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مــلـــيــار دوالر أخـــرى من الـــســلع
كن أن الصينـية "قيد االعداد" و"

تُتخذ قريبا جدا".
WO U{« ÂuÝ—

وكانت بـكـ حـذرت بأنـهـا سـترد
بـفـرض رسـوم على مـا قـيـمته 60
ــــنــــتــــجـــات مـــلــــيــــار دوالر من ا
االمـيـركـيـة وهـو رقم صـغـيـر جدا
يــدل عـلـى أن الـصــ غـيــر قـادرة

على مجاراة الرسوم االميركية.
إال أن الـــشـــركــــات حـــذرت من أن
الـص لـديـها وسـائل أخرى لـلرد
من بينها التـشريعات وغيرها من
الــــــســـــبـل االداريـــــة أو مـن خالل
مـبــيـعـات احلـصـة الـكـبـيـرة الـتي
تــــمـــــلــــكــــهــــا مـن دين اخلــــزانــــة

االميركية.
وصرح ترامب لصحافي رافقوه
عـلى مـ الـطـائـرة الى فـارغو في
واليـة داكـوتا الـشمـالـية "بـعد ذلك
هــــنـــاك  267مــــلــــيـــار دوالر" من
كن فرض السلع الصينية التي 
ضرائب عليها "وهذا من شأنه أن

عادلة بشكل كامل". يغير ا
ـوند يـونغ احمللل لدى واعتـبر ر
مـصـرف "ايه ان زي" أن واشـنـطن
"ستزيد بذلك من حجم االجراءات

الـــفــائض الــتـــجــاري لــلــصــ
ـتـحدة مـجـددا إزاء الـواليات ا
ظل مستقرا بالنسب الى سائر
27,9 دول الــــــــعـــــــالـم وبــــــــلغ 

مليارات دوالر في آب.
وزادت الــصـادرات الــصــيـنــيـة
الى الـــعــالم بـــنــســـبــة 8%?9
بينما ارتفعت الواردات بنسبة
ــقــارنـــة مع الــشــهــر  %20بــا
ــــاضي نـــــفــــسه فـي الــــعـــــام ا

بحسب بيانات اجلمارك.
وهــــذه االرقــــام أقل بــــكــــثــــيـــر
ـــقــارنــة مـع أداء الــتــجــارة بــا
الــصـيــنــيـة في تــمــوز/يـولــيـو
عــنـــدمــا ارتــفـــعت الــصــادرات
ب %12,2والواردات ب.27%
" -االجراءات الضرورية للرد"
كــــان تــــرامب أكــــد أن "الــــفـــوز
سهل" فـي النـزاعـات الـتـجـارية
وحذر من أنه سيـفرض رسوما
جـــمـــركـــيـــة عـــلـى شـــبه كـــامل
الــواردات الـــصـــيـــنـــيــة مـــا لم
تـــتــراجع بـــكــ عن مـــوقــفــهــا
وتــتـــخــذ اجــراءات لـــلــحــد من

فائضها مع بالده.
وصـــرح تـــرامـب اجلـــمـــعـــة ان
رســومــا عـلـى مـا قــيــمـته 200

اربيل
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{ غـزة (االراضي الـفلـسـطيـنـية) (أ
ف ب) - أعـلـنت وزارة الـصـحـة في
قـطــاع غـزة وفــاة فـتى فــلـســطـيـني
السـبت متـأثرا بـجروح أصـيب بها
بـــرصـــاص اجلـــيش اإلســـرائــيـــلي

اجلمعة في رفح بجنوب القطاع.
ـــصـــدر نـــفـــسه إن "أحـــمــد وقـــال ا
مـصـبـاح ابـو طـيور ( 17عـاما) من
رفح (...) اسـتشـهد مـتـأثرا بـجروح
خـطـيـرة أصـيب بـهـا امس اجلـمـعة
شـرق رفح قـرب الـسـيـاج احلـدودي
الــفــاصل" في جــنــوب قــطــاع غــزة.
وبـــــذلك يـــــرتـــــفع إلى  175عــــدد
الـفلـسطـينـي الـذين قتـلوا بـنيران
اجلـــيش اإلســـرائـــيـــلي مـــنـــذ بـــدء
االحــتــجـــاجــات عــلى احلــدود بــ
قــطـاع غــزة واسـرائــيل أواخـر آذار

اضي. ا
…œuF «  «dO

وتـشـهـد حدود قـطـاع غـزة مـنذ ذلك
الـتـاريـخ احـتـجاجـات تـتـكـثـف يوم
اجلــمـعــة من كل أســبــوع لـتــأكــيـد
" "حـق الـــــــــعــــــــــودة لـالجــــــــــئـــــــــ
الـفـلـسـطـيـنـيـ الى بـلـداتـهم الـتي
هـجـروا أو طـردوا مـنـهـا قـبل نـحـو
ــطــالــبــة بــرفع ســبــعــ عــامــا وا
فروض على احلصار اإلسرائيلي ا
القطـاع منذ أكثر مـن عشر سنوات
وفق مــا تــقـول الــهــيـئــة الــوطـنــيـة

سيرات العودة. العليا 
وأعــلـــنت شــركــة "تــشـــيك بــويــنت"
تـخصّـصة في األمن اإلٍسـرائيـليـة ا
اإللــكـتـروني اجلـمـعـة أنّـهـا رصـدت
عـملـيـة جتـسّس استـهـدفت هواتف
واطن اإليراني من ئات ا ذكية 
خالل بـرمـجـيّـات ضـارّة زرعت سرّاً
فـي أجـــهــزتـــهم مـــرجّـــحـــة وقــوف

طهران خلف العملّية.
وقـال تيـري كـارسنـتي نـائب رئيس
الـشـركة فـي أوروبا لـوكـالـة فرانس

التجارة اخلـميس عن استعدادها
تحدث غاو فينغ أمام للرد وقال ا
صـحـافيـ "إذا فـرضـت الـواليات
ــتـحــدة أي رســوم جـديــدة عـلى ا
الــصـــ فــســـنــتـــخــذ االجــراءات

." الضرورية للردّ

ـعـادية لـلتـجارة واالسـتثـمارات ا
الـصيـنـيـة وهـو اجتاه لن يـتـغـير
قـبل انتـخابـات" منـتصف الـوالية
ــــــــــقـــــــــــررة فــي تــــــــــشـــــــــــريـن ا

قبل. الثاني/نوفمبر ا
فـي الــــــــصــــــــ أعــــــــربت وزارة

ــــرة األولى بــــرس إن "هــــذه هـي ا
عـلى حدّ عـلـمنـا التي يـكـشف فيـها
حتلـيل فني أنّ حكـومةً نفّـذت حملة
جتــسّس ســيــبـــراني عــلى هــواتف

ذكية تستهدف شعباً محدّداً".
وإذ شدّد كـارسنـتي على أن شـركته
ئة من ليـست واثقة بـنسبـة مئة بـا
وقوف النظام اإليراني خلف عملية
الـــــتــــجـــــسّس هـــــذه لـــــفت إلى أنّ
اتّهامها لطهـران يستند إلى طبيعة
ــسـتـهـدفــ ونـوعـيـة األشـخـاص ا
ـسـتخـدمـة و"الـبـنـية الـتطـبـيـقـات ا
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{ جـــــنـــــيف (أ ف ب) - انـــــتـــــهت
مـــحـــادثــات الـــسالم حـــول الـــيــمن
ـتحـدة امس السبت برعـاية اال ا
ـنظـمة قـبل أن تبـدأ وأقر مـبـعوث ا
ــمــكن ــيـــة بــأنه لـم يــكن مـن ا اال
ـتــمــردين احلـوثــيـ إقــنـاع وفــد ا
بالـقدوم الى جـنيف. وصـرح مارتن
غريفـيث أمام صحافـي في جنيف

"لم نتمكن من إقناع ... وفد صنعاء
بـالـقـدوم الـى هـنـا. لم نــنـجح بـذلك
بـكل بـسـاطـة" مـضـيـفـا أنه "ال يزال
ـبـكر جـدا الـقول مـتى سـتُعـقد من ا

قبلة". شاورات ا ا
وغــادر وفــد احلــكــومــة الــيــمــنــيــة
جـنــيف الـســبت بــعـد تــعـذر إجـراء
ـتــحـدة مــحـادثــات بـرعــايــة اال ا

ــتـــمـــردين بـــســـبب غـــيـــاب وفـــد ا
احلـوثـيــ بـحـسب مــا أعـلن أحـد
ـسؤول الذي أعضاء الـوفد. وقال ا
رفض الكـشف عن هـويته إن الـوفد
احلـــكــومي اتــخــذ الـــقــرار بــســبب
ـتـكـرر لـلـمـشـاورات التي االرجـاء ا

كان يفترض أن تبدأ اخلميس.
ـفـتــرض أن تـكـون هـذه وكــان من ا

ثل احملادثـات التي تتم بـإشراف 
ــتـحــدة اخلـاص الى الــيـمن اال ا
مــارتن غـريــفـيث االولى مــنـذ فـشل
عـمــلـيــة طـويـلــة لـلـسـالم في الـعـام
 2016 بــهــدف وضع حــد لــلــنــزاع
الــذي أغــرق الـيــمن في أســوأ أزمـة

إنسانية في العالم.
لـكن احلــوثـيـ الــذين يـســيـطـرون

عـلى مـسـاحـات واسعـة من أراضي
الـيمن من بـينـها صـنعاء ظـلوا في
الـعـاصــمـة بـحـجـة عــدم حـصـولـهم
عـلـى ضـمـانات كـافـيـة لـلـتـوجه الى

جنيف.
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وكانوا يطالبـون خصوصا بضمان
عودتهم الى صنعاء بعد احملادثات
اذ يـفـرض الـتحـالف الـعـسـكري في

اليمن حصارا جويا على البلد.
ويشهد الـيمن منذ  2014حربًا ب
ـــتــمــرديـن احلــوثــيـــ والــقــوات ا
ـوالـيـة لـلـحـكـومـة تـصـاعـدت مع ا
تــــدخـل الــــســــعــــوديــــة عــــلى رأس
التحالف الـعسكري في آذار/مارس
عـترف بها  2015دعما لـلحكـومة ا
تـمـردين على دولـيـاً بعـد سيـطـرة ا

مناطق واسعة بينها صنعاء.
ومـنــذ الـتـدخل الـسـعـودي قـتل في
الــيـمن نــحــو عــشــرة آالف شـخص
ـدني بـينـهم أكثر غالـبيـتهم من ا
من ألـــــفي طــــفـل لــــقي  66مـــــنــــهم
مـصــرعــهم في ضـربــات جــويـة في
ـــــاضـي وحــــده. آب/أغـــــســـــطس ا
وأغــرق الــنــزاع أكـثــر من ثــمــانــيـة

مالي شخص في شبه مجاعة. 
والـتــقى الـشـيخ مـحـمـد بن زايـد آل
نــهــيــان ولى عــهــد أبـوظــبى نــائب
ـســلـحـة الــقـائــد األعـلى لــلـقــوات ا
االمــاراتـيـة وزيـر الــدفـاع االمـريـكى
جيـمس مـاتيس فى أبـوظبي مـساء

اجلمعة.
وكــــتـب ولي عــــهـــد أبــــو ظــــبى في
تغـريدة عـلى حسـابه الرسـمى على
ـسـئـولـ بـحـثـا مـوقع تـويـتـر أن ا
"تـعـزيـز الـعالقـات بـ الـبـلـدين في
اجملــاالت الــدفـاعــيــة والــعـســكــريـة

إضـــافـــة إلى عـــدد من الـــقــضـــايــا
اإلقـلـيـمـيـة والدولـيـة ذات االهـتـمام

شترك".  ا
وذكر بيان رسمى أنـهما استعرضا
أيـــضـــا "األحـــداث اجلـــاريـــة الـــتى
ــنـطـقـة تـشـهــدهـا عـدد من الـدول 
الـشـرق األوسط  و تـبـادال وجـهات
ــبــذولــة الــنــظــر بــشــأن اجلــهــود ا

عاجلتها ومواجهتها".
واإلمـــــارات أحــــد أبـــــرز حــــلـــــفــــاء
ـتـحـدة في اخلـلـيج الى الـواليــات ا
جــــانب الــــســـعــــوديــــة والـــكــــويت
والبـحرين وتـقيم أبـوظبى عالقات

وطيدة مع ادارة ترامب.
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وكـان مــاتــيس أعــلن في اغــسـطس
ــــــاضـي أن الــــــدعـم األمــــــريــــــكى ا
لــلـــتــحــالف الــعــربى الــذى تــقــوده
الـســعـوديــة في الـيــمن لـيـس "غـيـر
مشروط" فى الـوقت الذى دافع فيه
ـسـتـمـر لـبالده فـى هذه عن الـدور ا
احلرب. وتـزامنت تعـليقـات ماتيس
تـحدة ان مع اعالن مـحقـقي اال ا
لديهم اسبابا مـعقولة لالعتقاد بان
ــتـحـاربــة في الـيــمن قـد االطـراف ا
تـــكــون ارتـــكــبت عـــددا كــبـــيــرا من
االنـتـهــاكـات لـلـقـوانــ االنـسـانـيـة
الـــتي قـــد تــرقـى الى جـــرائم حــرب
تـحـدة للـتـحالف وتـقـدم الواليـات ا
الــذي يـحــارب احلـوثـ فـي الـيـمن
عـلـومات االسـتـخابـرية الـسالح وا
ـقاتـلـة بـالـوقود وتـزويـد طـائـراته ا
ــتـــحــدة في اجلـــو. وكــانـت اال ا
ذكــرت قـبال ان غــارتــ قـتــلــتـا 26
طـــفـال عـــلى االقل واربـــعـــة نـــســـاء
جـنـوبي مـديـنـة احلـديـدة التـي تقع

. حتت سيطرة احلوث

الـــتــحـــتـــيــة لـــلـــهـــجــوم". وأوضح
ـــــــســـــــؤول فـي شـــــــركــــــــة األمن ا
اإللكتروني أنّه "في الـقطاع الرقمي
ــــصـــدر ــــكن الــــوصـــول الى ا ال 

بنسبة ."100%
وأضــاف أن الـهــواتف الـذكــيّـة هي
أداة مثاليّـة للمراقبـة ألنّها "ترافقك
فـي كل مـــكـــان وتـــكـــون في حـــالـــة

تشغيل على الدوام تقريباً".
وأوضحت الـشركة اإلسـرائيـلية أنّ
حتقيقـاتها وجدت أن حوالي 240
شـــخـــصًـــا كـــانـــوا ضـــحـــيـــة هـــذا

التجـسس وغالبـيتهم الـعظمى من
اإليــرانــيــ وهـــو أمــر "يــتّــفق مع
تقديرنا بـأن هذه احلملة ذات أصل

إيراني" 
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ـسـتهـدف كـانوا من ولـكنّ بعض ا
بريطانيا وأفغانستان.

واتّـــضح لــلــشــركـــة أن بــعــضــاً من
مؤيدي تنظيم الدولة اإلسالمية في
إيـــــران وكــــــذلك أيـــــضــــــا بـــــعض
قـيمـ في إيران وهم األشخـاص ا
من أصــول كــرديــة وتـركــيــة - وهم

باحثات واللقـاءات ب االطراف العراقية ما زالت مستمرة الـتصريحات وا
من اجل تـشكيل الكـتلة االكبر الـتي لم تظهر ولم يـتم التعرف عـلى هويتها
بـعد رغم ان االنتخابات جرت في 12 مـايس  و عقداجللسة االفتتاحية
االولـى جملــلس الــنــواب الــعــراقي في  3 أيــلــول وهــو مـا يــبــ ان االزمـة
الـسياسية في العراق واسعة وكبيرة وان الـتحالفات غير ثابته او مستقرة
او واضـحة سواء على مسـتوى القوائم اوالكيـانات او االشخاص والنواب
الـذين تشير االخبار الى انتـقالهم ب اكثر من كتـلة او تزوير في تواقيعهم
ـنـافع او حـتى الـتـهـديدات في وتـغـيـيـر والئهم الـذي يـتـأثـر بـاالغراءات او ا

همة في اللحظات االخيرة. عملية اتخاذ القرارات ا
لـذلك ال يـوجد اي اعـالن او بيـان حتـديد او تـعـريف لـلكـتـلة االكـبـر وكل ما
نافسة يصدر هو تصريحات القصد منها التأثير على االطراف االخرى ا
حـيث ال يوجد حتى هذه اللحظة اتفاقا او اعالنا واضحا عن تسمية الكتلة
االكـبر وان اغلب تلك االعالنات التي تصدر ال تمثل حقيقة ما يجري خلف

غلقة. االبواب ا
امـا احلـكومـة فـهي دائـماً غـائـبة او ال تـتـدخل في حل اي مـشكـلـة او مأزق
ـر به الـنـاس وغالـبـا مـا تكـون حـلـولهـا اذا مـا تـدخـلت حللـهـا هي حـلول
ـشـكــلـة حـتى يـكـون احلل تـرقـيــعـيـة ولـيـست مـعــاجلـة االسـبـاب او اصل ا
نـاجحاً الن اجلـميع يعلـم ان احللول التـرقيعـية ال تنفـع وعلى من يريد حل

شكلة لكي يتمكن من معاجلتها. شكلة ان يذهب الى اصل ا ا
ـوصل وديالى والـرمادي وتـكريت قـبل عام  2014في وكـما عـاشت مدن ا
مـشكالت وازمـات واحتجـاجات ومـظاهـرات واعتصـامات كـان في االمكان
حـلها في وقتها لو  اتـخاذ اجراءات بسيطة او اعتـيادية او منع توسعها
دن وتـفاقـهمـا ووصولـها الى مـاوصلت الـيه بعـد سقـوط تلـك احملافـظات وا
ـلـيـارات تـكـبـدهـا اليـ وخـسـارات بـا الـتـابـعـة لـهـا بــيـد االرهـاب ونـزوح ا
الـعراق وتـضحيـات ودماء عزيـزة من اهلـها والقـوات التي قـامت بتحـريرها

وصل ابشع تمثيل. الى جانب الدمار الشامل الذي تمثله مدينة ا
وصل هـذه االيام تعيش البصرة حاال اشبه باحلال الذي كانت عليه مدن ا
واخـواتهـا وان حالـها وصـل الى حال الـعجـز والفـشل التـام للـحكـومة في
ـــاء والــكــهـــربــاء  والــذي ادى الى تــوفـــيــر اخلــدمـــات االســاســيـــة مــثل ا
احـتجـاجات ومسـيرات لـشباب حتـولت الى مظـاهرات كبـيرة سـقط ويسقط
فـيها كل يوم العـديد من الضحايـا وجرحى وعمليـات حرق واتالف وتدمير

قار احلزبية ووصل الى حرق القنصلية االيرانية. للدوائر احلكومية وا
الـبـصـرة وكل مـدنيـة عـراقـيـة حتـتاج الـى خطط واجـراءات سـريـعـة وفـورية
ومـبـاشـرة وصـادقـة يــثق بـهـا الـنـاس في سـبـيل اخلالص من احلـال الـذي
وصل الـيه الـعـراق من الـفشـل والدمـار واخلـراب الـكبـيـر وهي (الـبـصرة)
الحتـتـاج الى قنـاني مـياه يـتم ارسالـهـا عن طريق مـتـبرعـ اومـتطـوع بل
الى عــمل حـقــيـقي النــقـاذهـا وهــو مـا يــبـدو بــعـيـدا فـي ظل فـشل الــنـظـام
ـان واحزاب وعـوائل واشخـاص) الذين الـسيـاسي في الـعراق (حـكومـة بر
يـبدو انهم يُكررون ويسـتنسخون  انـفسهم في مسلسل مـستمر من الفشل
والـفسـاد واالحـزاب التي حـلت محل الـدولة الـتي تالشت او  تـصفـيتـها
فال مــدارس وال مـسـتــشـفـيــات وال امن وال امـان وكل مـا
صـدر ويصدر مجرد وعـود واجراءات وقتية ال حتقق
ـا يـجـعل العـراق الـبـلد الـوحـيد او مـطـالب الـناس 
االول الـذي يأتي احلل فـيه دائمـاً متـأخراً أو ال يأتي

.! ابداً
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ــكن أن يـشـكــلـوا تــهـديـدًا أنـاس "
ّ الســتـقــرار الــنــظــام اإليـراني" - 
اســــتــــهــــدافــــهم أيــــضًــــا من خالل
تـطـبـيـقـات الــهـاتف احملـمـول الـتي

حتتوي على برامج التجسّس.
ـسؤول في "تـشـيك بـوينت" ولـفت ا
إلى أن الهـواتف التي  اختـراقها
أتـاحت لـلجـهـة اخملـترقـة احلـصول
وجودة في هذه على كل البيانات ا
الـهـواتف من احملـادثـات الشـفـهـية
ـكـتـوبـة الـتـي يـجـريـهـا صـاحب وا
الهـاتف احملـمول بـغضّ النـظر عن

…dB³ « À«bŠ√Ë ‰uK¹√ …—e−

نيوزيالند

V Š bL×

قبل اكثـر من قرن من االن وبـالتـحديد في الـرابع من ايلول 1789 قام
سـتبـد انذاك وسُـميت ذروة هذه لـكي ا الفـرنسيـون بثـورة ضد الـنظـام ا

االحداث بــ (مجزة سبتمبر) بعد مقتل اكثر من الف شخصا.
مـا يحـدث في الـعـراق يـشـبه الى حـد مـا االحـداث في فـرنـسـا بـاختالف
طفـيف هو اخـتالف جغـرافـية االحـداث وثقـافة الـشعب وال بد من قراءة
دينة التي تطفو بواعث واسباب وقوع البصرة حتت النيران دوما تلك ا
دينة على سطح االرض فوق خـيراتها وشعبـها هزيل من الـفقر وهي ا
التي كانت خيـراتها سبـبا الشعالل نيـران حرب اخلليج الـثانية وال ابالغ

عندما اضيف احلرب االولى معها. 
فـالـسـبب االول الخـتـيـار الـبـصـرة مـسـرحـاً الحـداث الـعـراق هي ثـراءهـا
وموقعـها اجلغـرافي حيث سـهولة الـوصول اليـها بحـراً وبراً وجوا فهي
ـديـنـة ـديـنـة الــعـراقـيـة الــوحـيـدة الـتـي تـطل عـلى مــنـفـذ بـحـري وهي ا ا
الـوحــيـدة الــتي تـمــتـد حــدودهـا  لــثالثـة دول وهي الــسـعــوديـة والــكـويت
وايران. ولـهـذا نرى ان االنـكـليـز اتـخذوهـا احملـطـة االولى عنـد احـتاللهم
ـديـنة االولى الـتي وقعت العـراق مطـلع الـقرن الـعـشرين وايضـاً كانت ا
حتت احتالل قوات التحالف عام  2003والتي حرص البريطانيون على
تأميـنها واحملافـظات التي جتـاورها وال زالت الشـركات النـفطيـة واالمنية
واالستثـماريـة في البـصرة هي من حـصة بـريطـانيا وال يزال القرار في

العراق ال يبتعد عن لندن.
ـديـنـة االحـزاب بـعـد ان رحل نـظـام صـدام حـسـ ســيـطـرت عـلى هـذه ا
االسالمية  وتنـافست تـلك االحـزاب على سـبـاق السـرقات ولذلك طفح
حلها وبوقتها الكيل وثار الشباب الـبصري الشجاع. وكـانت ثورتهم 
غرضون اال انهم فقدوا السيطرة على استقالليـة احتجاجاتهم ودخلها ا
نـافقون كما ركب ميـرابو القائد الفـرنسي "الثائر" الثورة تربصون وا وا
لك لويس الـسادس عشـر وحتول فيمـا بعد الى رجال من رجاالت ضد ا

لك بعد ان كسر اجنحة الثوار. ا
ولذلك نالحظ بعض قادة االحـزاب يحاولـون ركوب موجة ثـوران الشباب
والسـيـطـرة علـيـهم من خالل الـتزعـم على احـتـجـاجاتـهم. وهـذه االحزاب
هي متـهـمة بـالـعبث بـخـيرات الـبـصرة فالـبـصرة بـعد  2003 كانت من
حصة حـزبي الدعـوة واجمللس االعلى (تـيار احلـكمة حـاليـا). على الرغم
من ان احملافظون قبل  2010 كانوا مـسلوبي الـسلطة وكـانت القرارات
سـتشـاري االمني واالقـتـصادي االمـريكي والـبرطـاني  لكن تصـدر من ا
بـعـد هـذا الـتـأريخ اصـبـحت الـقـرارات تـصـدر من قـيـادات تـلك االحـزاب

والتي تستلم اوامرها هي االخرى من دول مذكورة .
ونالحظ  حـدوث خالف كـبـيـر عـنـد تـشـكـيل حـكـومـة  2014حيـث اصر
اجمللس االعلى االستحـواذ على حصة محـافظة البصـرة بحصر منصب
احملافظ حلـزبـهم بـدال من حزب الـدعـوة مـقابل تـنـازل االول عن وزارت

فـواردات الـوزارتــ تـصال الى اقـل من ثـلـثـي واردات خـيـرات الــبـصـرة
وبذلك تكون واردات البصرة تعادل ثالث وزارات ثرية االيرادات.

االحتـجاجـات الـتي حتصل هـذه االيـام تزامن  تـشـكيل احلـكـومة ايـضاً
حيث تنشـغل االحزاب بتشـكيل ما يسـمى بالكتـلة االكبر وهذه التسمية
الـية ـا هي سـياسـية فهي تـعـني تقـاسم احلـصص ا اقتـصاديـة اكـثر 
ـنـاصب الـتي تـقـود احملـافـظـات والوزارات ب تـلك االحـزاب من خالل ا

فضال عن عدد مقاعد مجلس النواب التي تشرع الحزابها السرقات. 
واحزاب اخرى تـقيم قـياداتـها في االردن تصـفق من خالل تصـريحـاتها
بـتـأجـيج االوضــاع في الـبـصـرة الن مـشـعل الـعـراق هــو الـبـصـرة كـمـا

اشرنا سابقاً. 
التأريخ العراقي احلديث واضح وصريح ومن خالل دروسه نستنتج ان
نطقة لتغـيير خارطة احلكومة العراقية اجلديدة هناك مسار يجري في ا
قراطي وايضا ال نستبعد افالس احملور فال نستبعد تغيـير النظام الد
الشيعـي من منصب رئـاسة الوزراء فضـال عن اقتراب وقت مـحاكمة كل
من كــان له يــد بــالـتـالعب بــخـيــرات الــبــصــرة  خـاصــة والــعــراق عــامـة

واختالسها.
طلقة لك لويس السادس عشر االستمرار بـبرجوازيته وسلطته ا حاول ا
واضطهاد الطبقة الـفالحية الفرنسية لكن بوقت قصير تـمكنت الطبقات
شهد ـقصلـة وتغيـر تأريخ فرنـسا. وسنـرى ا الفالحيـة من قطع رأسه با
الذي سـيـحل بـكل من اضـطهـد الـعـراق واهله كـمـا رأيـنا مـا حل بـحـكام
الـعـراق الـطـغــاة. لـكن بـنـفس الــوقت حـذارى لـسـيل
ـا تراق كما اريقت دمـاء الفرنسي الدماء التي لر
في مجـزرة ايلول اال ان عدد الـقتلـى سيـكون عدد
مجزرة ايـلول "الف" مـضروبـاً بنفـسه وهو مـا ينتج

عنه  "مليون". 

الـتطـبـيق الذي يـسـتخـدمه في هذه
ــــراسالت وتــــنـــقّالتـه والـــصـــور ا
ومــقـاطـع الـفــيــديــو اخملــزّنـة داخل

هاتفه وما إلى ذلك.
وأضــــاف إن اخــــتــــراق الـــهــــواتف
ّ من خالل تنزيل تطبيقات الذكية 
تبدو غير ضارّة مثل نسخة مزيّفة
مـن تـــطـــبـــيق لـــلـــمـــراسالت أو من
تـطـبـيق وكـالـة األنـبـاء الـكـردية أو
تــــطــــبـــيـق يـــتــــيح تــــنــــزيل صـــور
وشــــعــــارات لـــتــــنــــظــــيـم الــــدولـــة

اإلسالمية.

الـصـينـية في تـموز/يـوليـو وعلى
مــا قــيــمــته  16مــلــيــار دوالر في
آب/اغـسـطس مـا حمـل السـلـطات
الـصــيـنــيـة عــلى الـرد بــاجـراءات

اثلة.
لكن الـرسـوم لم تـؤثـر عـلى إقـبال
ــســتــهـلــكــ االمـيــركــيــ عـلى ا

السلع الصينية.
فـقــد زادت الـصـادرات الـصــيـنـيـة
ــتـحــدة بــنــســبـة الى الــواليــات ا
ـــقــارنــة مـع الــفــتــرة  %13,2بــا
نفـسها من الـعام السـابق بحسب
بــيـانـات اجلـمـارك بــيـنـمـا بـلـغت
ــتــحـدة الــواردات من الــواليـات ا
 13,3مليار دوالر أي بزيادة 2%

عن العام السابق.
WO dL  ÂU —«

وبـلغ الفـائض الـتجـاري الصـيني
ـتـحـدة  31مـلـيـار مـع الـواليـات ا
دوالر في آب/اغسطس أي بزيادة
 %18,7عن الــفـتــرة نـفـســهـا في
الـعـام الـسـابق وبـزيـادة عن الرقم
القـياسي السـابق الذي بلغ 28,9
مليارات دوالر في حزيران/يونيو
من الـعـام احلـالي بـحـسب أرقـام

اجلمارك.
ــــــا فــــــيه وفـي الــــــوقـت الــــــذي 

{ بــــــكـــــ (أ ف ب) - ســــــجل
الـفـائض الـتـجـاري لـلصـ مع
تحـدة رقما قـياسيا الواليـات ا
جــديــدة يــبــلغ  31,06مــلــيــار
دوالر خـالل آب/اغــــــــســــــــطس
بـحــسب أرقـام رسـمــيـة نـشـرت
امس الــســبت عــلى الــرغم من
الـــرســــوم اجلـــمـــركــــيـــة الـــتي
فـــــرضــــتـــــهــــا واشـــــنـــــطن في
ـاضـي مـا من تــمــوز/يـولــيــو ا
شـــــــأنه أن يــــــؤجـج الــــــنــــــزاع

التجاري ب البلدين.
ويــــأتـي إعالن االرقـــــام بـــــعــــد
سـاعــات عـلى تـلــويح الـرئـيس
االميركي دونالد ترامب بفرض
رســوم عــلى مــجــمل الــواردات
الــصـــيــنـــيــة الـى بالده والــتي

تقارب نصف ترليون دوالر.
ويـتواجـه أكـبر اقـتـصـادين في
الـعــالم في خالف جتــاري مـنـذ
فاوضات أشهر بينـما تراوح ا
مـــكـــانـــهــا وسـط مــخـــاوف من
تبـعـات سـلبـيـة على االقـتـصاد

ي. العا
وكـــان تـــرامب فـــرض ضـــرائب
بـنـسـبـة  %25عــلى مـا قـيـمـته
 34مـــلــيـــار دوالر مـن الــســـلع
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