
كتب: السيد زهره
بمناسبة مرور 20 عاما على جريمة غزو واحتالل 
العراق تحدثت تقارير غربية عدة عن النتائج الكارثية 
لــلــغــزو وكــيــف أنــهــا تــالحــق أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا حتى 
اليوم. وأشارت التقارير إلى أن مجرمي الحرب الذين 
محاسبة،  ألي  يتعرضوا  لــم  ونــفــذوه  للغزو  خططوا 
ذكرت  كما  والمناصب.  المال  في  إغراقهم  تم  إنه  بل 
هم  الشيعية  السياسية  والطبقة  إيـــران  أن  التقارير 

أكبر الرابحين من الغزو.
ــان الــبــريــطــانــيــة إنـــه  ــارديــ ــجــ ــالــــت صــحــيــفــة الــ وقــ
ــرور 20 عــامــا عــلــى حـــرب الــعــراق  عــلــى الـــرغـــم مـــن مــ
والفشل  الــحــرب  تلك  شهدتها  التي  االنتهاكات  فــإن 

االستخباراتي يالحق بريطانيا إلى اليوم. 
مرور  بمناسبة  لها  تقرير  في  الصحيفة  وأشــارت 
عقدين على الغزو األمريكي للعراق أنها حرب بدأت 
بــجــدل شــديــد، وتــلــوثــت خــاللــهــا ســمــعــة اســتــخــبــارات 
وحتى  عقود،  مــدار  على  المسلحة  وقواتها  بريطانيا 
فقبل  بها؛  المعارك  آخر  توقف  فترة طويلة من  بعد 
التحالف  العراق من قبل  واحــدة في  إطالق رصاصة 
البريطانية،  االستخبارات  قدمت  أمريكا  قادته  الذي 
صــدام  امــتــالك  بشأن  معيبة  أدلــة   ،MI6 جهاز بقيادة 
حــســيــن الــمــزعــوم أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، الــتــي تم 
بالمقابل تبسيطها وتضخيمها من قبل رئيس الوزراء 
ذلك  فــي  بما  بلير،  توني  الــوقــت  هــذا  فــي  البريطاني 

مــقــدمــتــه لــمــلــف الـــعـــراق ســيــئ الــســمــعــة الـــصـــادر في 
سبتمبر 2002، التي لم تكن صحيحة، وثبت أنها لم 

تكن كذلك بعد انتهاء الغزو. 
عــام  تحقيقه  فــي  جـــون شيلكوت  الــســيــر  وخــلــص 
2016 إلى أن بلير لم يذهب فقط بعيدا للغاية، لكن 
داوننج  لــردع  الكثير  يفعل  لم  االستخبارات  مجتمع 
عكس  بما  مسيسة،  االستخبارات  وأصبحت  ستريت، 
بــد أن صـــدام حسين يخفي  بــأنــه ال  اعــتــقــادا راســخــا 

شيئا. 
ــيـــس، الـــــذي خــــدم مـــع الــجــيــش  ــارفـ وقـــــال دان جـ
ــو اآلن نـــائـــب عـــن حــزب  الــبــريــطــانــي فـــي الـــعـــراق وهــ
الــرأي  لثقة  الــحــرب  الــذي سببته  الــضــرر  إن  العمال، 
أكثر وضوحا مع  أن يتالشى، أصبح  العام، وبدال من 

الوقت. 
تقرير  فــي  األمــريــكــي  إنترسبت«  «ذا  مــوقــع  وذكـــر   
ــراق الـــذي  ــعــ ــا مـــن غــــزو الــ ــامـ مـــطـــول أنــــه بــعــد 20 عـ
والنساء  الــرجــال  فــإن  الــعــراق«  »تحرير  عليه  أطلقوا 
لــم يــدفــعــوا ثمنا  الــحــرب الكارثية  الــذيــن شــنــوا هــذه 
ذلك  مــن  العكس  وعلى  الماضيين،  العقدين  خــالل 
قائمة  التقرير  وأورد  والمال.  بالترقيات  إغراقهم  تم 
وقفوا  الذي  األمريكيين  والقادة  المسؤولين  بأسماء 
بأنه  الذي وصفه  رأسهم جورج بوش  الغزو على  وراء 
أكبر مجرم حرب. وذكر أن بوش يبتلع كميات ضخمة 
من المال في دائرة المتحدثين، إذ يتقاضى ما ال يقل 
الرصاص  أقالم  ألف دوالر مقابل ساعة من  عن 100 

الخاصة بــه. وقــد أدان مــؤخــًرا »قــرار رجــل واحــد شن 
العراق«. ثم قال:  غزوا وحشيا غير مبرر تماًما على 
»أعـــنـــي، أوكـــرانـــيـــا!« وقـــد ضــحــك هــو وجــمــهــوره، ألنــه 
عليك االعتراف بأن هذا مضحك للغاية. هذا على 
الرغم من أن أكثر من مليون عراقي قتلوا في الغزو. 

ومن بين مجرمي الحرب الذين ذكرهم التقرير ديك 
وكوندليزا  بــأول،  وكولن  رامسفيلد،  ودونالد  تشيني، 

رايس.
وذكر تقرير لوكالة فرانس برس أن إيران والطبقة 
بعد  مكاسب  حقق  من  أبــرز  هم  الشيعية  السياسية 

سقوط نظام صــّدام حسين منذ عشرين عاما حتى 
السياسي  بالمشهد  اإلمــســاك  مــن  تمّكنوا  إذ  الــيــوم، 
وذلك  تــوازن سياسي هّش ومتقّلب،  البالد وسط  في 
بعد أن أسس االحتالل األمريكي نظام المحاصصة 

الطائفية بعد الغزو واالحتالل.
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العالم للقدرة احتفال كبير غدا لتكريم نا�صر بن حمد بطل 
بــرعــايــة ســامــيــة مــن حــضــرة صاحب 
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
وبحضور  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
سلمان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن 
مجلس الوزراء، يقام غدا األحد الموافق 
19 مارس 2023 االحتفال الرسمي الكبير 
في صرح الميثاق الوطني لتكريم سمو 
آل خليفة ممثل  ناصر بن حمد  الشيخ 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
للقدرة،  الملكي  الفريق  وأفـــراد  الشباب 
بعد تحقيق سموه للمركز األول ببطولة 
أقيمت في  التي  القدرة  العالم لسباقات 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
فــارســا  بــمــشــاركــة 126  كــم   160 لــمــســافــة 
وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم في 

قرية بوذيب العالمية.
الــحــفــل  يــشــتــمــل  أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 
مقدمها  في  الفقرات،  من  العديد  على 
آل  بــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد  كلمة لسمو 
المجلس  لرئيس  األول  النائب  خليفة 
الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى 
العامة للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
فنية  لوحات  إلــى  باإلضافة  البحرينية، 
ومــســيــرة سمو  الــعــالــم  تــســرد قصة بطل 
الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة في 

عالم رياضة القدرة والفروسية.
تكريما  الجماهيري  الحفل  ويــأتــي 
حققه  الــذي  الكبير  التاريخي  لإلنجاز 
خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو 
وقـــيـــادة ســمــوه لــلــفــريــق الــمــلــكــي لــلــقــدرة 

لتحقيق لقب بطولة العالم.

ال�صيطــرة على حـريــق في اأحــد الم�صــانـع بمقــابــة

المدني  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  دفــعــت 
بـ17 آلية و52 ضابطًا وفردًا من رجال الدفاع 
فجر  اندلع  حريق  على  للسيطرة  المدني، 
ــواد الــورقــيــة  ــمـ أمــــس فـــي ســاحــة لــحــفــظ الـ
ــواد الــورقــيــة  ــمـ بــمــصــنــع خــــاص بــصــنــاعــة الـ
وإعــــادة تــدويــرهــا فــي منطقة مــقــابــة، حيث 
أسفرت عملية المكافحة عن السيطرة على 
التبريد  عملية  الــحــال  فــي  لتبدأ  الــحــريــق 

الالزمة لمنع تجدده.
محمد  الدكتور  الركن  العقيد  وأوضــح 
الــعــمــلــيــات  إدارة  مـــديـــر  الــبــنــغــديــر  خــلــيــفــة 
ــاإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي أن غرفة  ــ بـ
بالغًا  تلقت  قد  كانت  الرئيسية،  العمليات 
حــيــث  ــًا،  ــاحـ صـــبـ  4:06 الـــســـاعـــة  بـــالـــحـــريـــق 
الموقع،  إلــى  المدني  الــدفــاع  فــرق  توجهت 
تلقي  مــن  قياسي  وقــت  خــالل  وصلت  التي 

ــبـــالغ وبـــاشـــرت إجـــراءاتـــهـــا فـــي مــكــافــحــة  الـ
الــحــريــق والــســيــطــرة عــلــيــه ومــنــع انــتــشــاره 
باستخدام  المصنع  أخرى من  مناطق  إلى 
ــقـــاض  ــع االنـ ــ ــات فــــي رفـ ــرافــ ــجــ اآللــــيــــات والــ
ــودة أســفــل  ــوجـ ــمـ ــار الـ ــنـ ومــكــافــحــة بــقــايــا الـ
الــوصــول  مــمــرات لتسهيل  وعــمــل  الــحــطــام 

إلى األماكن الالزمة في الموقع.
كما أشار إلى أن الحريق لم يسفر عن 
ــرار  أي خــســائــر بــشــريــة، وإنـــمـــا كــانــت األضــ
في  المحفوظة  الورقية  الــمــواد  في  جزئية 
اإلسعاف  إن  إذ  للمصنع،  التابعة  الساحة 
شرطة  ومديرية  النجدة  ودوريـــات  الوطني 
المحافظة الشمالية كانت موجودة لتأمين 
السالمة في الموقع، منوهًا في الوقت ذاته 
للكشف  التحريات مازالت مستمرة  أن  إلى 

عن سبب اندالع الحريق.

17 اآلية و52 �شابطا وفردا من الدفاع املدين مينعون انت�شار احلريق

خبراء يطالبون بتوثيق ق�صة النجاح البحرينية في ا�صت�صافة »البرلماني الدولي«
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تقارير غربية: جريمة غزو العراق تالحق اأمريكا وبريطانيا
جــارديــان: الغــزو ف�شـح بريطانيـا ولــوث �شمعــة قــادتهــا وخمــابـراتهـــا

ذا اإنتر�صبت: مجرمو الحرب لم يحا�صبهم اأحد وغرقوا في المال والترقيات 

فـران�س بر�س: اإيران والطبقة ال�صـيا�صيـة 

الحــاكمـــة هــم الــرابحــون مـن الغـــزو

ــصـــطـــنـــاعـــي فــي  اإدخــــــــال الــــذكــــاء اال�ـ

ــي ــك ــم ــص ــ� مـــ�ـــصـــاريـــع اال�ـــــصـــــتـــــزراع ال
قــــام فــريــق مـــن مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 
ــة  ــعـ ــامـ األكـــــاديـــــمـــــيـــــة ضــــمــــن خــــريــــجــــي جـ
البوليتكنيك في مجال الذكاء االصطناعي 
ــة  ــزراعــ والــ الـــبـــلـــديـــات  وزارة  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
ممثال بالمركز الوطني لالستزراع البحري 
السمكي  االستزراع  ألحــواض  مشروع  ببناء 

باستخدام الذكاء االصطناعي.
ــر شــــؤون الــبــلــديــات والـــزراعـــة  ــال وزيــ وقــ
ــر الـــمـــبـــارك إن  ــاصـ الـــمـــهـــنـــدس وائــــــل بــــن نـ
ــدام أحــــدث  ــتــــخــ ــلـــى اســ ــروع يــــقــــوم عـ ــشــ ــمــ الــ
الفيزيائية  الخصائص  لقياس  التقنيات 
جودتها  رفــع  يعتبر  والتي  االســتــزراع  لمياه 
أحــد األعــمــدة الرئيسية فــي نــجــاح اإلنــتــاج 
ــمــــشــــروع  الــ هـــــــذا  أن  وأضــــــــــاف  ــكــــي.  ــمــ الــــســ
في  التحكم  إمكانية  يتيح  إذ  رائـــدا  يعتبر 
األحواض عبر المراقبة الدائمة باستخدام 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي والــتــي تضمن إطــالع 

متغير  أي  عــلــى  ــتـــزراع  بـــاالسـ الــمــخــتــصــيــن 
ــــواض عــبــر األجـــهـــزة النقالة  فــي هـــذه األحـ
المخاطر  نسبة  لتقليل  الساعة  مــدار  على 
الــتــي قــد تــطــرأ على األســمــاك فــي العديد 
انقطاع  او  األكسجين  كنقص  الحاالت  من 

إمدادات المياه او ارتفاع درجات الحرارة.
ــذا الــمــشــروع الــرائــد  ــول هـ ــد أن دخــ وأكــ
الــــى الـــخـــدمـــة ســيــســهــم قــريــبــا فـــي ضــمــان 
ــع الــكــفــاءة اإلنــتــاجــيــة لــلــمــركــز الــوطــنــي  رفـ
التدخل  نسبة  وخفض  البحري  لالستزراع 
الــبــشــري وتــكــالــيــفــه فـــي عــمــلــيــة االســـتـــزراع 
ومــراقــبــة  الـــمـــوارد  اســتــدامــة  يضمن  بشكل 
ســـالمـــة الــمــنــتــجــات طـــــوال مـــواســـم إنــتــاج 

االصبعيات.
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كتب: أحمد عبدالحميد

الــبــحــريــن حققت  أن مملكة  والــخــبــراء  الــمــراقــبــيــن  مــن  عـــدد  أكـــد 
مكاسب عديدة من استضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ146 لالتحاد 
مؤكدين  واالقــتــصــاديــة،  السياسية  األصــعــدة  على  الــدولــي،  البرلماني 

ضرورة توثيق قصة النجاح التي تحققت على أرض مملكة البحرين.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ»أخبار الخليج« إن المؤتمر جاء ليثبت 
أن مملكة البحرين تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مسيرتها السياسية 
والديمقراطية، كما أن المؤتمر كان فرصة للرد على أي أصوات مشككة 
حقيقية  على  الجميع  تــعــرف  إذ  البحرين؛  فــي  الحقوقي  الــتــقــدم  فــي 
التعددية  على  القائم  البحريني  المجتمع  مكونات  كل  بين  التعايش 
واحترام وقبول اآلخر، وعدم التمييز بين أفراده، والحريات الدينية في 

المملكة. وأضافوا أن من بين الفوائد التي ستعود على البحرين تعزيز 
فرصة  البرلمانية  الدبلوماسية  تعتبر  إذ  للبحرين؛  الدبلوماسي  الــدور 
لزيادة العالقات الدبلوماسية مع دول أخرى، كما أنها ستؤدي إلى دفع 
إذ يمكن لالستضافة أن توفر  االقتصاد المحلي بطريقة غير مباشرة؛ 
والــمــورديــن  الــخــدمــات  فــرص عمل ومــصــادر دخــل للعديد مــن مقدمي 
األمن  بتوافر  المملكة  زار  من  كل  إذ شعر  السياحة،  وتعزيز  المحليين 
المؤتمر سيسهم في ترسيخ حقائق  إن  المؤتمر. وقالوا  واألمــان خالل 
األوضاع في البحرين في أذهانهم، ويجب أن ينعكس ذلك على مواقفهم 

في نقل الصورة الحقيقية إلى بالدهم.
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