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خليجي بصرة ..25افتتاح احتفالي مدهش والتعادل السلبي يستهل املباريات

البصرة (العراق)(-أ ف ب)  -الزمان
شهدت البصرة افتتاحا مبهرا لبطولة اخلليج
اخلامسة والعشرين لكرة القدم ،وكانت مبارة
االفتتاح بني العراق وسلطنة عمان انتهت
بالتعادل السلبي من دون اهداف في سير لعب
حذر ،وضاعت فرصتان مهمتان للعراق في
الشوط الثاني  .وسادت شوارع البصرة في
أقصى جنوب العراق أجواء احتفالية ومتتلئ
باملشجعني املتحمسني ملشاهدة مباريات بطولة
كأس اخلليج التي تستضيفها املدينة وتتبارى
فيها ثماني دول من املنطقة ،في جتربة تشكل
حتدي ًا حقيقي ًا لبلد أنهكته احلروب وأثقله
الفساد .وقبل ساعات من املباراة األولى اجلمعة
التي يتقابل فيها البلد املضيف مع عمان،
اكتظت املدينة الواقعة على مقربة من احلدود
مع إيران والكويت ،بنحو  10آالف مشجع
قادمني من دول اخلليج ،وفق مصدر محلي.
على كورنيش البصرة املطل على نهر ّ
شط
العرب حيث يلتقي دجلة والفرات ،رفرفت
أعالم السعودية وقطر والدول اخلليجية
األخرى املشاركة ،فيما جلس الزوار في املقاهي
اجملاورة يحتسون القهوة ويدخنون النرجيلة.
وجاء عمر بدر البالغ  22عام ًا من الكويت
اجملاورة .ويع ّبر الشاب عن شعوره و»كأنني بني
أهلي وأخوتي ...كل ما دخلنا مطعم ًا ،يقولون
لنا ال تدفعوا احلساب ويدعوننا إلى بيوتهم».
هذه املرة األولى منذ العام  1979التي
يستضيف فيها العراق بطولة كأس اخلليج،
والتي تتبارى فيها باإلضافة إلى العراق ،فرق
السعودية وقطر واإلمارات واليمن والبحرين
والكويت وعمان .وكان العام  1979العام الذي
وضع فيه صدام حسني يده على السلطة في
العراق .وتال ذلك احلرب مع إيران (-1980
 ،)1988ثم غزو العراق للكويت وحرب اخلليج
( ،)1991-1990ثم الغزو األميركي في العام
 ،2003ثم الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته بني

عادت اآلن
أما اآلن ،فقد تبدّلت األوضاع.
واحتفل العراق منذ فترة وجيزة مبرور خمس

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب)
واشنطن -موسكو  -الرباط -الزمان
بدأ اجلمعة سريان وقف إطالق نار أعلنته
روسيا من جانب واحد مبناسبة عيد امليالد
األرثوذكسي ويفترض ان يكون بدأ اجلمعة عند
الساعة  12,00بتوقيت موسكو ( 9,00ت غ)،
في مبادرة شككت كييف بصدقيتها.
وقال الرئيس االمركي بايدن عنها بأنها متنفس
لروسيا .ورأى مسؤول الشؤون اخلارجية في
االحتاد األوروبي جوزيب بوريل اجلمعة أن
إعالن روسيا وقفا أحاديا ومؤقتا إلطالق النار
في أوكرانيا «يفتقر إلى املصداقية» ،معتبرا أن
اخلطوة تنطوي على «نفاق».
وقال بوريل أثناء زيارة إلى املغرب «يفتقر
الكرملني متاما إلى املصداقية ويفتقر إعالن
وقف إطالق النار أحادي اجلانب هذا إلى
املصداقية» أيضا.وأكد اجليش الروسي اجلمعة
احترامه وقف إطالق النار الذي أعلنته موسكو
بشكل أحادي ليومني في أوكرانيا مبناسبة عيد
امليالد األرثوذكسي ،م ّته ًما كييف مبواصلة
القصف .وقالت وزارة الدفاع الروسية في
تقريرها اليومي «رغم احترام القوات الروسية
وقف إطالق النار ( )...إال أنّ نظام كييف واصل
قصف مدن ومواقع روسية».
إثر نداء من بطريرك األرثوذكس الروسي كيريل
فضال عن اقتراح من الرئيس التركي رجب

طيب إردوغان ،طلب الرئيس الروسي فالدميير
بوتني اخلميس من جيشه «بدء تطبيق وقف
إلطالق النار على كل خط التماس بني الطرفني
في أوكرانيا اعتبار ًا من الساعة  12,00في
السادس من كانون الثاني هذه السنة ( 9,00ت
غ) حتى الساعة  24,00في السابع من كانون
الثاني/يناير ( 21,00ت غ)».
لكن بعيد دخول إطالق النار حيز التنفيذ أفاد

ندّدت منظمات غير حكومية اجلمعة مبحاوالت
«مخزية وغير قانونية» في فرنسا لترحيل مهاجرين
إلى سوريا ،مطالب ًة بـ»توضيح» من احلكومة الفرنسية
للممارسات املنافية للقانون الدولي والتي تشمل
وضع مهاجرين في مركز احتجاز ومحادثات قنصل ّية.
وتعود احملاولتان إلى تشرين األول/أكتوبر
 ،2022عندما بدأت سلطات منطقة أوت-غارون
(جنوب غرب) ومديرية شرطة باريس« ،مساعي مع
السفارة السورية» في فرنسا« ،في حني أن العالقات
الدبلوماسية بني فرنسا وسوريا مقطوعة رسميًا
منذ آذار/مارس  ،»2012وفق ما ذكرت منظمة العفو
الدولية وجمعية «ال سيماد» ومنظمة «روفيفر» في
بيان مشترك.
واعتبرت املنظمات إنها «محاوالت مخزية وغير

قانونية مبوجب القانون الدولي» .وأضافت أن
«منظماتنا تطالب احلكومة بتوضيح موقفها مذ ّكر ًة
سلطات املناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي
متنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه
فيه خطر املوت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء
املعاملة».
وقالت املسؤولة عن مسائل الهجرة في منظمة العفو
الدولية مانون فيونو لوكالة فرانس برس« ،لم ن َر
هذا من قبل في السنوات األخيرة .إنه ألمر صادم
أن في مسعى جامح لتنفيذ أوامر مبغادرة األراضي
الفرنسية ،تنتهت السلطات التزامات فرنسا التي
تؤكد أنها ال تقيم عالقات دبلوماسية مع سوريا».
وأضافت «ال ميكن تصوّر ترحيل أحد إلى أوكرانيا
اليوم».
بقية اخلبر على املوقع

عامي  2006و .2008وكان يفترض أن ينظم
العراق هذه البطولة في العام  ،2014لكنها
نقلت الحقا إلى السعودية بسبب مخاوف
أمنية ،حيث كان تنظيم الدولة االسالمية يحت ّل
مساحة واسعة من األراضي العراقية ،بينها
مدينة املوصل ،أكبر مدن شمال البالد.

سنوات على «انتصاره» على تنظيم الدولة
االسالمية .وعلى الرغم من أن اجلهاديني
ينفذون من وقت إلى آخر هجمات متفرقة في
شمال البالد ،إال أن البلد النفطي بات يعرف
استقرار ًا نسبي ًا.
وحتى نهاية هذه البطولة التي تختتم في 19
كانون الثاني/يناير ،يستقبل العراق والبصرة
اجليران العرب ،ال سيما من الكويت الذي احتله
العراق انطالق ًا من البصرة ،قبل أن يتم إخراجه
في عملية عسكرية لتحالف دولي مطلع العام

 .1991بعد ثالثة عقود من تلك احلرب ،جاء
محمد العازمي الكويتي البالغ  39عام ًا ،إلى
البصرة .ويتحدّث العازمي عن عودة «العالقة
األخوية بني الكويتيني وأشقائهم العراقيني
إلى مجاريها» بعد كل تلك السنوات ،مضيف ًا أن
هناك «روابط اجتماعية وعائلية» جتمع البلدين
اجلارين.
ويأمل لؤي منصور ،أحد سكان البصرة في
أن «تتكلل البطولة بالنجاح» ،مضيف ًا»حرمنا
من هذه البطولة منذ العام ...1979احلمد الله

عادت اآلن» .وبذل املنظمون جهود ًا مضاعفة
طي
من أجل تأمني بنى حتتية مالئمة ،تضع ّ
النسيان منع استقبال البطوالت الدولية الذي
رافق العراق على مدى سنوات بسبب عدم
االستقرار والنزاعات املتكررة.
انتعاش اقتصادي
األول هو
وتض ّم مدينة البصرة ملعبنيّ ،
ملعب البصرة الدولي الذي افتتح في 2013
ويتسع لـ 65ألف مشارك ،والثاني ملعب

الهدنة الروسية تشهد خروقات
في اجلبهات الساخنة والعالم يشكك في نيات بوتني

مراسل وكالة فرانس برس ان القصف متواصل
في باخموت في منطقة دونيتسك.
من جهتها ،أفادت السلطات االنفصالية في
شرق أوكرانيا ،كما نقلت عنها وكاالت االنباء
الروسية ،عن قصف على مواقعها في دونيتسك
نفذه اجليش األوكراني قبل  15دقيقة من بدء
سريان وقف إطالق النار نظريا.
اذا مت االلتزام بوقف اطالق النار ،فانه سيكون

منظمات غير حكومية:فرنسا حتاول
ترحيل مهاجرين إلى سوريا

باريس -الزمان

أول هدنة واسعة النطاق في اوكرانيا منذ بدء
الغزو الروسي في شباط/فبراير .وكان مت وقف
املعارك احيانا لفترات وجيزة في السابق في
بعض املناطق ،الجالء املدنيني على سبيل املثال
من مصنع أزوفستال في ماريوبول (جنوب
شرق) في نيسان/ابريل .لكن اوكرانيا اعتبرت
هذه املبادرة «ضربا دعائيا» .وقال الرئيس
األوكراني فولودميير زيلينسكي إن قرار بوتني

«حجة هدفها وقف تقدّم جنودنا في
يشكل ّ
دونباس وتوفير العتاد والذخائر وتقريب جنود
من مواقعنا ( )..ما احلصيلة؟ مزيد من القتلى».
وكان بوتني دعا القوات األوكرانية إلى
التق ّيد بهذه الهدنة كي تتيح ألتباع الطائفة
األرثوذكسية ،كبرى الديانات في كل من أوكرانيا
وروسيا على السواء« ،حضور قداديس ليلة
امليالد ويوم والدة املسيح».
وفي رسالة بثت بعد دقائق على بدء وقف إطالق
النار املعلن ،أفاد نائب رئيس اإلدارة الرئاسية
األوكرانية كيريلو تيموشنكو عن قصف روسي
على خيرسون (جنوب) أوقع ضحايا .لكنه لم
يوضح موعد حصول هذه الضربة.
وكان اعالن موسكو عن الهدنة اخلميس أثار
شكوكا في أوكرانيا.
وكتب مستشار الرئاسة األوكرانية ميخائيلو
بودولياك في تغريدة على تويتر «ينبغي
لروسيا أن تغادر األراضي احملتلة ،فعندها فقط
تقام +هدنة موقتة .+نفا ُقكم ال يسري علينا».
في واشنطن قال الرئيس األميركي جو بايدن
إنّ بوتني يسعى من خالل هذه الهدنة إلى
«متن ّفس».
واستهزأ بايدن بنظيره الروسي قائ ًال إنّ بوتني
«كان مستعدّا لقصف مستشفيات وروضات
وكنائس ...في اخلامس والعشرين من كانون
األول/ديسمبر وليلة رأس السنة».

امليناء الذي افتتح قبل أسبوعني فقط من
البطولة ويتسع لثالثني ألف شخص.
كذلك ،شهدت املدينة بعض أعمال التجديد
قبيل البطولة .فقد خضع الكورنيش ألعمال
ترميم ُ
وش ّيدت بعض الفنادق ،و ُرصفت
الشوارع.
وخصصت احلكومة العراقية  33مليون
دوالر الحتاد كرة القدم العراقية من أجل
تنظيم هذا الكأس.
ويأمل سائق سيارة األجرة مهند عبد العزيز،

في أن يستم ّر زخم حتسني خدمات املدينة
وبنيتها التحتية .ويقول «استضافة بطولة
كأس اخلليج العربي هنا أمر مهم ،ورمبا
لذلك انعكاسات اقتصادية إيجابية وقد
تشكل فرصة إلنعاش اجلوانب االقتصادية
وتنتعش ايضا فرص عمل».
وعلى الرغم من أن البصرة غنية بالنفط،

فاحت عبدالسالم:خليجي عراقي

الس فيغاس (الواليات املتحدة)(-أ ف ب)  -من بني
االبتكارات الكثيرة التي يحفل بها معرض الس فيغاس
لإللكترونيات ،تلك التي تقوم على الذكاء االصطناعي ،ومن
سجل في هذا اإلطار «مقياس حرارة عاطفي» قادر
أحدث ما ّ
على حتليل املشاعر البشرية.
ويوضح مدير التكنولوجيا في الشركة الفرنسية التي تولت
ابتكار اجلهاز أنتوني بيرزو أ ّن جهاز «إموبوت» الذي يشبه
متثا ًال صغير ًا «يراقب املشاعر العاطفية باستمرار» بفضل
الكاميرا وامليكروفونات اخلاصة به.
و ُيستخدم اجلهاز لرصد أي اضطرابات نفسية محتملة لدى
كبار السن ،كاالكتئاب أو القلق.
ويقضي الروبوت الذي ميكن وضعه على أي قطعة أثاث في
املنزل ،يومه في مراقبة تعابير وجه الشخص وحركاته ونبرة
صوته لرصد أي تغيرات كبيرة قد تطرأ على سلوكه فيتجنّب
تالي ًا إدخاله املستشفى في حالة طارئة.
ويأمل أنتوني بيرزو إلى جانب املشاركني الثالثة اآلخرين في
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عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لـ (الزمان):

التوافق على الوثيقة الدستورية
ليس نهاية املطاف واالنتخابات رهينة املليشيات

أكد املستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في
تصريحات خاصة للزمان عقب التوافق مع مجلس الدولة
على الوثيقة الدستورية أن ما مت إجنازه في القاهرة لم
يكن له أن يتم لوال اجلهود اخمللصة التي لعبتها مصر
لتحقيق التوافق بني الليبيني  ،وأضاف صالح أن التوافق
الذي مت اليوم بني مجلس النواب ومجلس الدولة ليس
اخلطوة النهائية بل هناك خطوات أخرى نحو حتقيق
املصاحلة وتوحيد املؤسسات وتوفير البنية التحتية
لالنتخابات وآليات القبول بنتائجها .وأكد عقيلة صالح
أن إجراء االنتخابات مرهون بإنهاء دور املليشيات متهما
حكومة طرابلس بأنها تنهب األموال وتدفعها للميلشيات

حلمايتها ،واتهم عقيلة صالح رئيس حكومة طرابلس
الدبيبة بأنه خالف تعهداته التي قطعها على نفسه في
جنيف بعدم الترشح لالنتخابات ثم تراجع عن ذلك وبدأ
يعبث باملال العام ولذلك يجب أن يرحل بنفس الطريقة
التي جاء بها على أن تشكل حكومة بحسب اتفاق بني
مجلس النواب والدولة يكون مهمتها اإلعداد لالنتخابات
وعلى اجملتمع الدولي احترام إرادة الليبيني والقبول
مبا اتفقت عليه األطراف السياسية  ،فيما أشار عدد
من اخلبراء السياسيني ونواب البرملان املصري الى
أن الوثيقة التي مت التوافق عليها بني مجلس النواب
والدولة هو انتصار للرؤية املصرية احلكيمة في التعامل
مع امللف الليبي وأن مصر عملت دائما لتعزيز سيادة
الدولة الليبية ومنع التدخالت األجنبية في شئونها

 .وفي املقابل وعلى الرغم من إشادة البرملان الليبي
ومجلس الدولة باجلهود املصرية في إيجاد حل سياسي
لألزمة الليبية إال أن مصادر دبلوماسية رفيعة املستوى
كشفت للزمان أن هناك امتعاضا من األطراف الليبية كافة
من اخلطوة املصرية بترسيم احلدود املصرية البحرية
مع ليبيا من جانب واحد  .وفي إتصال هاتفي للزمان قال
النائب الليبي إبراهيم الدريسي عضو مجلس النواب
الليبي أن الشعب الليبي بكل طوائفه رفض اخلطوة
املصرية والتي ال تتوافق مع العالقات التاريخية بني
البلدين حيث استغلت مصر احلالة الليبية الراهنة من
عدم وجود حكومة مركزية واحدة في إتخاذ هذا القرار
جاء في أغلب الظن حتت وطأة الضغط التركي واليوناني
على غاز شرق املتوسط. .

الرباط  -عبداحلق بن رحمون
بدبلوماسية واضحة يخطو املغرب في تعزيز نفوذه في
محيطه اجليوسياسي اإلفريقي  ،لكن من هم األشخاص
والهيئات الذين بهم مركب نقص وعقد نفسية وينزعجون
من الشراكة بني املغرب واالحتاد األوروبي ؟
وكشف نهاية هذا األسبوع وزير الشؤون اخلارجية
والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج ،ناصر
بوريطة  ،أن املغرب يتعرض إلى مضايقات وهجمات

إعالمية متعددة وقال رئيس الدبلوماسة املغربية ناصر
بوريطة السيد بوريطة في تصريح خالل الزيارة الرسميىة
للممثل السامي لالحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية
والسياسة األمنية  ،جوزيب بوريل ،إن هذه الهجمات التي
تتم داخل مؤسسات أوروبية هي هجمات موجهة وهي
نتيجة حسابات ورغبة في اإلضرار بالشراكة بني املغرب
واالحتاد األوروبي .كما حتدث بكل وضوح عن الشراكة
بني املغرب واالحتاد األوروبي التي تواجه مبضايقات

قانونية وهجمات إعالمية متكررة ،مؤكدا ضرورة حماية
وحتصني هذه الشراكة.وأكد أن املغرب سيدافع عن هذه
الشراكة ،ويراهن على شركائه للدفاع عنها ،مضيفا أن
األمر يتعلق بشراكة قيم مشتركة ،وأن اململكة ستواصل
العمل مع االحتاد األوروبي في هذا اإلطار.على صعيد آخر،
أعلنت املكتبة الوطنية للمملكة املغربية ،في بالغ تلقته
(الزمان) أن وثائقها املرقمنة بقيت محفوظة وفي منأى
عن أي اختراق ،بعدما عاينت مصاحلها حدوث اختراق

إلى مساعدة في هذا الشأن» .ويعيد علماء كثيرون التطرق
ملفهوم «الذكاء االصطناعي» الذي يعتبرونه قبل كل شيء
أداة تسويقية للشركات .وفي معرض الس فيغاس ،نادرة
هي األدوات واألجهزة التي ال تعمل استناد ًا إلى هذا
املفهوم .ويشير تطبيق «نافو» مث ًال إلى أنّه «رائد في تغيير
اجلسم استناد ًا إلى الذكاء االصطناعي» .ويوفر التطبيق
للمستخدمني إمكانية تعديل صورهم ليتمتّعوا بجسم رشيق
ورياضي ،وحتفيز أنفسهم تالي ًا على اتباع نظام لتسعة أيام
للوصول فعلي ًا إلى هذه النتيجة.
ويشير احمللل املستقل آفي غرينغارت إلى أ ّن الذكاء
االصطناعي «ليس مجرد كلمة رنانة للبروز في معرض الس
فيغاس» ،الفت ًا إلى أ ّن هذه التقنية «تُستخدم في كاميرات
الهواتف الذكية ،وفي املصانع لتحديد املنتجات الفاسدة،
وفي الزراعة لتحديد العشب الضار ّ
ورشه باملبيدات،
فهو موجود في مختلف اجملاالت» .وأسس إميل خيمينيز
«مايندبانك أرتيفيشل إنتلجنس» ألهداف تنضوي حتت فكرة

«اخللود» ولكي «تتمكن ابنته من طرح أسئلة على والدها
متى شاءت» .ويتيح التطبيق الذي ابتكره إميل خيمينيز
تسجيل إجاباته على األسئلة الشخصية (مث ًال «ماذا يعني
احلب لك؟) من أجل «حفظ األفكار اخلاصة بكل فرد على
احلوسبة السحابية بشكل دائم» .لكن بعيد ًا عن هذا الطموح،
استقطبت اخلدمة مستخدميها من خالل هدفها الرامي إلى
التوصل ألفهم أفضل للذات .ويضم التطبيق برنامج ًا ذهني ًا
ّ
لغوي ًا لتحليل أحاديث املستخدمني بهدف توضيح مشاعرهم.
وميكن استخدام الذكاء االصطناعي لفهم مشاعر مجموعة
من األشخاص .فأداة «أسك بولي» التي ابتكرتها شركة
«أدفانسد سمبوليكس» الكندية جتري دراسات عن السوق
في بضع دقائق .ويستطيع املستخدم أن يسألها مث ًال ما
إذا كان من املناسب حالي ًا شراء شقة أو إذا كان ينبغي أن
يدخل اجملرمون القاصرون السجن ،فيتولى البرنامج مسح
الشبكات االجتماعية (انستغرام ،تيك توك ،تويتر) لتحليل
الرأي العام بدقة وعلى نطاق واسع.

القاهرة -مصطفى عمارة



بوريطة:املغرب يتعرض إلى مضايقات وهجمات إعالمية

اختراع جديد..الذكاء االصطناعي يحلل املشاعر البشرية
ابتكار «إموبوت» ،في التوصل إلى إجابة في شأن اخملاطر
سجل في تلقي الرعاية الصحية.
املرتبطة بالوحدة والنقص املُ ّ
و ُيفترض أن يو ّفر جهازهم الذي اختُبر داخل دور لرعاية
املسنّني وعدد من املنازل ،إمكانية تعديل العالجات من دون
اضطرار املريض ألن ينتظر موعد زيارة طبيبه.
وتتمتّع خوارزميات اجلهاز بقدرة على «حتليل تعبيرات
الوجه الدقيقة» التي تعكس املشاعر البشرية ،فهي مبثابة
مرآة «حلالنا النفسية والذهنية» ،بحسب املهندس.
الصحي ،يتم منذ زمن اللجوء إلى الذكاء
وفي اجملال
ّ
االصطناعي القادر على جمع كميات كبيرة من البيانات
وحتليلها بصورة آنية ،لتشخيص األمراض بدء ًا من
السرطان وصو ًال إلى حتاليل البول.
ويقول ستيف كونيغ ،وهو نائب املسؤول عن األبحاث في
شركة «كنسيومر تكنولودجي أسوسييشن» التي تتولى
تنظيم معرض الس فيغاس لإللكترونيات «ال نستطيع
كبشر التعامل مع كل األفكار التي ننتجها ،فنحن بحاجة

لكنها تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة
ومن االنعكاسات املدمرة للتغير املناخي،
والبطالة فيها مرتفعة فيما اخلدمات العامة
من كهرباء وماء سيئة.
وكما في ّ
كل أرجاء العراق ،الفساد حاضر
في ّ
ّ
كل جوانب اجملتمع ،فالعراق مصنف في
املرتبة  157من بني  180في مؤشر «مدركات

الفساد» ملنظمة الشفافية الدولية .يثير ذلك
حزن مهند عبد العزيز الذي عليه أن يؤمن
من سيارة األجرة القوت اليومي لعائلة
مؤلفة من أربعة أبناء .ويقول «التحضيرات
الستضافة البطولة كلفت احلكومة احمللية
أموا ًال طائلة».
ويضيف «نتطلع أن تكون خليجي 25
دافع ًا إلنهاء معاناة أعداد كبيرة من األسر
الفقيرة ما زالت بحاجة إلى مساكن وتطوير
للخدمات احلياتية».

للموقع اإللكتروني للمكتبة ،اجلمعة املاضي وذلك خالفا ملا
تداولته بعض املنابر اإلعالمية من وقائع بهذا اخلصوص.
كما كشفت أنه سبق وأن تعرض املوقع املذكور لعدد من
محاوالت االختراق ،التي تزامنت مع إعالن املكتبة الوطنية
إلصدارها اجلديد «الببليوغرافيا اخملتارة للصحراء
املغربية» ،ووضع نسخته الرقمية رهن إشارة الباحثني
في املوقع.
بقية اخلبر على املوقع

