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ـة جـديدة نـفـذ تـنـظـيم داعش جـر
بــحق عــائــلـة كــامــلــة بـعــد نــصـبه
سـيـطرة وهـميـة عـلى طريق بـغداد
- كــركـو ك  فــيـمــا كـشــفت شـرطـة
ـــوصل عن 11 الف مــــحـــافـــظــــة ا
ــوصل مـنــذ سـيـطـرة مــفـقـود في ا
ـصدر ـديـنـة. وقـال ا داعـش على ا
فـي تصـريـح امس ان (عـناصـر من
داعـش وبـعـد ان نـصــبـوا سـيـطـرة
وهـميـة على طـريق بغـداد- كركوك
قــامـوا بـاطالق الـنــار عـلى سـيـارة
تـــقل عــائــلـــة) واضــاف انه (بــعــد
ــركــبــة  اقـدم داعـش عـلى تــوقف ا
قـتـلهم وحـرق عـجلـتهم) مـبيـنا ان
(الـعـائـلة مـكـونـة من رجل وزوجته
واطـفـاله االثـنـ واخـيه). في ح
تـواصـل الـقـوات األمـنـيـة واحلـشد
الـشـعـبـي عـمـلـيـاتـهـمـا الـعـسـكـرية
لـــتــحــريــر وتــأمــ قــرى واحــيــاء
جــنـوب غـرب احملـافــظـة من بـقـايـا
داعـش. واكد بيان للحشد امس ان
(الـقـوات االمـنـيـة احلـشـد بـاشـرتـا
بـــالــتــقـــدم لــلــيـــوم الــثـــاني نــحــو
الحـقـة بـقـايا ـرسـومـة  األهـداف ا
فــلــول داعش في الـقــرى احملـيــطـة
بــقــضـاء احلــويــجـة جــنــوب غـرب
احملــــافــــظــــة). ورأى الــــنــــائب عن
اس  ان قتل مـحافظة ديـالى رعد ا
عــشــرة أشـخــاص بـكــمــ لـداعش
يــعــد مــجــزرة مــروعــة داعـيــاً إلى
ــلف الـنــهـايـات مــعـاجلــة عـاجــلـة 
الـسائبـة ضمن حدود صالح الدين
اس في تـصريح أو ديـالى. وقـال ا
امـس إن (مــا حــدث عــلى الــطــريق
مـــجـــزرة مــروعـــة بـــحق األبـــريــاء
اقــتـرفـهــا داعش اإلرهـابي الـذي ال
يــحــمل ســوى فــكــر الــقــتل وســفك
الـــــدمــــاء) وأضـــــاف أن (اجملــــزرة
جــرس إنــذار يــســتــدعي الــتــحـرك
حـيـالـهـا من خالل مـعاجلـة عـاجـلة
ــلف الــنــهـايــات الــسـائــبــة ضـمن
حــــــدود صالح الــــــدين أو ديــــــالى
كـونـهـا حتـولت إلـى بـؤر لـتـصـدير
ـــوت لـألبـــريـــاء). بــدوره  أعـــلن ا
عـضـو الـلجـنـة األمنـيـة في مـجلس
احملـافظة عبد اخلالق العزاوي عن
إحــبــاط هــجــوم شــنه داعش عــلى
نـقـاط مـرابـطة لـلـحـشد الـعـشـائري
فـي ناحـية الـعظـيم. وقال الـعزاوي
إن (داعـش شن هجـومـا على نـقاط
مــرابـطـة لــلـحــشـد الـعــشـائـري في
مـحـيط قـريـة الـبـو بـكـر في اطراف
الـنـاحيـة و الـتصـدي له بـبسـالة
مـن قـــبل احلـــشــــد واحـــبـــاط تـــلك
احملـاولة) مـشـيـرا الى ان (الوضع
حتـت الـسـيـطــرة األمـنـيــة بـالـوقت

الــراهن) وتــابـع ان (خـطــر خـاليـا
داعـش مــا يـــزال قـــائــمـــا وتـــكــرار
ـدنــيـ عـلـى الـطـرق اســتـهــداف ا
الـبرية مؤشـر سلبي ينـبغي اتخاذ
ـــنــعه االجـــراءات الــرادعـــة كــافــة 
وإيــقـاف مــسـلــسل قـتـل األبـريـاء).
وتـمكن احلشد الشـعبي من اعتقال
عـشـرة أشخـاص بيـنهم مـطلـوبون
ـــادة الـــرابــعـــة مـن قـــانــون وفـق ا
مــــــكــــــافـــــحــــــة اإلرهـــــاب شــــــرقي
احملــافـظــة.وقـال احلـشــد في بـيـان
شتركة نفذت امـس إن (العمليات ا
مـن قـبل الـويــة احلـشـد  وقــطـعـات
اجلــيش ضـمن قـرى الـنـدا بـاجتـاه
جـــبـل قـــزالقس شـــرق احملـــافـــظـــة
عـمـلـيـة أسـفـرت عن إلـقـاء الـقـبض
عـــلى عـــشـــرة اشــخـــاص بـــيـــنــهم
مــطــلــوبــون وفق مـادة  4إرهــاب)
ـشتـركة ولـفت الى ان (الـقـطعـات ا
تــواصل عــمــلـيــات دهم وتــفــتـيش
الــقـرى واألحــيـاء شـرق احملــافـظـة
حـــتى تــأمـــيــنـــهــا بــشـــكل تــام من
داعـش). في غــضـــون ذلك كـــشــفت
شــرطــة مــحـافــظــة نــيــنـوى عن ان
وصل هـناك  11 ألـف مفـقـود في ا
ـديـنة. مـنـذ سـيـطـرة داعش عـلـى ا
واكــد الــعــقـيــد بــاسم احلــجـار في
تــصـريح امس ان (هــنـاك أكـثـر من
 11 ألـف مفـقـود مـا زال مـصـيرهم
مـجـهوالً مـنذ سـيطـرة  داعش على
ـــديـــنـــة مـــنـــتــصـف عــام 2014  ا
وحـتى االن) مـبـينـا ان (الـسلـطات
لـم تــــتـــمــــكـن من الــــعــــثـــور عــــلى
ـفـقـودين رغم تفـتـيش الـسراديب ا
الــسـريـة واألنـفـاق ومـقـرات داعش
كـــافــة بــعــد انــتــهـــاء الــعــمــلــيــات
ـوصل) واوضح الــعـسـكـريـة في ا
ـــفــقـــودين احلـــجـــار ان (عـــوائل ا
حتـمل احلـكـومـة مـسـؤولـيـة غـياب
ذويــــهـــــا). واقــــدم  مــــســــلــــحــــون
مـجـهولـون على قـتل شـيخ عشـيرة
وســبـعـة أشـخـاص آخــرين بـيـنـهم

جنله . 
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{ بــرلــ (أ ف ب) - أصــيب عــدد
كبـير من األشـخاص بـجروح امس
فـي مـــــطـــــار دوســـــلـــــدورف خالل
صدامـات بـ متـظـاهرين مـؤيدين
لألكــراد وأتـراك والــشـرطــة فـيــمـا
ــاثـلــة لـتــعـطـيل أدت تــظـاهـرات 
حـركة الـنـقل في مـحطـتي قـطارات
في بــريــطــانــيــا عــلى مــا أعــلــنت

انية. السلطات البريطانية واأل
وقد فرقت الـشرطـة بواسطـة الغاز
سـيل للـدموع تـظاهـرة لنـاشط ا
مـؤيـدين لألكـراد كـانـوا يـحـتـجـون
عــلـى تــدخل اجلــيـش الــتــركي في
شـمال غـرب سـوريـا ضـد "وحدات
حـمـاية الـشـعب" الـكـرديـة مـنذ 20

كانون الثاني/يناير.
وقـــال مــتـــحــدث بـــاسم الـــشــرطــة
انـيـة إن التـظـاهرة الـتي شارك األ
فـيـهـا نـحو 150 شـخـصـا شـهدت
صـدامـات اسـفــرت عن "عـدد كـبـيـر
مـن اجلــــــرحـى" دون مــــــزيــــــد من

التفاصيل.
ونـظم عــدد كـبـيـر مـن الـتـظـاهـرات
ــؤيـــدة لألكــراد في نـــهــايــة هــذا ا
ـــانـــيـــا. ولم يـــتم االســـبـــوع فـي ا
االعالن عن التـظاهـرة التي نـظمت

في دوسلدورف.
وأظهرت صور نشرت على شبكات
الـتواصـل االجتـمـاعي مـتـظـاهرين
يحملون يافطـة كتب عليها "عفرين
تـتحـول الى فـيـتـنامـنـا. سـننـتـصر

على الفاشية".
وفي بـريطـانـيا اجـبـر متـظـاهرون

مـــؤيــــدون لألكـــراد الــــســـلــــطـــات
الـبـريـطـانـيـة علـى إغالق مـحطـتي
قطار مانشستر بـيكاديللي وكينغز
كـروس في لــنـدن. واحـتــشـد افـراد
ـتـظـاهـرين من ــنع ا من الـشـرطـة 
الـدخول لـرصـيف أو بـاحة مـحـطة
الــقـطـار مــا أدى لـتــعـطــيل حـركـة

القطارات.
ــتــظــاهــرين من وجنح عــشـــرات ا
اقتحام السكة احلديدية في محطة
مـانــشـسـتــر مـا أدى لـتــوقف سـيـر
الــــقـــطـــارات واضـــطـــراب حـــركـــة

سافرين في البالد. ا
ـشـرف عـلى وقـال مـارك كـلـيالنـد ا
شـــرطــة الــنــقل الـــبــريــطــانــيــة إن
نخـرط في احـداث بعد الـظهر "ا
ســيــكـونــون عـرضــة لــتـحــقـيــقـات
مــكــثــفـــــة قــد تــؤدي العــتـــقــالــهم

ومحاكمتهم".
واكـد الـرئـيس الـتـركي رجب طـيب
اردوغان الـسـبت ان العـمـليـة التي
تــشن حــالـيــا في مـنــطــقـة عــفـرين
ستمتد في اجتاه احلدود العراقية
وخـصـوصـا مـديـنـة كـوبـاني (عـ
الـعــرب) الـسـوريــة ذات الـغـالــبـيـة

الكردية.
واضــــاف الــــرئـــيـس الـــتــــركي في
خــطـاب مـتــلـفــز الـقــاه في مـرسـ
جنوب تـركيـا "بعد تـنظـيف عفرين
من االرهــابــيـ ســنـنــظف ايــضـا
منـبج وع الـعرب (االسم الـعربي
لكوبانـي) وتل ابيض وراس الع

والقامشلي".
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ضـــربـت ثالث هــــزات أرضـــيـــة
الـــشـــريط احلـــدودي الــعـــراقي
االيـراني فـي مـنــطـقــة كـرمــيـان
جـنـوب مـحـافظـة الـسـليـمـانـية.
ـنبيء اجلـوي في قضاء وأكد ا
كالر ســيـروان صـالـح في بـيـان
امس ان ( ثالث هــزات أرضــيـة
ضــــربـت الــــشــــريط احلــــدودي
نطقة العراقي االيراني الـتابع 
كـرمـيـان جـنـوب السـلـيـمـانـية)
واضــاف ان (الـــهـــزات ضــربت
مـــــنـــــاطـق بـــــرلـــــوت ورزاوري
ـنـطـقـة وبـرويـزخــان الـتـابـعــة 

كرميان جنوب السليمانية) 
موضـحـا أن (قوة الـهزة االولى
بـلغت  2.5 درجـة على مـقـياس
ريـخــتـر والــثـانــيـة  3.6 درجـة
وتابع والـثـالـثة  3.2 درجات) 
صـــالح  أن (الـــهـــزات الــثـالثــة
شــــعــــروا بــــهــــا ســــكــــان تــــلك

ناطق) مؤكدا أنـها (لم تسفر ا
عن ايــــة خـــســــائـــر) واضـــاف
ـــنــاطق الـــبــيـــان ان ( بـــعض ا
الـتـابـعة حملـافـظة الـسـلـيمـانـية
تشهد  ب فترة واخرى هزات
ـواطـنون أرضـيـة يشـعـر بـها ا
تــؤدي في بــعض االحــيــان الى
احلــاق اضــرار مـــاديــة).فــيــمــا
تـوقعت الـهـيئـة الـعامـة لالنواء
اجلـــويـــة والـــرصـــد الـــزلـــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل ان يـكون
طقس اليوم الثالثاء ب صحو
وغـــائم مـع ارتـــفـــاع قـــلـــيل في
ــنــطــقـة درجــات احلــرارة في ا
الـــوســطى والــشــمـــالــيــة غــائم
جـزئي وفي اجلـنـوبـيـة صـحـوا
مع بــــعض الــــغـــيـــوم واكـــدت
الهيئة في بيان تلقته ( الزمان)
أمس (اســتــمــرار االجــواء بــ
صــحـو وغـائم  الــيـوم الـثالثـاء
بــ صــحـو وغــائم مع ارتــفـاع
قـــلــيل في درجــات احلــرارة في

ـنـطـقـة الوسـطـى والـشـمـالـية ا
غــائم جــزئـي وفي اجلــنــوبــيــة
صــحــوا مع بــعض الــغــيــوم و
درجـات احلـرارة مـقاربـة لـلـيوم
الــســابق  والــريــاح جــنــوبــيـة
شــرقـيــة خـفـيــفـة الـى مـعــتـدلـة
السـرعة  20-10كيـلو مـترا في
الــسـاعــة و مـدى الــرؤيـة 8-10

كيلو مترات ).
 واضـــاف ان (طـــقس يـــوم غـــد
االربـعـاء سـيـكـون في الـوسطى
غـــائــــمـــا جـــزئــــيـــا  ودرجـــات
احلرارة مقاربة لليوم السابق 
الريـاح جنـوبيـة شرقيـة خفـيفة
الـى مـــعــتـــدلـــة الـــســرعـــة وفي
الـشـمـالـيـة غـائـمـا جـزئـيـا وفي
اجلـــنــوبـــيــة غـــائــمـــا جــزئـــيــا
ودرجــات احلـــرارة تــرتـــفع عن
الـــيــــوم الـــســــابق  والــــريـــاح
جـنــوبـيـة شـرقــيـة خـفــيـفـة الى
مــعــتــدلــة الــســرعـة ) واوضح
الـــبــيـــان ان (طــقس اخلـــمــيس

ــقـبل ســيــكــون في الــوسـطى ا
صــحــوا مع قـــطع من الــغــيــوم
ودرجـــات احلـــرارة تـــنــخـــفض
قـــلــــيال  عن الــــيـــوم الــــســـابق
وحـركـة الريـاح شـمالـيـة غربـية
خـفـيــفـة الى مـعـتــدلـة الـسـرعـة
وفي الـشـمالـيـة غائـمـا جزئـيا 
ودرجات احلـرارة تنـخفض عن
الـيوم الـسابق وفي اجلـنوبـية
غائما جزئيا و درجات احلرارة

مقاربة لليوم السابق ). 
ويذكـر ان اجواء الـعراق تـشهد
مــوســمـــا أنــتــقــالــيـــا تــعــيــشه
ـنـاطق الـشـمـالـيـة والـوسـطى ا
واجلـــنــوبـــيــة  هـــذه االيــام في
مـــرحـــلـــة اعـــتـــاب وداع فـــصل
ـــراصـــد الــــشـــتـــاء واشــــارت ا
اجلـــــويــــة في بـــــيــــان امس ان
(هـنـاك  سـحبـاً ركـامـية مـحـلـية
الـــتــكــويـن نــاجتــة مـن تــســرب
هــواء بــارد في طــبــقــات اجلــو
العـلـيا في مـناطق مـحدودة من

مـدن الـعراق  تـطـور قسم مـنـها
فـي مــحـــافــظــة مـــيــســـان مــثال
وتسببت بهطول زخات سريعة
ــــتـــوقع ان من االمــــطـــارومن ا
قبلـة ارتفاعا في تشهـد االيام ا
درجــــات احلــــرارة  واالمــــطـــار
تـتـركـز في مـنـاطق مـتـفـرقـة من
مــدن الــشــمـــال فــقط في اقــلــيم
ـــقــبـــلــة ). كـــردســتـــان االيــام ا
وبـصدد الـهـزات االرضيـة التي
ـناطق احلدودية تتعـرض لها ا
مع ايـــران ومــنـــذ تـــشــرين اول
ــاضي يــرى  اخملــتــصـون في ا
مـــجـــال الـــرصـــد الـــزلـــزالي ان
(أســـبــــاب الـــزالزل احلــــالـــيـــة
خــاصــة أن الـعــراق ال يــصــنف
ضــمن دول خط الـزالزل  إال أن
آراء كــثــيـرة رجــحت إمــكــانــيـة

تكرارها ).
 واضـــافــوا ان ( ســبب الــزالزل
ــاثــلـة في هــو ارتــداد لـزالزل 
إيران أدت الى تـصدع وارتـباك

داخـل الـــــقـــــشـــــرة األرضـــــيـــــة
بــــالــــعــــراق و أن تــــكــــرار ذلك
ســــيــــجــــعـل الــــعــــراق من دول
الــــزالزل بــــعــــد أن كــــان دولـــة
مـجـاورة لكل من تـركـيـا وإيران
ـصــنـفـتـ ضـمن خط الـزالزل ا

الذي يتحرك ويتسع).
و أكد اجليولوجي ستار مهدي
جــبـارة في تـصــريح سـابق أن
ـنطـقة لـه صلة (ما يـحدث في ا
بالنـشاط البركـاني الذي يحدث
في منـطقـة البـحر األحـمر الذي
يتمدد أربعة مـليمترات سنويا
وألن الــــــعــــــراق يــــــقـع ضــــــمن
صــفــيــحــة اجلـزيــرة الــعــربــيـة
التـكتونـية فإن هـذه الصفـيحة
تـهـتـز بـفعـل النـشـاط الـبـركاني
مصـطدمة بـالصفـيحة اجملاورة
لها والـتي تضم إيـران فتكون
ردة الــــفـــعل هــــزات ارتـــداديـــة
تـصـيب مديـنـة الـرفاعي وقـلـعة

سكر).
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رأى اخلبير االقـتصادي باسم
انــطـوان ان الـتــحـديــات الـتي
ـــر بـــهـــا الـــعـــراق كـــبـــيـــرة
واحلــــكــــومــــة تــــراجــــعت عن
مــكـــافــحـــة الــفـــســاد بـــســبب
االنـتـخـابـات  مـشـيـرا الى ان
ـــفــــروضــــة في الـــضــــرائـب ا
ــوازنــة بــعــيــدة عن اخلــطــة ا
اخلـــمـــســــيـــة الـــتـي وضـــعت
القـتـصاد الـسـوق االجـتـماعي
ـقـبـلـة.   وقال خالل االعـوام ا
انــطــوان لـ (الـزمــان) امس ان
(هــــنـــاك حتــــديــــات كـــبــــيـــرة
ـكـافــحـة الـفـسـاد ويـبـدو ان
رئيس الوزراء حـيدر الـعبادي
ــلف وامـــكــانـــيــاته في هـــذا ا
تراجعت بـسبب االنتـخابات)
ــفــتــرض واضــاف (كـــان من ا
لف بـجدية النه متـابعة هـذا ا
يـــــرفـع نـــــســــــبـــــة االصـــــوات
ــتـــمــيــزين). لــلــنـــاجــحــ وا

وكشفت عضـو اللجنة الـقانونية
الــنــيــابــيــة عــالــيــة نــصــيف عن
مـغـادرة اخلـبراء األجـانب الـذين
اســتــقــدمـهـم الـعــبــادي حملــاربـة
الـفسـاد في الـعراق مـشـيرة إلى
ـلفـات كـافة أنـهم أكدوا سالمـة ا

من الناحية القانونية.
وقالت نصـيف في تصريح امس
إن (جـــمـــيع اخلـــبـــراء األجـــانب
الذين قـام العـبادي بـاستـقدامهم
غادروا البالد وان آخر من تبقى
مـن اخلــبـــراء هم اجلـــزائـــريــون
الـذين أكـدوا أن اإلجـراءات الـتي
قـامـت بـهـا احلـكـومــة صـحـيـحـة
وسلمية من الناحـية القانونية)
وأضــــــافـت انه (ال يـــــــوجــــــد أي
قـصور يـذكـر في مـلفـات الـفـساد
ـــــالي واالداري) مــــــؤكـــــدة ان ا
(احلـــكــــومـــة تــــوفـــرت لــــهـــا كل
ــنـــاســـبــة االدوات واالرضـــيـــة ا
فــــــــــضـال عـن دعـم الـــــــــشــــــــــعب
ـرجعـيـة ولم تتـخـذ أي إجراء وا
ــــوضـــوع) ورأت بــــشــــأن ذلك ا

نـصـيف  (كان األجـدر بـالـعـبادي
ــكـــافــحــة أن يــتــخـــذ إجــراءات 
الـفسـاد بـدل تـصريـحـاته  بـشأن
نــقل الـــتــحـــقــيــقـــات إلى خــارج
الـــعـــراق). وبــــشـــأن اخــــر عـــلق
انطوان عـلى موضـوع الضرائب
الـــتي تـــضـــمـــنت في مـــوضـــوع
مـوازنـة الـعـام اجلـاري. وقـال ان
(استثناء هيئة الضرائب لبعض
ـواد الــغـذائـيـة ضــمن ضـريـبـة ا
ـئــة جـاء ــبــيـعــات خــمـســة بــا ا
ـواطـنـ بتـلك نـتـيـجـة تـصـدع ا
االجـــــــــراءات الـــــــــتـي فـــــــــرضت
ـــوازنـــة والســـيـــمـــا ان تـــلك بـــا
ـبـاشـرة تـنـهك الـضـرائب غــيـر ا
ــواطن الــفــقــيــر وتــشــكل عبء ا
عــلـيـه النه عــاطل عن الــعـمل وال
تــــوجــــد فــــرص امــــامه ودخــــله
منخفض) مؤكدا ان (الهدف من
فـــرض الــضـــرائب هــو حتـــقــيق
الـــعـــادالــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــ
واطن وتقليل الفوارق وفقت ا
مــا جــاء في اخلــطـة اخلــمــســيـة

احلـــديــثـــة القـــتـــصـــاد الـــســوق
ـقــبــلـة) االجــتــمـاعـي لالعــوام ا
مـشـيـرا الى انه (يـجب ان تـكـون
ـــــبــــاشـــــرة عــــلى الــــضـــــرائب ا
ـتهـربـة الـتي ال تدفع الـطبـقـات ا
مـن اجل تــخـــفـــيف الــعـبء عــلى
الــفــقــراء) داعــيـــا الــهــيــئــة الى
ــوضــوع (اعـــادة الــنــظــربـــذلك ا
ومـنهـا ضريـبـة العـقـار والسيـما
ان هـــنــاك 15 مـــلــيـــار دوالر من
فـروقـات سـعر الـنـفط تـذهب الى
ـــوازنـــة  فـــعـــلـــيـه تـــخـــفـــيف ا
الــــضـــــرائب مـن اجل حتـــــقــــيق

العدالة االجتماعية). 
مـن جـــــانــــــبه قـــــال اخلــــــبـــــيـــــر
االقــتــصــادي هالل الــطـحــان في
تــــــــصـــــــــريح امـس إن (فــــــــرض
الـضـرائـب بـدون وجـود خـدمـات
اسـوة بدول الـعـالم االخـرى تـعد
ـواطن) مـشــكــلــة يــتـحــمــلــهــا ا
واضـــاف ان (الـــضـــريـــبــة الـــتي
تفرضـها احلكومـة على اصحاب
ــهن والـتــجـار يــتم نـقــلـهـا الى ا

ـــواطن الــذي ســتــثـــقل كــاهــله ا
وبالـتالـي على الـدولة ان تـفرض
تـلـك الـضـرائـب بـشـكـل تـدريـجي
وليس على عجالة وبالتزامن مع
تـــقـــد اخلـــدمـــات االســـاســـيــة
لــلـمـواطن). فــيـمــا وصف عـضـو
جلــنــة االقــتــصـاد واالســتــثــمـار
ــالـكي الــنـيــابـيــة عـبــد الـسالم ا
ـوازنــة بـانـهــا مـوازنـة قـروض ا

وضرائب بامتياز . 
ـــالـــكي في تـــصـــريح ان وقـــال ا
ــوازنـة (مــجــلس الــنـواب مــرر ا
بـارادات خاصـة وبـطرق احلـيـلة
الــشــرعــيــة) عـلـى حـد تــعــبــيـره.
واشـار الى ان (احلـكـومـة لـديـها
مــنـــافـــذ اخــرى تـــســـتــطـــيع من
خاللـهـا احلـصـول عـلى ايـرادات
ـا تـستـحـصـله من فرض اكـثر 
الـضـرائب) مـوضـحـا أن (هـنـاك
وازنة تبويبات غيـر ضرورية با
مكن الـغاؤها او تـقليـصها من ا
ـــــواطن بـــــدل اثـــــقـــــال كـــــاهل ا
بـــضـــرائـب جـــديـــدة خـــاصــة ان

الوضع في الـسوق يـعاني حـالة
ركــود اقــتــصــادي) واضـاف ان
(احلـكــومـة اتـبــعت اسـلـوب دفع
الــضــرر بــضــرر اخــر يــتــحــمــله
ـواطـن من خالل االلـيــات الـتي ا
وازنة) ولفت وضعتها باعداد ا
ـــادة  14من ــــالـــكـي الى ان (ا ا
ـــوازنـــة تــــضـــمـــنـت قـــروضـــا ا
وضـرائب بـنـسـبـة  13تـريـلـيـون
ديــنـــار).  بــدوره  اكــد الـــنــائب
جـوزيف صـلــيـوه إن (الـضـرائب
الـتـي فـرضت عــلى الـســلع تـأتي
ـواطن عـلى مـشاريع لـتـرويض ا
اخلــصــخــصـة) مــشـيــرا الى ان
(البدء بفرض ضرائب ينبغي ان
يـقابـلهـا تـقد لـلـخدمـات وليس
مــــــا نــــــراه مـن تــــــراجـع واضح
ـقــدمـة بــاخلـدمــات االســاسـيــة ا
للمواطن). وكانت الهـيئة العامة
للضرائب قد أعلنت عن استثناء
 4 مـــواد غــذائـــيــة من ضـــريــبــة
ـوازنة . ـفـروضـة بـا ـبـيـعات ا ا
وقــالت مـديــرة الـهـيــئـة نــاجـحـة

عباس عـلي في تصريح امس أن
ستثناة تشمل واد الغذائية ا (ا
الـــرز ودقــــيق الــــقــــمح والــــزيت
والـــســـكـــر) وتـــابـــعت أن (هـــذا
ـواد االجـراء جـاء ألهـمـيـة تـلك ا
كـونــهـا تـتـعـلـق بـاالمن الـغـذائي
) نـافيـة (إضـافـة أية للـمواطـن

اســتــقــطـاعــات ضــريــبــيــة عــلى
ـتـقاعـدين ـوظـفـ وا مـرتـبـات ا
واالكـــتــفـــاء بـــاالســـتــقـــطـــاعــات
الــســابــقــة عــلى أســاس الــراتب
األســـمـي). يـــذكـــر ان  صـــنــدوق
الــنــقـد  قــد طــلب من الــعـراق أن
يبدأ في إعـداد التـدابير من أجل

وضع الــصــيــغـــة الــنــهــائــيــة
للموازنة  منها فرض ضرائب
نـسـبـيـة أو نوعـيـة مـنـخـفـضة
ـنـتـجـات عـلى عـدد قـلـيل من ا
أو اخلدمـات اإلضـافيـة بـهدف
باشرة زيادة الضرائب غـير ا

قدار تريليون دينار . 

عالية نصيف  الكي باسم انطوان  عبد السالم ا

وتـمـكن قــائـد الـنــوارس حـيـدر عـبــد االمـيـر من احــراز هـدف الـفـوز في
الـدقـيـقـة  66 قـبل ان يـرفع امـجـد كـلف الـنـتـيـجـة الى ثالثـة اهـداف في

الدقيقة  79
وتقام اجلولة اخلامسة من منافسات اجملموعة الثانية يوم  10 نيسان 
ـنـامـة في حـيث يـتــقـابل الـزوراء مع الـعــهـد في الـدوحـة واجلــيش مع ا

نامة. ا
ـركز األول في ويـتـأهل إلى نصـف نهـائي مـنـطقـة غـرب آسيـا صـاحب ا

ركز الثاني. كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على ا
وكـانـت اجلـولــة األولى شــهــدت تــعـادل الــعــهــد مع الــزوراء في بــيـروت
ـنـامـة في حـ شـهدت اجلـولـة الـثـانـية ـنـامـة مع اجلـيش  0-0 في ا وا
ـنامة وتـعادل الزوراء مع اجليش 0-0 نامة  0-1في ا فـوز العهد عـلى ا
في الـدوحة وشهدت اجلـولة الثالثـة تعادل العـهد مع اجليش في بيروت

نامة. وتأجلت مباراة الزوراء مع ا
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ـنامـة البـحـريني الى فـوز قوامه قـلب فريق الـزوراء تـأخره بـهدف امـام ا
ــبـاراة الـتي جـرت مـسـاء امـس  االثـنـ عـلى مـلـعب ثالثـة اهـداف في ا
الـبحرين حلساب اجلـولة الرابعـة من اجملموعة الثـانية في كاس االحتاد
ــركـز الـثـانـي في الئـحـة تــرتـيب الـفـرق االسـيـوي وتــقـدم الـزوراء الى ا
بـرصيـد خمس نـقـاط خلف الـعـهد الـلبـنـاني الذي حـقق انتـصـارا كبـيرا
عـلى اجليش السـوري باربعة اهـداف مقابل هـدف رفعت رصيـد الفائز
ـنـامة في ـركـز الـثـالث اجليـش بثالث نـقـاط ثم ا الى ثـمـان نـقاط وفي ا

ركز االخير بنقطة واحدة. ا
ثل الكرة العراقية نفسه متاخرا مع الدقيقة االولى حينما جنح ووجـد 
مـحمود عـبد الـرحمن في هـز شباك الـزوراء غيـر ان الرد لم يـتاخر عن
ـنـامة ووضع هـاجم مـهـند عـبـد الرحـيم الـذي اختـرق دفـاعات ا طـريق ا
الـكرة عـلى يسـار احلارس وفـرض الزوراء سـيطرتـه في الشـوط الثاني
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وذكـر مـصدر ان (مـسـلحـ يـعتـقد
بـانـتـمائـهم لـداعش هـاجمـوا قـرية
مـــشــيـــرفــة الــســـحل بــالـــقــرب من
الــقـيـارة وقــتـلــوا شـيخ الـعــشـيـرة
وجنـــلـه مع ســـتـــة من الـــضـــيــوف
كــــانـــوا في مــــنـــزله). وأضـــاف ان
ـــســلــحــ ســـرقــوا عــجالت من (ا
مــنــزل الــضـحــيــة قــبل ان يــلـوذوا
بـالـفـرار). وفـي بـغـداد أفـاد مـصدر
بــأن قـوة امـنـيـة عــثـرت عـلى جـثـة
رجـل مـجـهول الـهـويـة فـي مـنـطـقة
ــصـــدر في احلـــســـيـــنــيـــة.وقـــال ا
تـــصــــريح امس إن (قـــوة أمـــنـــيـــة
عــثــرت عــلى جــثــة رجـل مــجــهـول
الــهـويــة كـانت مــلـقـاة عــلى جـانب
طــريق في مــنـطــقــة احلـســيـنــيـة)
واضــاف أن (اجلــثـة بــدت عــلـيــهـا
اثــار اطالقــات نــاريـة فـي مـنــطــقـة
الــرأس)  مــشــيــراً الـى أن (الــقـوة
نـــقـــلـت اجلـــثـــة الى دائـــرة الـــطب
العدلي وفتحت حتقيقا باحلادثة).
ودعــــا نــــائب عن احتــــاد الــــقـــوى
الــعـراقـيـة عـادل خـمـيس احملالوي
احلــكـومـة لـتـعــزيـز اجلـهـد االمـني
واالســتــخــبـاري لــلــحــد من الــقـتل
نظمة. وندد احملالوي ة ا واجلـر
ــة قـتل الــطـبـيب فـي بـيـان (بــجـر
سيحي وزوجته ووالدتها) عادا ا
إيــاهــا (مــحــاولـة الــعــمل بــالــضـد
لـتوجهات الـدولة نحو فرض األمن
واالســـتـــقــرار وتـــعــزيـــز الـــتــرابط
اجملــتـمـعي) واوضح احملالوي ان
(هـــنــاك من يــعــمـل عــلى أضــعــاف
الــدولـة واجـهـزتـهــا االمـنـيـة بـهـذه
الــعـمـلـيــات اجلـبـانــة وغـيـرهـا من
حــــــاالت اخلـــــطف) مــــــطـــــالـــــبـــــا
بـ(ضــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون بـ
ـــواطـــنـــ واألجــهـــزة األمـــنـــيــة ا
لـالنتهـاء من تلك اخلـروقات مثـلما
انـتهـينا من االرهـاب). على صـعيد
اخـر اصدرت محكمة اجلنايات في
مـحـافـظة الـبـصـرة حكـمـاً بـاإلعدام
بـحق مـتـهم قـتل خـمسـة مـواطـن
فـي ديــالـى في عــام 2011 . وذكـــر
بــيــان امس ان (احملــكـمــة أصـدرت
حــكـمــاً بـاإلعــدام بـحق مــتـهم وفق
ادة ادة الرابـعة وبداللة ا أحـكام ا
الـثانية من قانون مكافحة اإلرهاب

رقم  13 لسنة 2005 ).
 مــبـــيــنــاً أن (احلــكم صــدر بــحــقه
لـقـيـامه في عام  2011 بـاالشـتراك
مـع مـتهـمـ آخـريـن بقـتـل خـمـسة
مــواطـنــ بـيــنـهم ثالث نــسـاء في
نـــاحــيــة هـــبــهب الــواقـــعــة ضــمن
احملــافـظـة) ولــفت الى أن (الـهـدف
ـة كـان لـتـحـقـيق غـايات مـن اجلر
إرهــــــابــــــيــــــة وبـث الــــــرعـب بـــــ

 .( واطن ا
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ــيـر  قــال الـرئــيس الــروسي فالد
بوت في فيلم تسـجيلي نشر على
االنـترنـت امس إن جـده ألبيـه عمل
ــيـر لــيـنـ طــبـاخـا لــكل من فالد
. وقــال الـفــيـلم وجــوزيف سـتــالـ
الـذي يـحـمل عـنـوان بـوت ومـدته
ساعتان إن (سبيريدون بوت كان
عـضوا مـهـمـا بطـاقم الـعـامـل في
). وكــان الــزعــيم مـــكــتب ســتــالـــ
الـسـوفـيـتي الـراحل سـتـالـ الذي
توفـي عام  1953 قـد قـام بـحـمـلة
تطهـير واسعـة النطـاق خالل فترة
حـكـمه الـتي اسـتـمـرت نـحـو ثالثـة
عـقـود. وأضـاف بـوتـ في الـفـيـلم
أن (جــده كــان طـبــاخــا لــدى زعـيم
الثورة الـبلشفـية  ليـن وبعد ذلك

لدى ستال في منطقة موسكو).
وقــال أنـدريـه كـونــدراشــوف الـذي
ــتــحــدث بــاسم احلــمــلـة أصــبح ا
االنــتـخـابــيـة لــلـرئـيـس في كـانـون

الــثـــاني إن (ســبــيــريــدون بــوتــ
اســتــمــر في الـعــمل طــبــاخــا لـدى
ـؤسـسـة الـســوفـيـتـيـة حـتى قـبل ا
وقت قــلــيـل من وفــاته عــام 1965

عن عمر ناهز  86 عاما).
ــتـحــدث بــاسم الـكــرمــلـ وقــال ا
عـلـومات تـري بـيسـكـوف إن (ا د

الواردة في الفيلم دقيقة).

ير بوت  فالد
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اس  رعد ا

5ðU∫ فالحون يجنون ثمار البرتقال في بسات محافظة السليمانية Ð


