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الرئـيس االمـيركي جـورج بوش بـعد
ست روحه لقـائه نـظيـره الـروسي "
انـه شــــــخـص مــــــتـــــــفــــــان لـــــــبالده
ومـصـاحلـهـا" مـا عـرضه النـتـقـادات
عدة كمـا أنه أقر باخلـطأ بعـد انتهاء

واليته.
UOÝË— ` UB

ويـقـر مـعــاونـو بـاراك اوبـامـا ايـضـا
بــان الــرئــيس الــســابـق الــذي "اعـاد
اطالق" الــعالقــات بــ الــبــلــدين في
2009 لم يــدرك اال بـــعــد مــرور وقت
طـويل ان مصـالح بـوتـ ال تـتـطابق

بالضرورة مع مصالح روسيا.
ـراقبـ ان الـرسائل ويقـول بـعض ا
التي يوجـهها تـرامب منذ  14شهرا
مخـتلفـة كثـيرا عن تـلك الصادرة عن
ادارته. فــفي وقت يــنـدد مــســؤولـون
أمـيــركـيـون بـانــتـظـام بـاالنــتـهـاكـات
ـنـطـقة في الـروسـية حلـدود الـدول ا
اشـــارة الـى شـــبـه جـــزيــــرة الــــقـــرم
واوكـرانــيـا ويــطـمـئن وزيــر الـدفـاع
جيم ماتيس حلفاء واشنطن القلق
ازاء تراجع واشنطن عن التزاماتها
يـعتـمـد ترامب جلـهـة مـهادنـة بـشكل

عام ازاء نظيره الروسي.
وبـرر تـرامب قـيــامه بـتـهـنـئـة بـوتـ

عـــــلـى اعـــــادة انــــــتـــــخـــــابـه في 18
اذار/مـارس بان "اقـامـة عالقـة جـيدة
مع روسـيـا (ودول أخــرى) أمـر جـيـد
ــكــنـهم ولــيس ســيــئـا" مــضــيـفــا "
مـــســاعــدتــنـــا عــلى حل مـــشــاكل مع
كـــوريــــــــا الـــشــــمـــالـــيـــة وســـوريـــا
وأوكرانيا وتنـظيم الدولة االسالمية
وايـــران وحـــتى ســـبــــاق الـــتـــســـلح

القادم".
وأوردت صحـيـفة "واشـنـطن بوست"
ان تــرامب جتــاهل آنــذاك حتــذيـرات

مـسـتـشـاريه خـصـوصـا مـذكـرة كـتب
عــلـــيـــهـــا بـــاحــرف عـــريـــضـــة "عــدم

التهنئة".
ويـدافع تـرامب مــنـذ زمن عن تـقـارب
مـع مــوســكــو. فــقـــد أكــد في كــانــون
االول/ديـســمـبـر 2017 ان الـتـعـاون
ب اجـهـزة االستـخـبارات الـروسـية
واالمــيـــركــيــة اتــاح تــفــادي ســقــوط
"االف" الــضــحــايــا من خالل افــشــال
مــخــطط لــتــنــفــيــذ اعــتـداء فـي سـان
بـطـرسبـورغ وان بـوتـ شـكـره على
ــعــلــومـات الــتي نــقــلــتـهــا وكــالـة "ا

طـرد دبـلـومــاسـيـ روس في تـاريخ
ـــتـــحـــدة وعـــلى اغالق الـــواليـــات ا
الــقــنــصــلـيــة الــروســيــة في ســيـاتل
(شمال غـرب) اذ اعتـبرت قريـبة جدا
من مـصانع شـركـة بـوينـغ للـطـائرت
بحسب مسؤول رفيع في احلكومة.
لـلــوهـلـة االولى يــبـدو وكـأن تـرامب
بدل مـوقفه جـذريا بـهذا الـقرار الذي
يـبــدو أنه يـنـدرج فـي سـيـاق الـردود
الـغربـيـة عـلى عمـلـيـة تسـمـيم عـميل
ـتـحـدة ـمـلـكــة ا روسي سـابق فـي ا
وذلك بعد أن سعى منذ توليه مهامه
الـى الـــتــقـــارب مـع الـــكــرمـــلـــ رغم
اتــهـــامـــات الـــتـــواطـــؤ بـــ فــريـــقه
االنتخابي وموسكو لتعزيز حظوظه
بــالــفــوز في االقــتـراع الــرئــاسي في

2016.
وكــانـت االدارة االمــيــركـــيــة فــرضت
مـــؤخـــرا عــــقـــوبـــات عــــلى عـــدد من
ـســؤولـ الــروس التـهـامــهم بـشن ا
حــمــلـة تــضــلــيل عــلى نــطـاق واسع

انطالقا من روسيا.
وشـدد مقـربـون من الـرئـيس على ان
القـرار يـعـود الى تـرامب وانه شارك
في كل مراحل الـعمـليـة وذلك ادراكا
ـدى نفـور الرأي الـعام من أي منـهم 

. تقارب ب الرئيس
اال ان سـيـد الـبــيت االبـيض لم يـشـر
الى قراره على تويـتر االثن وكانت
ـتـحـدثـة بـاسـمه سـارة سانـدرز من ا
شدد عـلى ضـرورة ان تغـيـر موسـكو
"مـــوقــفـــهـــا" اذا ارادت حتــســـنــا في

عالقاتها مع واشنطن.
لـكن مـا يـشــفع لـتـرامب هـو ان عـددا
من اسالفـه اسـاؤوا الــتــقــديــر حـول

. بوت
فــفـي حــزيــران/يـــونــيــو 2001 أكــد
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عــزت هـيـئــة احلج والـعــمـرة االخـطـاء
الــواردة فـي قــرعــة احلج الى اخــطــاء

دنية. في دوائر االحوال ا
تـحـدث الرسـمي بـاسم الـهيـئة وقـال ا
حسن فـهد الـكنانـي في بيان امس  ان
(مــــا اثـــــيــــر فـي مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـــتـــمـــاعي بـــشـــأن اعـــمـــار بـــعض
الــفــائــزين بــالــقــرعـة مـن كــبـار الــسن
ــوالـيـد ابـنــائـهم يـعـود الى مـقـارنـة 
تراكمة في دوائر االخطاء الشائعة وا
ــدنـيـة بــاعـمــار الـعــراقـيـ االحـوال ا
الـتـي  اعـتــمــادهـا في خــمــسـيــنـات

اضي). القرن ا
البصرة

رجال في ذاكرة الوطن
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الن االحالم سواء كـانت في الـيقـظة ـ  الاحب االحالم  بل امـتعض مـن احلا
ام الـنــوم  فـهي بـتــقـديـري تـرف بــرجـوازي مـؤقت ســرعـان مـايـزول واالحالم
فلس مادامت الحتتاج الى جهد فكري او عضلي  بل ايضـا هي رأس مال ا
احـب السـاعـ الى هدف مـحـدد فـالهـدف بـحـاجة الى جـهـد مضـن من تفـكـير
وتخـطيط ورسم خرائط معينة للوصول اليه هذا هو الفرق اجلوهري ب احللم

والهدف .
ـا نـعـرج عـلى سـؤال في غـايـة االهـميـة نـسـأل به انـفـسـنـا هـو هل نـريـد هذا ر
الشـيئ او ذاك.. ام نريده حقا?اي اننا نـريد شيئا فقط بـدون جهد فهذا اليكفي
ابـدا بل عـليـنـا ان نحـدد ماذا نـريـد فمـا اكثـر االشـياء الـتي اردناهـا لـكنـنا لم
نستطع نيلها من هنا فان االنسان الذي يخطط للمستقبل والنجاح عليه معرفة
فـاصل احلياة كي تسهل عملـية التخطيط لرسم مايـدور حوله وعليه االمساك 
والـتي فرضت اي ان الـتـغيـيـر يـصبح وجـهـته الـتي يفـكـر فيـهـا الـهـدف القـادم 

الظروف احلالية احمليطة به عليه ومااكتنفته من ماسي وحرمان.        
ـاضـيـة في الـفـرز بـ الغث  الـعـراقـيون اكـتـسـبـوا خـبرة الـسـنـوات الـعـجاف ا
والـسـمـ  اومـاهـو مـفـيـد او غـيـر مـجـد فـهم الـيـوم في حـالـة صـراع اسـتـمـر
مـايـقارب اخلـمـسة عـشـر عامـا في مـواجـهة حـقـيقـيـة تـكون سـاحـة االنتـخـابات
ـنـشود. ـا يـريـدون لتـحـقـيق الهـدف ا مـلعـبـا كـبـيرا في كـيـفـية صـنـاعـة الفـوز 
ولـكي نـكـون عـلى الطـريق الـصـحـيح في عمـلـيـة االخـتيـار فـأن الـوعي واجلرأة
والشـجاعة هي الـوسائل القـادرة على قول احلـقيقـة في اصواتنـا التي نضـعها
ن نـراه مـناسـبـا دون تكـراروجـوه فعـلت ما في صنـاديق االقـتراع والـتـصويت 

. تشاء بالعراقي
ليس امـامنا في هـذا الصدد لـتأكـيد مانـريده وما يـجب ان نخطط له هـو القول
 ان الـطـريق الـذي سـلـكــته احلـكـومـات الـسـابـقـة لـتــحـقـيق ولـو جـزء بـسـيط من
شاكـل والصعـوبات واالختالالت   واطن قد اعـتراه الكـثيـر من ا احتـياجـات ا

االمر الذي دفع الى صناعة وضع اجتماعي متوتر جدا .               
وازاء تلك الـصورة القاتمة بتنا مجـبرين على البحث عن طريق بديل سالك نحو
تـنـميـة حـيـة والتـفـكـير بـجـديـة في مـشاكل الـعـراق عـبر صـنـاديق االقـتراع من
كـنـة ضـمن االمـكـانات خالل اخـتـيـار ائـتالف الـوطنـيـة لـلـتـوصل الى حـلـول  

توفرة . ا
صاحلة الوطنية الذي لقـد ان االوان اكثر من اي وقت مضى الطالق مشروع ا
يتـبناه ائتالف الـوطنيـة بزعامة ايـاد عالوي اكثر من ايـة جهة سيـاسية اخرى 
نـسـعـى الى مـصـاحلـة تــاريـخـيـة مــبـنـيـة عــلى مـشـروع وطـني
ـا حترق الـعراق للـخـروج من االزمة االجـتمـاعيـة التي ر
قـولة وتعـيد االعـتـبار لـلـعمل الـسيـاسي.  اود الـتذكـيـر 
حلــسن الـعــلـوي مــفـادهــا ان اي حـزب البـد ان يــسـعى
لــلـحـصــول عـلى مــنـصب رئــاسـة الــوزراء واال عـلـيه ان

يتحول الى منظمة مجتمع مدني .

تفرج الى ملعب جذع النخلة الدولي في البصرة قبل مباراة العراق وقطر VFK∫  لقطة لتدفق ا

{ الــــــبــــــصــــــرة (أ ف ب) - عـــــادت
البصـرة "عاصمة االقـتصاد" في بالد
الرافدين إلى دائرة الضوء مع عودة
مـبــاريـات كــرة الـقــدم الـرسـمــيـة إلى
الـــــعــــراق الــــذي يـــــأمل فـي حتــــويل
مــلــعــبـهــا الــدولي الـى رافـد إضــافي
القتصادها القائم على الغاز والنفط.
عروف ويعد ملعب البصرة الدولي ا
ــعـالم بــاسم "جـذع الــنـخــلــة" أحـد ا
الـرئـيــسـيـة في كــبـرى مـدن اجلـنـوب
العـراقي. ويـأمل مـسـؤولو احملـافـظة
في ان تمـتلىء مـدرجـاته التي تـتسع
ـشـجـع لـنـحو  65ألف مـتـفـرج بـا
دينة وهي الذين سيغنون اقتصاد ا
واحـــدة من ثالث مـــدن (اضـــافــة الى
كــــربالء وأربــــيل عــــاصـــمــــة إقــــلـــيم
ـبـاريات كردسـتـان) سـتتـاح إقـامة ا

الرسمية فيها.
dCš« V ²M

وقبل قرار االحتاد الدولي لكرة القدم
ــلــعب (فــيــفــا) في  17 آذار  غص ا
شجع في 28 بعشرات اآلالف من ا
ـتـابـعـة مبـاراة دولـيـة ودية شـباط  
بـــ الــعـــراق والـــســعـــوديـــة كــانت
األولى للمنـتخب األخضر على أرض
عــامــا الـــعــراق مـــنــذ أكـــثــر من 40 
نقطع النظير". ووصفت بـ"النجاح ا
ــــبــــاراة واحــــدة من وكــــانـت تــــلك ا
سلسلـة وديات استـضافتهـا البصرة
اضي تخفيف منذ قرر الفيفا العام ا
احلـظــر عـلى اقـامــة مـبـاريــات الـقـدم
الــرســمـــيــة في الــعــراق والــســمــاح
بــإقــامــة مــبــاريــات وديــة فــقط عــلى

دن الثالث. مالعب ا
وبــات "جـذع الــنــخــلـة" الــذي يــشـكل
ــديـــنــة الـــريــاضـــيــة في جـــزءا من ا
الــــبـــصـــرة واحملــــاطـــة بـــبــــحـــيـــرة
اصـــطـــنــاعـــيــة عـــلى شـــكل خـــارطــة
الــعــراق قـبــلــة لــزوار ســاهــمـوا في
نـشآت اخلـدمية عودة الـنشـاط إلى ا
. والسوق احمللية بحسب مسؤول

هكـذا هم الـرجال .. مـعادن كـمـا يقـال .. ولكن لـيس كل مـا يلـمع ذهـباً ولـيست
ـعادن يعتريـها الصدأ فيـنال كثيراً من عـادن ال تصدأ فهنـاك الكثير من ا كل ا
جـودتـها وأصـالـتهـا ويحـولـها إلى مـواد غيـر نـافعـة والرجـال شـأنهم شـأن هذه
ـعـادن فـهم غـيـر مـحـصنـ من الـصـدأ ولـيـسـوا كـلـهم ذهـبـا المـعـا .. أما أذا ا
تكـلمـنـا عن الرجـال االصالء الذين نـفـخر بـهم وديدنـهم تـقد كل مـا من شأنه

واطن ورفاهيته وتسهيل جميع األمور خلدمته.  خدمة ا
ـعادن  احلقـيقـية األصيـلة التي ال يـخف بريقـها مع مرور فبـالتأكـيد هؤالء هم ا
عـاناّ وسـوف ينـظـر لهم بـكل تقـديـر واحتـرام ومبـاركة الزمن بل يـزداد بريـقـاً و

خلطواتهم واجنازاتهم. 
قدمة ألتكـلم عن اللواء الركن (مزهـر الشاوي) مدير عـام مصلحة أسوق هـذه ا
ـوانئ الـعـراقيـة هـذه الـشـخصـيـة الـتي شـهـد لهـا الـتـاريخ بـالنـزاهـة والـعـدالة ا
مـكن أن نطلق والـوطنيـة في أيام (ثورة  14تـموز 1958) اخلـالدة فتـرة من ا
عليـها (فترة ذهـبية) حفـلت باجنازات إبداعيـة عديدة ومخـتلفة في الـفكر والعلم
وسـيقى سبس والشعـر والفنون التـشكيليـة وتميزت بالـثراء والكثافة واألدب وا
ا شغل الـرأي العام العراقي واإلبداع وكـان تأثيرهـا عامًا وشامالً  رجل لـطا
ــواطن الــبــصــري الـــذي عــرف عن هــذا الــرجل الــنــزاهــة آنـــذاك وبــاألخص ا
والـصـدق (وغـيـرته عـلـى الـبـلـد) وبـالـرغم من مـرور أكـثـر من سـتـون سـنـة عـلى

إعـمـال واجنازات (الـشـاوي) أال أنـهـا مازالت
راســخـة في ذاكــرة الـعــراقـيــ فـقــد  سـطـر
تـاريخ مسيرته العظيمة بأحرف من نور وزرع
مـــحـــبــــته في الـــصـــدور فـــأصـــبح ســـيـــرة ال
تنـسى عـبـر الـدهور يـذكـره الـناس بـكل طـيـبة
وإحـسـان بل وأحـيـانـا بـحـسـرات وآهـات وهم
اضي اجلـميل وهـو يُدنَس (اآلن) يـرون ذلك ا
من قـبل حفـنة من الـلصـوص يحـاولون بـشتى
الـطرق محو كـل ما هو جـميل يوهـمون الناس
بـأنـهم األفـضل من سـواهم. بـعـضـهم يـتـسـتر
خـلف عـبـاءة وآخـر يـتـسـتـر خلـف حلـيـة وآخر
خــلف عـمل خـيــر يـقـوم فـيه ظــاهـريـاً وهـو في
حــقــيــقــته فــاســـد وســارق ومــنــافق ولــو عــدنــا

للـحديث عن (مزهر إسماعيل الشاوي) ففي غـضون خمسة اعوام قضاها هذا
ـوانئ التـجارية ـوانئ العـراقية من بـ أفضل ا الرجل في مـنصـبه جعل من ا
ركز البريدي ية واصبحت ا في العالم. استطاع االنتقال بها إلى مستويات عا
اضي ما االول لدول اخلـليج العربي وما صـنعه في أواخر خمسيـنات القرن ا
وانئ العراقيـة في عهده قمة عـظمتها زال في اخلدمـة حتى اآلن. وقد بلغـت  ا
وانئ الـتجـارية في الـعالم كـما تـمكنت وبفـضله صـنفت آنـذاك ضمن أفـضل ا
ـوانئ في زمـنه من إقـامـة قـواعد كـبـيـرة لـلمـعـامل اإلنـتـاجـية كـإنـشـاء مـعامل ا
ـعـادن وصـيانـة الـعـوامـات البـحـريـة وورش تـعبـيـد الـطرق اإلسـفـلت وسـباكـة ا
وتـصـنـيع أبـراج الـفـنـارات الـبـحـريـة الـسـاحـلـيـة وصـيـانة وتـصـلـيـح الـسـيارات
عـدات التـابـعة لـلـموانئ.  ومن اجلـدير مـا يـذكر عن الـشـاوي انه كان شـديد وا
وانئ) أنشأ ألجلـهم مناطق سكنية وظفي ا ـة  احلرص عـلى (توفير حياة كر

ذات بنية خدمية متكاملة كما أوجد لهم متنزهات عامة ومنتجعات سياحية.
( وعلى الـرغم من مـشغـولـياته اجلـسام أال انـه (كان مـصلـحـاً اجتـمـاعيـاً رائداً
تعـلم من أبـناء الفـقراء بال أدنى تمـييز ثـقفـ وا فقـد اسهم بخـلق جيل من ا
طائـفي او عرقي او مـناطـقي حيث أرسل الـكثيـر من أبنـاء العـمال الـفقراء إلى
بــريـطـانـيـا لــدراسـة الـطب والـهـنــدسـة والـعـلـوم الــبـحـريـة في أرقـى جـامـعـاتـهـا
ومعـاهدها على نفقـة الشركة وقائمة االجنـازات تطول وتطول (وال يسع اجملال
لـذكـرهـا) وأثـبـت خالل إدارته لـلـمـوانئ كـفــاءة عـالـيـة في تـطــويـرهـا وبـاعـتـبـار
الشـاوي كان جزءا من احلـكومة الـتي يقودهـا الزعيم اخلـالد فإن مـجيء البعث
إلى الـســلــطـة عــلى اثــر انـقالب 8 شــبـاط االسـود 1963 أدى الى إقــالـته من
تلك رصـيداً في مصرف وال وانئ (خالي الوفـاض) لم يكن  منـصبه فغـادر ا
ـدة بــيـتــاً أو قـطـعــة أرض سـوى الــسـمــعـة الـطــيـبــة الـتي رافــقـته طــوال هـذه ا
ـا قدمه من والبـصرة وسـكانـها ال تـنسى هـذا الرجـل العـظيم وعـرفانـا منـها 

اجنازات أقامت له نصبا تذكاريا.
سؤول احمللي في البصرة على قد يـشجع وجود التمثال أصحاب القـرار وا
ـتـواضع االقـتـداء بـ(الـشـاوي) كـنـمـوذج لإلداري الـنـزيه واخملـلص في عـمـله وا
ـا ساهم ـوانئ فحـسب وإ والصـادق في تـعـامله مع اآلخـرين. فـهو لـم يطـور ا
في بنـاء مدينة البصرة احلـديثة وها هو العراق من أقـصاه إلى أقصاه بحاجة
رحـلة احلالية أكثر من أي وقت مضى إلى مـسؤول مثل مزهر إسماعيل في ا

الشاوي (طيب الله ذكره). 

وتـابع الــبــيـان انـه (ومـنــذ ان اعــلـنت
الهيئة  اسماء  الفائزين  بقرعة احلج
العـراقيـة للـمواسم   2020 – 2019-
 2021-  2023 – 2022 وجلـــــمـــــيع
احملـافظـات تبـاعـا  ومواقع الـتواصل
االجتمـاعي تشن هجـوما كاسـحا على
طــريـــقــة نــشــر االســمـــاء في الــقــرعــة
ومواليد بعض  الفـائزين فيها  والتي
اعـــتــــمـــدت  تــــقـــســــيم  قــــرعـــة احلج
ـئة االلـكـتـرونـيـة  الى نـسـبة الـ 60بـا
ــئـة   االولى مـنـهـا ونـسـبـة الـ 40 بـا
خصـصت لـكبـار السن مع مـرافقـيهم 
والـثانـيـة بأعـمـار نهـاية اخلـمـسيـنات
فــمـا فــوق  بــعـد مــلــئـهم اســتــمـارات

الـــتـــقــد بـ 25 الف ديـــنـــار في وقت
ســــــــــابق وتــــوزيع االســـمـــاء وفـــقـــا
حلـصـة العـراق من مـقـاعـد احلج التي
تبلغ 33,690 حسب التعداد السكاني
ــمـلــكـة لــعـام 2013 الـذي تــعــتـمــده ا
الـعـربـيـة الـسـعـودية عـلى حـد وصف

الهيئة ).
ـــبــدأ وتـــابع ان (الـــهـــيـــئــة عـــمـــلت 
صداقـية والشـفافيـة في اجراء قرعة ا
ـــقـــبـــلـــة احلـج لالعـــوام اخلـــمـــســـة ا
بــحـــضــــــــور وســـائل االعالم وانـــهــا
ـصادقة نشـرت اسماء الـفائـزين بعد ا
عـــلـــيــهـــا من قــبـل مــجـــلس الــقـــضــاء

االعلى). 

واضـاف ان (الـهـيـئـة سـتـقـوم بـتدقـيق
ـدنـيـة وباقي االوراق هـوية االحـوال ا
الثـبوتية لـلفائـزين بالقـرعة وتسـتبعد
جـــمــــيع اخملــــالـــفــــ الـــذين قــــدمـــوا
معلومات خاطئة بأعمارهم او خالفوا
ضــوابط الــتــقـــد االلــكــتــروني عــلى
القـرعـة وحسب مـا مذكـور في الفـقرة
الـثـالـثـة عـشـرة الـتي تـنص عـلى تـمت
قــراءة الـشــروط اعاله واوافق عـلــيـهـا
جـمـيـعـا وبـخالفه ال يـحق لي مـطـالـبة
الـهـيــئـة بـاي اسـتــحـقـاقــات مـالـيـة او
ادارية كما ويحق للـهيئة حذف اسمي
من الـقـرعة بـعـد الـفوز ان ثـبت لـها ان

علنة). التقد  خالفا لشروطها ا
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{ موسكو (أ ف ب) - قتل  41طفال
في احلريق الذي أوقع  64قتيال في
مـــركـــز تــــســـوق في كـــيــــمـــيـــروفـــو
بــســيــبــيــريــا في نــهــايــة االســبــوع
ــاضي بــحــسب مــا أوردت وكــالـة ا
"ريـا نــوفـوسـتـي" لالنـبـاء الــروسـيـة

امس الثالثاء.
وقـالت الــوكـالـة نــقال عن مـصـدر في
هيـئات الـطوار احملـليـة إن "اسماء
41 طــــفال مـــــدرجــــة عــــلـى الئــــحــــة
الــضـــحــايــا". وتــابــعت الــوكــالــة إن
احلـصيـلـة الـرسـميـة بـلـغت الـثالثاء

64 قتيال لكنها ليست نهائية.
ــيــر وكــان الــرئــيـس الــروسي فالد
بوت توجه الـثالثاء الى كيـميروفو
ووضع باقة زهور في موقع احلريق

ستشفيات. وزار ضحايا في ا
ونــــدد بـــوتــــ خالل اجـــتــــمـــاع مع
مسؤول كبار محلي وعلى صعيد
الــدولــة بـ"إهــمـال إجــرامي" بــيــنــمـا
نـسـبت الـسـلـطـات احلـريق الى عـدة

انتهاكات لقواعد السالمة.
Δ—«uD « Ã—U

وأشــــار احملـــــقــــقــــون والـــــشــــهــــود
خصوصا الى إغالق مخارج طوار
ــفــتــاح وغــيــاب تــام لــصــفــارات بـــا
وجودين في االنذار من أجل تنبيه ا

ركز التجاري باندالع احلريق. ا
عـــلى صـــعـــيــد اخـــر مع أن دونـــالــد
تـرامب وافق عـلى أكـبـر عـمـلـيـة طرد
دبــلــومـــاســيــ روس من الــواليــات
تـحدة إال أن هـذا القـرار التـاريخي ا
قــد ال يـــعــني تــوقـف الــعالقــات بــ
الرئـيس االميـركي ونـظيـره الروسي

. ير بوت فالد
وصادق قـطب االعـمال الـسـابق على
طرد 60 جاسوسـا" في "اكبر عـملية"
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ير بوت يتفقد مكان احلريق في سيبيريا bIHð∫ الرئيس الروسي فالد

شعار هيئة احلج والعمرة

ويـــقـــول مــحـــافظ الـــبـــصــرة أســـعــد
الـــعـــيـــداني لـــوكـــالـــة فــرانـس بــرس
"مـــــبـــــاريــــــات كـــــرة الـــــقــــــدم الـــــتي
ـدينـة سـاهمت كـثـيرا اسـتضـافـتهـا ا
في تــنــشـيـط األوضـاع االقــتــصــاديـة
احملــــلـــيـــة خـــصــــوصـــا احلـــلـــقـــات
طاعم تمثلة بالفنادق وا توسطة ا ا
واحملـــال الــتـــجـــاريــة وهـي تــشـــهــد

انتعاشا الفتا اآلن".
ــــلــــعب فـي الــــعـــام 2013 وأنــــشئ ا
وبلغت كلـفته نحو 600 مليون دوالر
أمــيـــركي بــحـــسب مــا أفـــاد فــرانس
بــرس مـديــر دائـرة األقــالــيم وشـؤون
احملــــافــــظــــات فـي وزارة الــــشــــبـــاب
وسوي. والرياضة العراقية طالب ا
ونظرا للمـسافة التي تـفصل البصرة
عن بـــغــداد (550 كـــلم) غـــالـــبـــا مــا
ـــديــنــة اجلـــنــوبــيــة يـــضــطــر زوار ا
لـلـمـبـيت فـيـهـا والـراحـة قبـل الـعودة

الى العاصمة.
أول غيـث االستـفـادة كـان من نـصيب
الفنـادق التي وصلت نـسبة إشـغالها
الى حـدها األقـصى مـا دفع إداراتـها
إلى االعـــتــذار من بــعـض الــضــيــوف
الـذين حــجـزوا مـسـبــقـا لـعـدم وجـود
شـــــــــــواغــــر وفق مـــــســــؤولــــ في

القطاع.
وحاليـا وفي ظل استـضافة الـبصرة
"بــطــولــة الــصــداقــة الــدولــيــة" الــتي
ــنـتــخـبــان الـسـوري يــشـارك فـيــهـا ا
والقطـري إلى جانب أسـود الرافدين

دينة. شهد نفسه إلى ا يعود ا
ـقـررة بـشـكل وإذ تـعـتـبـر الــبـطـولـة ا
مــســـبق والــتي انــطـــلــقت األربــعــاء
ـــاضي/ فــرصـــة لــلـــعــراق إلثـــبــات ا
ـبـاريــات اال انـهـا جـدارته بــإقـامــة ا
تــشـكـل أيـضــا دلــيال عــلى قــدرة كـرة
ـــــداخــــيل الــــقـــــدم عــــلـى تــــنـــــويع ا

االقتصادية للمحافظة.
ويـقـول مــديـر فـنـدق الــشـيـراتـون في
البصرة طوني ديب لفرانس برس إن
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ــبــاريــات كــرة الــقـدم مــردود مــالي "
ـديـنـة تـكـون في أيام كـبـير. فـنـادق ا
ـبـاريـات غـيــر كـافـيـة لالسـتـيـعـاب ا
ــا هــذا األمــر ســيــشــجع رؤوس ور
ـستـثـمرين إلنـشاء فـنادق األموال وا

جديدة".
ويــؤكـــد نــائب رئــيـس غــرفــة جتــارة
البصرة قـاسم الساعـدي أن "الفنادق
ـــئــة في تـــمــتــلـئ بــنـــســبــة 100 بــا
نـاسـبات الـرياضـيـة في ح أنـها ا
(الــنـســبــة) ال تالمس اخلــمــسـ في
ـئــة في األيــام األخـرى حــتى أنــنـا ا
نضطـر إلى تغـيير أمـاكن سكن وفود

باريات. اقتصادية" خالل أيام ا
هــذا الـتــوافــد يـحــرك أيــضـا عــجــلـة
الـنقـل على غـرار مـا تـقـوم به شـركة
اخلـطــوط اجلـويــة الـعــراقـيــة جلـهـة
تسيـير رحـلت إضـافيـت أسبـوعيا

في مناسبات كهذه.
بــدوره يــشـــيــر مــديــر ســكــة حــديــد
ـنـطـقـة اجلـنوبـيـة هـادي شالل إلى ا
ؤسسـة "تسـير خالل استـضافة أن ا
مبـاراة ثالث رحالت يـومـيـا بالـقـطار
بـ بــغــداد والـبــصـرة والــتي عـادة
تـكـون رحـلـة واحـدة يـومـيـا ولـديـنـا
رحـــلـــة رابـــعـــة جـــاهـــزة لـــلـــحـــاالت
الطـارئة" عـلمـا ان كل رحلـة تتسع لـ

1500 شخص.
دينة حتتاج الى مشاريع أكثر - - ا
وبحـسب مـسؤولـ عـراقيـ انـتقل
عــبـر الــقـطــار أكـثــر من سـبــعـة آالف
مـشجع خـالل مبـاراة الـعـراق وقـطر
األولى الــتي أقــيـمـت ضـمن "بــطــولـة
الـــصـــداقــــة" من أصل عـــشـــرة آالف
مــــشـــجـع قـــدمــــوا من احملــــافـــظـــات

العراقية األخرى.
ــــديــــنــــة يــــغــــزو هــــؤالء أســــواق ا
وخصوصا سوق الـهنود العريق في
الـبـصـرة وإحـدى رمـوزهـا الـشـعـبـية
ــمــتــلــئــة بــالـبــضــائع والــتــراثــيــة ا

والهدايا التذكارية.

ـــؤشــرات ويـــؤكـــد الــعـــيـــداني أن "ا
همة التي حتققت عقب االقتصادية ا
استـضافة مـباريـات كرة الـقدم تدفع
إلى جـــذب الـــعــديـــد من الـــبـــطــوالت
الرياضية مستـقبال" مضيفا "نسعى
إلى استضافة (بطولة كأس اخلليج)
+خــلـــيــجي  +24في الــبـــصــرة ومــا
حـصل االن مـن انـتــعـاش اقــتـصـادي
سـيــعـزز مـن مالمح خـطــطـنــا جلـذب
هذا احلـدث الكـروي اخلليـجي" الذي

. عادة ما يقام كل عام
ــســؤولـون الــعــراقــيـون ولم يــخف ا
رغــبــتـهم فـي اسـتــضــافــة الـنــســخـة
قبلـة من بطولة كـأس اخلليج التي ا
أقيمت نسـختها األخـيرة في الكويت
بـ كـانـون األول/ديـسـمـبـر وكـانـون

. وكـان من ـاضــيـ الـثــاني/يـنــايـر ا
ــقــرر ان تــقــام +خـلــيــجي  +23في ا
قطـر اال انهـا نـقلت الى الـكويت بـعد
ـفروض عـلـيهـا من قبل رفع احلظـر ا
الفـيـفا. ورحـبت قطـر بـنقل الـبطـولة
اال انــهـا شــددت عــلى أحــقـيــتــهـا في
قـبلـة علـما ان استـضافـة النـسخـة ا
تــقــاريـر عــراقــيــة أحملت مــؤخـرا الى
اســــتـــعـــداد قــــطـــري لـــلـــتــــخـــلي عن

االستضافة لصالح العراق.
dO³  Èu²

وفي انـتظـار اسـتـضـافة بـطـولـة على
مـــســتـــوى كــبـــيــر يـــأمل مـــســؤولــو
الــبــصــرة في االســتــفـادة مـن ازديـاد
ــبـاريــات لـلــضــغط عـلـى احلـكــومـة ا
ـزيــد من مـشـاريع الـعــراقـيـة لــدعم "ا

االسـتـثمـار والـتـطـويـر االقـتـصادي"
بحسب احملافظ العيداني.

ــــعــــنــــيــــون بــــاحلــــركـــة ويــــشـــدد ا
االقتصادية في البصرة على ضرورة
ـــنـــشــــآت الـــســـيـــاحـــيـــة تـــعـــزيـــز ا
واالقـتـصـاديـة فـيـهـا قـبل اسـتـضـافة
دينة األحداث الكبرى السـيما وان ا
تعـاني من ضـعف في االسـتـثـمارات
ــؤهالت وبـنى حتــتـيـة وال تـتــمـتع 
تـتـنـاسب مـع وضـعـهـا كـإحـدى أبـرز

مناطق انتاج النفط في البالد.
ويـقـول الـسـاعـدي "الـبـصـرة بـحـاجة
إلى فنـادق ومطـاعم أكثـر. لم نتـحمل
هذا الـزحف اجلـمـاهيـري في بـطـولة
صــــغـــيــــرة فـــكــــيف إذا مــــا قـــررنـــا

استضافة كأس اخلليج?".

مزهر الشاوي

ــركــزيــة +سي آي االســتــخـــبــارات ا
ايه+" الى روسيا.

وفي تــشـرين الـثــاني/نـوفـمــبـر أكـد
تـرامـب انه يـصــدق نـفي بــوتـ الي
تــدخل في الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة

االميركية في 2016.
كـمـا اثار تـرامب االسـتـغـراب عـنـدما
تـباحـث مع بوتـ في تـمـوز/يـولـيو
2017 في اقــــــامـــــة مــــــركـــــز "لـالمن
ــعــلــومــاتي" لــتــفــادي الــقــرصــنــة ا
االنـتـخـابــيـة بـيـنـمـا كـان الـتـحـقـيق
حـــول الـــتـــدخل الـــروسي في 2016

يــتـــسع نــطــاقه. وبـــرر تــرامب فــشل
اسالفـه مع بـــوتــ بـــعــدم حـــصــول
"انسجام" بينهم. لكن هذا التناغم له
حدود على ما يبدو خصوصا في ما
يتـعلق بـاجراءات الـرد التي تـوعدت
روســـيــــا بـــاتـــخــــاذهـــا بــــعـــد طـــرد

دبلوماسييها.
وتــســاءلت الــســفــارة الــروسـيــة في
واشـنـطن علـى تويـتـر مـتـوجـهة الى
تــرامب "اي قـــنـــصــلـــيــة امـــيــركـــيــة
ستـغلـقون في روسـيا لـو كان الـقرار

يعود اليكم?".


