورا جميال.
هذا �أمر م�ؤكد".
ويف مباريات �أخرى فاز الياباين كي
ني�شيكوري على دونالد ياجن  6-2و6-4
ليت�أهل ملواجهة جاك �سوك امل�صنف 17
والذي تغلب على مالك اجلزيري يف ثالث
جمموعات.
وتفوق بابلو كويفا�س العب اوروجواي على
ديفيد جوفني امل�صنف  11بنتيجة 6-3
و 3-6و.6-3
وفاز امل�صنف الثامن النم�ساوي دومينيك
تيم على الفرن�سي جايل مونفي�س امل�صنف
العا�رش  6-3و.6-2

'فيفا' يف طريقه لتغيري م�س�ؤولني بلجنة القيم

الغمو�ض يكتنف م�ستقبل بوربلي وايكرت مع جلنة القيم بالفيفا

قالت م�صادر مطلعة لرويرتز �إن الغمو�ض
يكتنف م�ستقبل م�س�ؤولني اثنني بلجنة
القيم باالحتاد الدويل لكرة القدم عاقبا
جمموعة من �أبرز رموز الفيفا بااليقاف �إثر
ف�ضيحة ف�ساد وقد ال يتم التجديد لهما يف
من�صبيهما.
و�أوقفت جلنة القيم ع�رشات امل�س�ؤولني يف
اخر �أربع �سنوات بينهم �سيب بالتر رئي�س
الفيفا ال�سابق وم�ساعده البارز جريوم
فالك ومي�شيل بالتيني الرئي�س ال�سابق
لالحتاد الأوروبي للعبة.
ونفى بالتر وفالك وبالتيني ارتكاب �أي
خمالفات.
ويف �ضوء الف�ضيحة وجه الق�ضاء الأمريكي
اتهامات �إىل ع�رشات من م�س�ؤويل اللعبة
خا�صة من �أمريكا اجلنوبية والو�سطى.
وذكرت امل�صادر �أن تغيري م�س�ؤويل اللجنة
قد ي�ؤدي �إىل ت�أخري التحقيقات اجلارية

لعامني �إذ �أن الوافدين اجلدد �سيكون
عليهم الت�أقلم مع طبيعة العمل يف اللجنة
ودرا�سة الق�ضايا ذاتها.
وتنتهي والية ال�سوي�رسي كورنيل بوربلي،
رئي�س ق�سم التحقيقات بلجنة القيم،
والأملاين هانز يواكيم ايكرت ،الذي
يرت�أ�س الغرفة الق�ضائية ،يف مايو/ايار
املقبل.
و�أبلغت امل�صادر رويرتز �أن امل�س�ؤولني
مل يتلقيا دعوة حل�ضور اجلمعية العمومية
املقبلة للفيفا يف  11مايو املقبل يف
البحرين حيث �سيتم جتديد واليتيهما
لأربع �سنوات �أخرى.
وبح�سب لوائح الفيفا ف�إن جمل�س الفيفا
امل�ؤلف من  37ع�ضوا م�س�ؤول عن اقرتاح
مر�شحني للمن�صبني و�سيتم اتخاذ القرار
النهائي يف اجلمعية العمومية مب�شاركة
�أع�ضاء االحتاد البالغ عددهم .211

ومل يعلق الفيفا مبا�رشة على ما �إذا كان
امل�س�ؤوالن �سيح�صالن على والية جديدة
�إذ قال يف بيان �إنه طلب من االحتادات
القارية تر�شيح �أ�سماء.
وقال يف بيان "متا�شيا مع االدارة الر�شيدة
التي نقوم بها ..بد�أت عملية م�شاورات
وطلب من االحتادات القارية تقدمي
مر�شحني".
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ال�سنة ال�ساد�سة والع�رشين

العدد ()114

ت�صدر �أيام الثالثاء واخلمي�س واجلمعة وال�سبت

�إعداد:
عبداهلل جونازا
حنان

�صدى
احلروف

�أ�سمرا � -أن�شودة ال�سالم

�أ�سمرا مدينة �صبية وجميلة فتية تولد كل
عام من رحم الغيم و�أثواب الرذاذ وتلعب مع
الأطفال وال�صبايا ب�أكوام الورود املتناثرة
على الأر�صفة النظيفة لعبة احلب والع�شق وال�سالم� .أ�رساب ال�صغار
يرك�ضون نحو مدار�سهم يف �صباحات الربيع وهم يتن�سمون روائح الربيع
وعبق احلرية يحملون يف �أحداقهم وبني �ضلوعهم ال�صغرية �أحالم �شعب
و�آمال م�ستقبل م�رشق وجميل .ما �أ�سعد ه�ؤالء ال�صغار و�أوفرهم حظاً .ففي
ٍ
ب�صوت عال متجهني �إىل مدار�سهم يف �سالم
اللحظة التي ي�ضحكون فيها
و�إطمئنان كم من �أطفال العامل يحملون �إىل القرب �أو ي�سقطون يف عر�ض
ٍ
حروب لي�س لهم فيها ناقة
ال�شوارع �أو ت�سقط عليهم القنابل يف بيوتهم .يف
وال جمل وال عقال بعري ،والذين ي�سلمون من هذه املوتات املنت�رشة يف كل
مكان ميوتون حتت طائلة اخلوف واجلوع والقلق .الأطفال براعم احلياة
و�أ�صول البقاء هم �ضحايا احلروب ،العامل يحتاج �إىل ربيع �سالم وورود
الأمل ورذاذ التفاهم حتى يعي�ش النا�س والأطفال يف كنف احلب والأمان.
�أ�سمرا الفيحاء ب�إبت�ساماتها امل�رشقة ووجهها الندي ال�صبوح ت�ست�ضيف
(منتدى اجلمعية العمومية ملنظمة الريا�ضة الع�سكرية الإفريقية)...
ٍ
دولة �أفريقية بوفودها .ن�أمل �أن تكون
يف جو ي�سوده ال�سالم ت�شارك 22
هذه اللقاءات الريا�ضية نافذةً جديدة لنه�ضة �إفريقية وفاحتةً لكل بوابات
ال�سالم والتفاهم وتطور العالئق بني �شعوب القارة و�إزدهار م�شاريع
التنمية لبناء �إفريقيا والتي ذاقت �شعوبها (الأمرين) من ظلم الإ�ستعمار
و�إ�ستبداد الإ�ستكبار .و�إرتريا واحدة من هذه الدول ب�صمود هتكت �أ�ستار
الإ�ستعمار ووقفت ك�أعواد ال�صنوبر بني ر�صيفاتها تن�شد للحب وال�سالم
والتقدم والأعمار.

�إ�صطباحة

جمال بحالياي

ا�ستخراج  915عملة معدينة من معدة �سلحفاة بحرية

�أجري �أطباء بيطريون من تايالند ،عملية جراحية ا�ستغرقت �7ساعات هي
الأويل من نوعها يف العامل  ،حيث قاموا ب�أ�ستخراج نحو  915عملة معدنية من
بطن �سلحفاة بحرية تعي�ش يف حممية مبدينة �رسيرات�شا يف �إقليم ت�شونبوري
�رشقي العا�صمة بانكوك .
حيث ظلت ال�سلحفاه تبلع العمالت التي تلقى يف بركتها طلب ًا للحظ ال�سعيد،
حد يف نهاية املطاف من قدرتها على احلركة  ،و�أزيلت  5كيلوغرامات من
ما ّ
العمالت والأ�شياء الأخرى من بطن ال�سلحفاة البحرية التي تبلغ من العمر
 25عام ًا ،و�أطلق عليها ا�سم (�أوم�سني) �أي “ح�صالة” باللغة التايالندية� .أما
ال�سلحفاة نف�سها فتزن  59كيلوغرام ًا.
و�أ�ضافت نانتاريكا ت�شان�سو ،من كلية العلوم البيطرية بجامعة
“ت�شواللوجنكورن”“ :نعتقد �أنّ نا بحاجة �إىل نحو �شهر ل�ضمان �أنّ ها �ستتعافى
متام ًا” ،م�ضيفة � ّأن “ال�سلحفاة �ستحتاج بعد ذلك �إىل � 6أ�شهر �أخرى من العالج
الطبيعي”.

 2300دوالر  ..ثمن ديك ودجاجة نادرين يف تركيا
�شهد مزاد علني لدجاج الزينة يف
�أنقرة ،بيع ديك و دجاجة من ف�صيلة
"لفندر براهما" ،بـ 8500لرية تركية� ،أي
ما يعادل نحو  2300دوالر.
ونُ ظم املزاد من قبل جمعية " دجاجات
الزينة وحيوانات احلدائق" ،حيث جرى
ا�ستعرا�ض ع�رشات الدجاجات و الديكة
من �أنواع خمتلفة.
ويف �سابقة �أوىل من نوعها يف تركيا،
ُعر�ضت طيور من ف�صيلة "دونغ تاو" التي
تو�صف بـ"الدجاج ذي قدم التنني" ،ويعود �أ�صلها �إىل فيتنام و�إندوني�سيا،
و�سط اهتمام كبري من امل�شاركني يف املزاد.
ونقلت وكالة "الأنا�ضول" عن رئي�س اجلمعية� ،أمني غوك غوز ،قوله �إن
نحو  30نوع ًا من الدجاجات والديكة ،يجري عر�ضها يف املزاد  ،الذي يقام
مرتني �سنوياً.
وعزى غوك غوز ارتفاع �أ�سعار مثل هذه الطيور الداجنة �إىل "ندرتها وجمال
�صياحها وري�شها".
و�أكد رئي�س اجلمعية زيادة الإقبال على تربية مثل هذه الدواجن بغر�ض
الزينة ،ونوه ب�أن "هذه الهواية ت�سبب الإدمان ل�صاحبها" ،على حد
تعبريه.

ق�صة وعربة
كان احد امللوك يحب اكل ال�سمك  ,فجاءه يوما
�صياد ومعه �سمك كبرية  ,ف�أهداها للملك وو�ضعها بني
يديه  ,ف�أعجبته ,
ف�أمر له ب�أربعة �أالف درهم  ,فقالت له زوجته بئ�س
ما �صنعت  .فقال امللك مل ؟
فقالت لأنك اذا �أعطيت بعد هذا لأحد من ح�شمك
هذا القدر قال قد �أعطانى مثل عطية ال�صياد
فقال  :لقد �صدقت  ,ولكن يقبح بامللوك �أن يرجعوا
فى هباتهم وقد فات االمر  ,فقالت له زوجته �أنا �أدبر
هذا احلال
فقال  :و كيف ذلك ؟
فقالت  :تدعو ال�صياد وتقول له هذه ال�سمكه ذكر
هى �أم انثى ؟
ف�أن قال ذكر فقل امنا طلبت �أنثى  ,و �أن قال انثى
قل امنا طلبت ذكرا
فنودى على ال�صياد فعاد  ,وكان ال�صياد ذا ذكاء
وفطنة
فقال له امللك هذه ال�سمكه ذكر �أم انثى ؟
فقال ال�صياد هذه خنثى  ,ال ذكر وال �أنثى ؟
ف�ضحك امللك من كالمه و�أمر له باربعة االف درهم
 ,فم�ضى ال�صياد اىل اخلازن  ,وقب�ض منه ثمانية �أالف
درهم ,
و�ضعها فى جراب كان معه  ,وحملها على عنقه ,
وهم باخلروج فوقع من اجلراب درهم واحد  ,فو�ضع
ال�صياد اجلراب عن كاهله ,
وانحنى على الدرهم ف�أخذه
وامللك و زوجته ينظران اليه  ,فقالت زوجة امللك
للملك �أر�أيت خ�سة هذا الرجل و �سفالته � ,سقط منه
درهم واحد ف�ألقى عن كاهله ثمانية �أالف درهم ,
وانحنى على الدرهم ف�أخذه
ومل ي�سهل عليه �أن يرتكه لي�أخذه غالم من غلمان
امللك  ,فغ�ضب امللك منه و قال لزوجته �صدقت .
ثم �أمر باعادة ال�صياد وقال له يا �ساقط الهمة ,
ل�ست بان�سان
و�ضعت هذا املال عن عنقك الجل درهم واحد  ,و
�أ�سفت �أن ترتكه فى مكانه ؟ فقال ال�صياد �أطال اهلل
بقاءك �أيها امللك
اننى مل ارفع هذا الدرهم خلطره عندى و�أمنا
رفعته عن الأر�ض  ,الن على وجهه �صورة امللك و على
فخ�شيت �أن ي�أتى غريى
الوجه االخر ا�سم امللك
بغري علم و ي�ضع عليه قدميه  ,فيكون ذلك ا�ستخفافا
با�سم امللك و اكون انا امل�ؤاخذ بهذا
فعجب امللك من كالمه و ا�ستح�سن ما ذكره  ,ف�أمر
له ب�أربعة �أالف درهم  .فعاد ال�صياد و معه اثنا ع�شر
الف درهم ,
و �أمر امللك مناديا ينادى ال يتدبر �أحد بر�أى
الن�ساء  ,فانه من تدبر بر�أيهن و�أمتر ب�أمرهن  ,ف�سوف
يخ�سر ثالثة ا�ضعاف دراهمه .

مالحظة -:
(مع اعرتا�ضنا من حيث املبد�أ على ت�صغري
ر�أي الن�ساء � ،إال اننا نوردها كق�صة من الزمن
ال�سابق مع احلفاظ على نقل املعلومة  ،لكن
نرى ا�ستبدال ر�أي الن�ساء ب�ضرورة التمهل
ايا كان  ،والتفكري ً
عند اخذ امل�شورة من ً
مليا
قبل الت�سرع يف اتخاذ القرار ..

توا�صلوا مع �صاحب "ال�سعادة" يوم مار�س..

ال�سعادة من الظواهر االجتماعية ُ
املـعـديـة ،حتركها املعنويات العالية،
وينت�رش �شذاها عرب االت�صال االجتماعي مع الأقارب والأ�صدقاء ،لكن ماذا لو ُوفر
لك خط تلفوين خا�ص للتوا�صل مع �صاحب "ال�سعادة" والتعرف عليه؟ هل �ست�سارع
الإقبال على م�شاعر الفرح
باالت�صال؟لقيا�س مدى
على التوا�صل مع �صاحب
وم�ساعدة الأ�شخا�ص
جمموعة روڤ للفنادق
"ال�سعادة" ،عينت
لل�سعادة،
�سفريها
"هابين�س �شيبوت"
�شيبوت لي�س فقط
حيث مت اختيار
على املرح ،بل �أي�ض ًا
ال�سمه الذي يحث
الآخرين و�ضحكاته
ل�شغفه ب�إ�سعاد
البهجة �أينما كان.
تن�رش
التي
للفنادق مهمة �إ�سعاد
وقد �أولت روڤ
الب�سمة على الوجوه
ور�سم
الأفراد
�شيبوت ،وقيادة فريق
هابين�س
�إىل
ي�ضم جمموعتني مكونة
"هاي فايف" الذي
فريق روڤ ،و ليجوبوا
من (روڤ�سرتز) من
ويقوموا بزيارة روڤ
يف �أنحاء دبي
مدينة دبي الطبية وروڤ
�سيتي �سنرت ،وروڤ
اليوم العاملي لل�سعادة
و�سط مدينة دبي ،يف
من كل عام ،الذي �أطلقته الأمم
والذي يوافق  20مار�س
املتحدة للت�أكيد على �أن "ال�سعي لتحقيق ال�سعادة هو هدف �إن�ساين �أ�سا�سي
يقت�ضي اتباع نهج �أكرث �شمو ًال و�إن�صاف ًا وتوازن ًا جتاه النمو االقت�صادي يف �سبيل
حتقيق التنمية امل�ستدامة والق�ضاء على الفقر وتوفري ال�سعادة والرفاهية
جلميع ال�شعوب".

برجك اليوم!..

برج احلمل/اعتمد املرونة لتعميق
خطواتك وتعزيز موقعك بعدما واجهت
�سل�سلة من العراقيل .حتتاج �إىل عنايتك
و�إىل ن�صائحك يف ما يتعلق مب�رشوع خا�ص
به .تتلقى خرب ًا مفاجئ ًا ي�ساعدك على
تخطي �أزمتك النف�سية ب�أقل �رضر ممكن.
برج الثور /فرتة مالئمة لعقد ال�صفقات الكبرية واملهمة واالنطالق يف مغامرات
مالية .تتبادل مع ال�رشيك الآراء ب�ش�أن مو�ضوع مهم ي�شغلكما وي�ؤثر يف م�ستقبل
عالقتكما.كن �أكرث اهتمام ًا مب�شاعر املحيطني بك كي ال تفقد احرتامهم الكبري لك.
برج اجلوزاء/ي�ستفيد الزمالء من �أفكارك وي�ساهمون يف تطويرها لرتى النور
ّ
مير بها.
يف امل�ستقبل القريب�.إىل وجودك بقربه
لتخطي املرحلة ال�صعبة التي ّ
يجمعك القدر ب�أحد الأ�صدقاء فتم�ضي معه وقت ًا ممتع ًا وت�ستعيد الذكريات اجلميلة
برفقته.
والتهور ،لأنهما ي�ؤديان �إىل عراقيل ي�صعب عليك
برج ال�رسطان/جت ّنب االندفاع
ّ
ب�سهولة.متر بفرتة ت�سودها قلة الثقة بنف�سه ،عامله بحنان و�أعد �إليه
جتاوزها
ّ
االطمئنان .لديك القدرة على التعبري عن �شخ�صيتك ب�سهولة وو�ضوح ،لكن �إحذر
من احل�سد.
برج الأ�سد /ال يطلب �أحد منك امل�ستحيل كن على ما �أنت عليه ّ
ونظم �أعمالك يف
الوقت احلا�رض.ي�ؤدي الإ�رصار على عدم ا�ست�شارة ا �إىل �إثارة غ�ضبه وبعده عنك.ال
تتوقف عند �أمور تافهة حتدث بني الأ�صدقاء حتى لو جرحت م�شاعرك �أحيان ًا.
برج العذراء/راقب م�رصوفك لأنك قد تقع يف م�أزق مايل كبري ي�ؤثر �سلب ًا يف �أداء
مهامك.مثرية تغو�ص فيها من دون تخطيط م�سبق وتدخل �إىل قلبك الفرح.ال تفكر
كثري ًا ،حان الوقت لتقرر م�ستقبلك بعيد ًا عن �أي �ضغوط من العائلة.
بر الأمان ،ال تت�أخر
برج امليزان/لديك كل ما يلزم لإجناح م�رشوعك و�إي�صاله �إىل ّ
يف البدء به .ت�ؤثر �شخ�صيتك �إيجاب ًا يف حميطك ويحتمل �أن تتطور عالقة تعي�شها
نحو االرتباط .جتتمع بالأ�صدقاء ومت�ضى معهم وقت ًا ممتع ًا تن�سى خالله هموم
العمل التي ت�ؤرقك.
برج العقرب /تزداد م�س�ؤولياتك لدرجة ت�ضطر معها مل�ضاعفة جهودك لتنفيذها
على �أكمل وجه .كن م�ستعد ًا له ،قد يفاجئك بحنانه و�شوقه الكبري �إليك.تعيد
النظر يف قراراتك الأخرية خ�صو�ص ًا العائلية وت�ستوعب امل�شاكل التي تواجهها.
برج القو�س�/أنظر �إىل احلياة بتفا�ؤل ،ت�صلك قريب ًا �أخبار مفرحة تعيد �إليك
احلما�سة التي افتقدتها� .إذا عربت له عن حبك بهدية ب�سيطة ت�شعره ب�أنك ال تن�ساه
�أبد ًا .تتلقى م�ساعدة من قريب م�سافر ت�ؤمن لك االنفراج الذي انتظرته طوي ًال.
برج اجلدي/تكون مم ّيز ًا يف التحاور والتفاو�ض وتثري �إعجاب ر�ؤ�سائك وزمالئك.
تعي�ش فرتة من اال�ستقرار ت�ساعدك على التفكري جدي ًا باالرتباط يف امل�ستقبل
القريب .تثري �إعجاب اجلميع باتخاذك قرار حازم على الرغم من املحنة القا�سية
متر بها.
التي ّ
برج الدلو/تبلغ �أهدافك نتيجة ظروف مالئمة تتوفر لك ،ا�ستفد منها لالنطالق يف
م�شاريع جديدة. جديدة �أف�ضل من الندم على املا�ضي وامل�ستقبل كله �أمامك .يكون
اال�ستجمام لبع�ض الوقت مفيد ًا للغاية لأنه يخرجك من الروتني الذي تعي�ش فيه.
برج احلوت /تابع طريقك وال تلتفت �إىل الوراء وال تدع �أحد ًا يتدخل يف �ش�ؤونك.
االهتمام وي�شعر بعدم الأمان عندما تكون بعيد ًا عنه.
ال ت�ستمع �إىل ما يقوله لك الغري بل اتبع حد�سك لأنه ّ
يدلك على الطريق
ال�صحيح.
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