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انسانية هي من ب االكبر في العام.
ـعـتـرف بـها والـثالثـاء أقـرت الـسلـطـة ا
انــهـا تـواجه صــعـوبـات مــالـيـة كــبـيـرة
محـذرة من ان الريـال اليمـني على وشك

االنهيار.
ونشر رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر
رسالـة على صـفحـته في موقع فـيسـبوك
مــوجــهــة الى "احلــلـفــاء" قــال فــيــهـا انه
يـتـوجب عـلـى هـؤالء الـعـمل عـلى "انـقـاذ
الـــريــال الــيــمــني مـن االنــهــيــار الــتــام"
مـعــتـبـرا ان "انــقـاذ الـريـال يــعـني انـقـاذ

اليمني من جوع محتم".
وذكر ان قـيمـة الريـال تدنت بـشكل كـبير
واصبـحت كل 500 ريال تـساوي دوالرا

واحدا.
ودعـا الــدول احلـلـيـفــة الى ايـداع امـوال
ـــقــر ــركـــزي في عــدن ا ــصـــرف ا فـي ا
ــؤقت لــلــحــكــومــة في جــنــوب الـيــمن ا

وارسال مشتقات الوقود.
من جـهته اجـرى هـادي اتـصاال هـاتـفـيا
بولي الـعهد الـسعودي االمـير مـحمد بن
سلـمان بـحسب مـا افادت وكـالة االنـباء
ـتحـدثة باسم احلـكومة اليـمنيـة "سبأ" ا

عترف بها. ا
وقــالـت الــوكــالــة ان هــادي عــرض امــام
االمير الشاب الذي يـتولى ايضا منصب
ــمــلـكــة "الــتـحــديـات وزيــر الــدفـاع في ا
االقــتــصــاديــة الــراهــنــة الــتي يــواجــهـا

اليمن".
تأتي الوديعة السعودية في وقت تواجه

ـملـكـة نفـسـها مـصـاعب اقتـصـادية مع ا
تراجع اسـعار الـنفط مـنذ .2014وسجل
االقتصـاد السعودي في 2017 انكـماشا
للـمـرة االولى في ثمـاني سـنوات بـسبب

تدابير التقشف الصارمة.
وقـدمت الــسـعـوديـة مـيـزانــيـة تـوسـعـيـة
لــلــعــام 2018 مــتـــوقــعــة اكــبــر نــفــقــات
حكومية في تاريخها في مسعى لتحفيز
االقتصاد الـراكد لكنـها قدرت في الوقت

ذاته ان يــبــلغ الــعــجـز
ــوازنـة نــحـو 52 في ا

مليار دوالر.
و اتـهم الـزعيـم األعلى
اإليـراني آيـة اللـه علي
خـــــامـــــنـــــئي حـــــكـــــام
الــــســـــعـــــوديـــــة يــــوم
الــــثالثــــاء بـــارتــــكـــاب
”خــــــيــــــانـــــة “بــــــحق
سلم بتعاونهم مع ا
ــــتـــحـــدة الــــواليـــات ا

وإسرائيل.
وقال خامنـئي متحدثا
ـانيـ من ـمـثـلـ بـر
دول إسالمية جتـمعوا
في طــــهــــران إن قــــرار
ــــتـــحـــدة الــــواليـــات ا
االعـــتـــراف بـــالـــقــدس
عـــاصـــمـــة إلســـرائـــيل
خـطـأ كــبـيـر ومـحـكـوم

عليه بالفشل.

ــمـلــكـة { الــريـاض (أ ف ب) - قــررت ا
السـعوديـة امس االربـعاء ايـداع ملـياري
ركـزي اليمني غداة صرف ا دوالر في ا
عترف مطالبة رئيس احلكومة اليمنية ا
ـسـاعـدات مـالـيـة عـاجـلة الـى هذا بـهـا 

البلد الغارق في نزاع مسلح.
وقـال بـيـان رسـمـي تـلـقت وكـالـة فـرانس
ـلــيـاري بــرس نـســخـة مــنه ان وديـعــة ا
دوالر اجلــديــدة ســـتــضــاف الى وديــعــة
سابقة بقيمة مليار دوالر مشيرا الى ان
هذه اخلطوة تأتي بهدف "تعزيز الوضع
ـالي واالقـتــصـادي (...) السـيـمـا سـعـر ا

صرف الريال اليمني".
وتـــقــود الــســعـــوديــة مــنــذ اذار/مــارس
 2015حتالـفا عسـكريـا في البلـد الفـقير
ـعتـرف به عـبد دعـما لـسـلـطة الـرئـيس ا
ربه مــــنــــصــــور هــــادي فـي مــــواجــــهـــة
ــتــمـردين احلــوثــيـ الــذين تــتـهــمـهم ا

الرياض بتلقي الدعم من ايران.
تمردون مـنذ أيلول/سـبتمبر ويسيطـر ا
 2014عـلى الـعــاصـمـة صـنـعـاء مـا دفع
ـعتـرف بهـا الى اعتـماد عدن بالـسلـطة ا
مـقرا مـؤقـتـا لهـا. وقـامت الـسلـطـة بـنقل

دينة اجلنوبية. ركزي الى ا صرف ا ا
ومنذ التـدخل السعـودي قتل في النزاع
ني بينما اصيب اكثر اكثر من 9200 
من 52 الـف شـــــخص اخـــــر بـــــحـــــسب
ية. لكن احصائيات منظمة الصحة العا
الــيــمن يــواجه ايــضـا مــصــاعب مــالــيـة
ســواء في صــنــعــاء او في عــدن وأزمــة
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األمريكي دونالد ترامب الثالثاء أن
ـطبق في الـواليات نظـام الهـجرة ا
ـــتـــحــدة حـــالــيـــا يــضـــعف األمن ا
القومي في وقت تسعى إدارته إلى
احلصول على دعـم احملكمة الـعليا
للسـماح بـترحيل  700ألف مهاجر

." يعرفون بـ"احلا
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وبعـد أيام مـن إثارة تـرامب غضـبا
دولـيــا بـعـدمـا أشــارت تـقـاريـر إلى
هاجرين القادم أنه اشتكى من ا
من دول وصفها بـ"احلـثالة" سعت
حكومته إلى حتويل مسار النقاش
عـبــر ربط عـدد من بـرامـج الـهـجـرة

احلالية بالتهديدات اإلرهابية.
وأفـــاد تـــقـــريـــر جـــديــد صـــادر عن
وزارتي الـعـدل واألمن الـداخـلي أن
نـــــحــــــو ثالثــــــة أربـــــاع اإلدانـــــات
بــاإلرهــاب الــدولي الــبــالـغ عــددهـا
 549الــتـي أصــدرتــهـــا احملــاكم األ
مـــريــــكــــيـــة مــــنـــذ اعــــتـــداءات 11
ايــلــول/ســبــتــمــبــر  2001تــرتــبط
بـأفــراد ولـدوا في اخلــارج  مـنح
 148منهم اجلنسـية بعد وصولهم

تحدة. الى الواليات ا
وأضاف الـتقـرير أنه  مـنع مئات
اإلرهـــابــيـــ احملـــتـــمـــلـــ الـــذين
حاولوا دخول البالد بشكل شرعي

أو غير شرعي.
ومـساء الـثالثـاء نـشر تـرامب عـبر
موقع "تويـتر" رابـطا للـتقريـر دعما
جلـهــود الـبـيت األبــيض في انـهـاء
برامج على غـرار القـرعة للـحصول

طار قبل موعد الرحلة بثالث إلى ا
سـاعات لـتالفي الـتـأخيـر الـذي قد
يطـرأ نتـيجـة ذلك وتمـك الـشركة
من تــطـــبــيق اإلجــراءات اجلــديــدة

بسهولة وفي الوقت احملدد".
ـلـكيـة االردنـية  11رحلة وتشـغل ا
أسـبـوعيـا إلى أ مـريـكـا الشـمـالـية
مـنـهـا خـمس رحالت إلى شـيـكـاغو
وأربع إلى نــيـويــورك إضــافـة إلى
رحـلــتـ أسـبـوعــيـا إلى ديـتـرويت
ـديــنــة مــونــتــريـال مــرتــبــطــتــ 

الكندية.
وكـانت الـشـركـة اعـلـنت في كـانـون
ثــاني/ يــنــايـر  2017انــهــا تـلــقت
تعلـيمـات من السلـطات اال مريـكية
بتـقيـيد سـفر رعـايا سـبع دول على
ـــتـــجـــهـــة الى مـــ طـــائـــراتــهـــا ا

تحدة. الواليات ا
ـــعــنـــيـــة بـــتـــلك واجلـــنـــســـيـــات ا
الـتـعـلـيـمـات الـتي طـبـقت مـبـاشـرة
هي الـسـودان ولـيـبـيـا والـصـومـال

وسوريا وإيران والعراق واليمن.
وتــضــمـنت تــعــلــيـمــات الحــقـة من
السـلـطات األ مـريكـيـة حظـر ادخال
أجــهــزة الــكــمــبـــيــوتــر احملــمــولــة
واأللواح وااللعاب اإللكترونية الى
تـجهة الى مقـصورات الـطائـرات ا
ـــتــحــدة من ســبع دول الــواليــات ا
عــــــربــــــيــــــة هـي االردن ومــــــصــــــر
والــســـعـــوديـــة والـــكـــويت وقـــطــر
ـــغـــرب واالمـــارات الـــعـــربـــيـــة وا

وتركيا.
عـلى صـعـيــد اخـر اعـتـبـر الـرئـيس
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وقـعه الـرسمي وأضاف خـامـنئي وفـقـا 
ـنـطـقـة الـتي عـلى االنـتـرنـت حـكـومـات ا
ـتـحـدة والـنـظام تـتـعـاون مع الواليـات ا
سلم تـرتكب خيانة الصهيوني ضـد ا

بكل تأكيد وهو ما تفعله السعودية.“
وتتنافس إيران والسـعودية على النفوذ
فـي الــــشـــــرق األوسط حـــــيث تـــــدعم كل
واحـدة منـهـمـا طرفـا مـخـتلـفـا في الـيمن

وسوريا والعراق ولبنان.
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أرشـفت العديد من احملطات الـتاريخية للـمشهد الثقـافي عمليات دمج ألغلب
بدع) الناجح لن ينفذ نحو اجلمهور الـتجارب اإلبداعية ; رسالة منها بأن (ا
اال بـعد مروره بـ ( مـجمـوعة ) تفـتح له أبواب الـنجاح  _إشـارة منها  _إلى
أن مـفاتـيح هـذه األبـواب لن تـكون في يـوم مـا مـلكـا شـخصـيـا أو فـرديا ولن
بـدع (جنما) إال إن سـمحت (هي) بـذلك ; وب هذه اجملـاميع و عدم يـكون ا
شهد) محدودا ومنحصرا ـبدع واجلمهور) لهذه اللعبة ; أضحى (ا وعي (ا

عند نقاط إشعاع معينة .. 
الـواقع الـثــقـافي الـذي خــلـقـتـه شـبـكــات الـتـواصل االجــتـمـاعي عــبـر مـواقع
تـنفس للمالي من الشـباب حول العالم لـلتعبير (االنـترنت)  والتي حتولت 
ـتابع ; والتي عن آرائـهم و نشر إبداعاتـهم ليقرأها عـدد غير محدود من ا
أصــبـحت وسـيــطـا جـديـدا لــلـنـشـر  بل وأدى االنــتـشـار الـكــبـيـر لـعــمـلـيـات
الـتواصل وشـعـبـيتـهـا بـ مخـتـلف األعـمار واجلـنـسـيات إلـى ظهـور أشـكال
ـصـاف اإلبداع ; فـمـن خالل عـدد غـير جـديـدة من الـكـتـابـة يـرقى بـعـضـهـا 
مـحـدود من الصـفـحـات و اجملمـوعـات الـتي جتـمع كتـاب األدب في مـخـتلف
صـوره ; يتنافس كتاب و شعراء على حـصد ثمارهم عبر زيادة جمهورهم و
عـروفـ في حقل الـنشـر الورقي مـتابـعيـهم  بل و انـضم عدد من الـكتـاب ا
الـتقليـدي إلى كتاب (اجلـيل اجلديد)  الـذي يبدو أنه حتـول كليـا إلى النشر
عـبر مـواقع التـواصل االجتـماعي وبـاقي أشكـال النـشر اإللـكتـروني بدال من
ــعــروفــة وبـــ مــؤيــد ومــعــارض الــنــشــر الـــتــقــلــيـــدي عــبــر دور الــنــشـــر ا
لـظاهرة (اإلبداع األليكـتروني) تبقى حقـيقة بارزة  وهي أن هذه الـعملية قد
كـسرت حـلـقات االحـتـكار حـول عـمـليـة الـنشـر والـنـفاذ نـحـو اجلمـهـور التي
تـفـرضهـا (اجملـامـيع الـثـقـافـية ودور الـنـشـر واالعالم بـشـتى مـفـاصله )  و
سـاعدت جيال جديدا على الظهور وطرح كـتاباته للجمهور  ورغم االنتقادات
الـبائسة من هذه اجملاميع للسطحية واالنطباعية التي تشهدها هذه التجارب
يـزة عبر ـنع في نفس الـوقت من ظهـور كتـابات إبـداعيـة   إال أن ذلك لم 
مـواقع (النت) .  وتوسعـت اجملاالت اإلبداعيـة لتشمـل السياسـة و االقتصاد
والـفنون و العلوم بشتى أشـكالها  ليستحـوذ هذا اجليل على جزء كبير من
فـكرين و االجتاه الـتأثيـر في تغـييـر نوعـية الـثقافـة باالبـتعـاد عن النـخبـة و ا
نـحـو الــثـقـافــة الـشـعــبـيـة  لــيـصـبح األدب و اإلبــداع في قـائـمــة أولـويـات و
اهـتمامات شـبكات التـواصل االجتمـاعي  في نفس الوقت  فإن الـنشر على
مـواقع االنتـرنت يعـطي ميـزة إضافـيـة للـكاتب الـذي يسـعى  لصـقل إبداعه 
حـيث يــتــلـقى الــكـاتـب ردود األفـعــال فـورا عــلى مــا يـكــتـبـه سـواء من خالل
ـا نشره عـبر خاصيـة التعلـيقات  و هو عالمـات اإلعجاب أو عبـارات النقد 
كن الـكـاتب من تعـديل احملتـوى الـذي قام بـنشـره لـتوه  أو حـتى رفعه مـا 
من الـصفحة إذا وجـد أنه يحتاج لـتعديالت جوهـرية وعلى صعـيد آخر فإن
الـنشـر عـبـر الـشـبـكة يـعـطي لـلـكـاتب الـقدرة عـلى أن يـشـارك حلـظـيـا وبدون
انـتظار في أية قـضايا إبـداعية أو ثـــــــــقافية تـفرض نفـسها عـلى الساحة 
ـبـدع  دون أن يـنـتـــــــــظـر لـدوره في مـثل مـصـادرة كـتـاب أو حــظـر نـشـر 
الـنشر من خالل كتاب ورقي تقليدي أو حتى للنشر في الصحف و اجملالت
األدبـية  وحيث يستغرق الـنشر في هذه الوسائط وقتـا طويال قد ينتهي معه

زمن القضية التي يتم إثارتها.
ـؤسسات الـتي تعتبـر نفسـها قائدة لـلمشاريع كن إعتـبار اجملاميع وا هـنا 
ثلة عـنها ; مجرد إعاقة حتـاول فرض نفسها في طريق اإلبداع الـثقافية و 
بـعد أن قامت أغـلب التجـارب اإلبداعيـة بسحب الـبساط من حتت أقـدامها و
تسلطة التي تخاطـبهم بها وكإن التجارب اإلبداعية الشابة أهمـلت الطريقة ا
ـؤسسـات . نحن ـرور عبـر نافـذة هذه ا لن تـستـطيع تـمريـر إبداعـاتهـا إال با
ؤسـسات الـثقافـية و بـداية عـصر جـديد لن يـكون فيه نـعيش نهـاية لـعصـر ا
ـبدع بـحاجـة لـلتـسـلق أو التـملق أو إنـتـظار دوره في طـابـور طويل تـفرضه ا
قابلة على ؤسسات إللقاء جتربته أمـام اجلمهور ; و في اجلهة ا عـليه هذه ا

ؤسسات أن تفهم بأنها إنحرفت كثيرا عن مشاريعها  هذه ا
اض ( اإلنـسانية ) التي جـاءت من أجلها و إستـعملت إجنازات مبـدعيها ا
د اجلارف الذي ـومتها وسط هـذا ا و احلـاضرين كركائـز تتعـكز عليـها لد
ـمثـلة الوحـيدة عن سـيحـيلـها الى مـجرد ( أطالل ) بـعد أن كـانت ذات يوم ا
ا فرضـته بشـكل قسري الـثقافـة والفكـر وكل هذا مـا هو إال نـتيجـة طبيـعيـة 
مـكن أن تكون ذات شأن من ( وصـاية ) زائفة عـلى أي جتربة إبـداعية من ا
تـلقي و القار على كـبير إذا ما وجدت الـفرصة احلقـيقية لهـا للنفـاذ نحو ا
حـد سواء ; كما إنـها أسست لـعزلة طـويلة عن اجملتـمع للدرجـة التي يصرح
ـثـقف ; هي وظـيـفة ـؤسـسات ( بـأن وظـيـفـة ا ـمـثـلـ عن هـذه ا فـيـها أحـد ا
جمالية فقط  وال عالقة لها باخلارطة السياسية أو توعية الشعوب ) ; بل إن
ؤسسات ; أصـبح مجحفا وخانقا مـفهوم ( النخبة ) الـذي شرعنت له هذه ا
ثلها ويستحق أن تفتخر به شهد ثقافي  لـطموحات الشعوب في إمتالكها 
بـينـما يـعتـكف هؤالء (الـنخـبة) داخل أبـراجـهم العـاجيـة معـللـ مشـكلـة فهم
اجلـمـهـور لـتـجـاربـهم إلى عـدم وعي هـذا اجلـمـهـور و عـدم إكـتسـابه ألدوات

قبولية !! رحلة ا التلقي الكافية التي تؤهله 
شهد الـثقافي وهو يـحاول إقناع ما تـبقى من جمهوره  أي كـارثة يعيشـها ا

بأنه األصح و األجدر بثقتهم ?! .. 
عـلى التجارب الشـابة أن تفهم بأنـها في طور العـبور نحو مسـتقبل لن تكون
ـبدع هو ثـلها أو يـعلن عـنها ; إنه ( مـستـقبل ) يكـون فيه ا ن  فـيه بحاجـة 
تـواصل مع جمهورها روج لها و ا ـؤسس لتجربتـه و ا ا
ؤسسة يطـرح من خاللها جتربته ; عليه دون احلـاجة 
فـقـط أن يـكــون صــادقـا أمــام نــفـسه و جــمــهـوره في
حتـمل مـسؤولـيـة القـضـايا اإلنـسـانيـة الـتي جاءت من

أجلها هذه التجربة ...

d¹
—U

I
ð

كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قال
ــاضي إن خالل زيــارة لــلــقــدس الــعـام ا
الــقـــلـق بـشــأن إيـران يــدفع الــكـثــيـر من
الـدول الـعـربـيــة لـلـتـقـارب مع إسـرائـيل.
وقـــــــــال وزير بـاحلـكـومـة اإلسرائـيـلـية
في نـــوفـــمـــبـــر تـــشـــرين الـــــــــثـــاني إن
إســـرائــيل أجـــرت اتــصــاالت ســـريــة مع
ـشــتـركـة الــسـعــوديـة بــشـأن اخملــاوف ا

جتاه إيران.

ياه االقليمية ركب احملطم في ا ÂUDŠ∫  حرس السواحل الياباني يصعدون على ا

{ فــــانـــكــــوفـــر (كــــنـــدا) (أ ف ب) -
تحـدة وحلـفاؤها تعهـدت الواليـات ا
نع االلـتـفاف امس تشـديـد االجـرات 
ـفـروضـة عـلى الـعـقــوبـات الـدولـيـة ا
عـــلى كـــوريـــا الــشـــمــالـــيـــة ومــنـــهــا
ـنع الــعـمــلـيــات االمـنــيــة الـبــحـريــة 

التهريب البحري.
وحث وزيـــر اخلـــارجـــيـــة االمــريـــكي
ريـكس تيـلـرسـون ونـظيـرته الـكـنـدية
كــريـســتــيـا فــريالنــد الـلــذين تــرأسـا
مـحـادثـات في فـانـكـوفـر دول الـعـالم
على دعم اجراءات "احلظر البحري".
وكررت الـدولـتـان الى جانب الـيـابان
وكـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيـــة ودول اخــرى
شـــــاركت في االجــــتـــــمــــاع الــــرفــــيع
ـسـتـوى الـتـزامـهـا "نـزع االسـلـحـة ا
الـنـوويـة من شـبه اجلـزيـرة الـكـورية
ـكن التـحـقق منه وال بشـكل كـامل و

عودة عنه".
ويـعــد الـتـحــذيـر بـتــشـديـد اجـراءات
اعـتـراض الـشـحـنـات غـيـر الـشـرعـيـة

ــــواد نــــوويـــة او واردات تــــنـــتــــهك
لـمـوسة الـعقـوبـات أكثـر الـتدابـيـر ا
الــتي خــرج مــنــهــا االجــتــمــاع الــذي
اسـتـمـر يـومـ ولم تـدع الـيه الـص

وروسيا.
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ـراقـبـ بـينـهم وشـكك الـعـديـد من ا
بـــكــ ومــوســـكــو في جـــدوى عــقــد
اجـتمـاع حلـلـفاء سـابـقـ في احلرب
نـاقشة مـسألـة عندمـا يبقى الكوريـة 
دعم الــــصــــ مــــفــــتــــاح الــــنــــجــــاح
الـــدبـــلـــومـــاسي. ولـــفت آخـــرون الى
ــوفـد اخـتـالف واضح لـلــهـجــة بـ ا
ـتــشـدد وزيـر اخلــارجـيـة الـيــابـاني ا
تــــارو اورو ونــــظــــيــــرته الــــكــــوريـــة
اجلنـوبـية االكـثـر حذرا كـانغ كـيونغ-
وا التي قالت ان احملادثـات الكورية-
الـــكــــوريـــة االخـــيـــرة دلــــيل عـــلى ان

العقوبات تقوم بعملها.
لـــكن بــعـــد انــتـــهــاء االجــتـــمــاع أكــد
تــيـــلــرســون عــلى تـــكــاتف احلــلــفــاء

ومـــواصــلـــتــهـم الــعـــمل مع الـــصــ
وروسيـا لتطـبيق الـعقـوبات الـدولية
واجبـار كيم ونغ اون عـلى التـفاوض
لـــنـــزع اســـلـــحـــته الـــنـــوويـــة. وقــال
تيـلـرسون "سـتبـقى وحـدتنـا وهدفـنا
ــنــطــقــة ــشــتــرك مـع آخــرين في ا ا
وخـصوصـا الـصـ وروسيـا قـائـمة
رغم مـــحــاوالت كــوريـــا الــشــمـــالــيــة
ــتــكـررة لــتــفــريــقــنـا وزرع اخلالف ا
بــيـنــنــا". واضـاف "نــاقـشــنــا أهـمــيـة
واجـهة االلـتفـاف على العـمل سويـا 
الـعـقـوبـات وعـمـلـيـات الـتـهريـب كـما
وجهـنا نـداء للـتحـرك لتـعزيـز احلظر
البـحري بغـية احـباط عمـليـات النقل
غـيـر الشـرعـيـة الـتي تـتم من سـفـيـنة
الى اخرى". وتُـتـهم كـوريا الـشـمالـية
بـالـسـعي لاللـتـفـاف عـلى الـعـقـوبـات
الـقـاسـيـة الــتي فـرضت عـلى الـنـظـام
عـزول عن طـريق نقل شـحـنات من ا
سفن اجـنـبيـة الى سـفنـهـا في عرض
الــبـحــر. ويــقـول بــعض اخلــبـراء ان

االجراءات البحريـة العتراض السفن
التجارية سيتم تفسيره كعمل حربي
ويــــتـــســـبـب في رد كـــوري شــــمـــالي

يحتمل ان يكون مدمرا.
وتشير التـقارير في واشنطن الى ان
القوات اال مـريكـية تـخطط على االقل
لـتـســديـد ضـربـة مـحــتـمـلـة مـحـدودة
بـهـدف اقـنـاع كــيم ان اكـثـر خـيـاراته

االمنة هي التفاوض على اتفاق.
ورفض تـيــرلـسـون مـنـاقــشـة مـسـائل
التـخـطيط الـعسـكـري ولم يعـلق على
مـا اذا كــان الــرئـيس دونــالــد تـرامب
عـلـى اتـصــال مع بـيــونغ يـانغ لــكـنه

حذر من ان االزمة تتصاعد.
ا اذا كان وحذر قائال "فيمـا يتعلق 
على اال مـريكيـ ان يشـعروا بـالقلق
إزاء انــــــــدالع حـــــــرب مـع كـــــــوريـــــــا
الشمالية اعتقد انه علينا جميعا ان
نــكـون واقــعــيــ وواضـحــ بــشـأن
الوضع الـراهن" وذلك بـعـد ايـام على
انــذار خـــاطئ في هـــاواي يــحــذر من

ضربة صاروخـية. وقال تـيلرسون ان
التـجارب االخيـرة الكـورية الـشمـالية
لـــــــرأس حــــــــربي حــــــــراري نـــــــووي
ولــصــاروخ عــابــر لــلــقــارات تــظــهـر
ـــتــواصـل" في تــطـــويــر "تـــقــدمـــهــا ا

يا. ترسانة تمثل تهديدا عا
واضـاف "أعـتـقـد ان مـقـاربـتنـا جلـعل
كــوريـا الــشـمــالـيــة تـخــتـار اخلــطـوة
الـــصــحــيـــحــة هـي بــالــقـــول لــهــا ان
احملادثـات هي افـضل حل وان احلل
الـعـسـكـري لن يــأتي بـنـتـيـجـة جـيـدة
لـهــا". ورحـبت الــوفـود بـقــرار كـوريـا
الـشمـالـيـة لـقـاء مبـعـوثـ من سـيول
وارسـال وفـد لـلـمـشـاركة فـي االلـعاب
ـبيـة الـشـتويـة وهـو مـا يعـتـبره االو

كثيرون اختراقا محتمال في األزمة.
وقـــالت ســيـــول االربــعـــاء ان كــوريــا
الـشــمـالــيـة عــرضت ارسـال اكــثـر من
شجـع الى العـاب بيونغ  200من ا
ــــشـــاركــــة في االلــــعـــاب تــــشــــانغ وا
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لكن تـيـلرسـون حـذر من انه قد يـكون
من الـضـروري اتــخـاذ تـدابـيـر اخـرى
اذا واصــــلت كــــوريــــا الـــشــــمـــالــــيـــة
اســـتـــفـــزازاتــهـــا فـــيـــمــا حـث وزيــر
اخلـــارجــيــة الـــيــابــاني تـــارو كــونــو

احللفاء على مواصلة االحتراس.
ودون ان يــســمي كــوريـا اجلــنــوبــيـة
حـذر كــونــو من ان نـظــام كــيم جـونغ
اون "ال بـد انه يـســعى لـزرع الـشـقـاق
ـــتـــشــــددة وتـــلك االقل بـــ الــــدول ا
تـشددا". مـن جانـبـهـا رحـبت الـوزيرة
كـانغ بـالـدعم الـدولي لـلـعـقـوبات لـكن
كلمتها االفتتاحية حملت رسالة اكثر
تـفـاؤال مـن رسـالـة جـارتــهـا الـيـابـان.
وقالت كانغ "اعـتقـد ان االدات فرض
عـقوبـات مـشـددة وضغـوطـا من جـهة
وعـرض مـسـتـقـبل آخـر اكـثـر اشـراقا
مـن جـــهـــة اخـــرى جنـــحـــتـــا مـــعــا".
وشـــــرحـت "في الـــــواقـع ان جـــــهــــود
نـسقـة بدأت تؤتي اجملتمـع الدولي ا
ثـــمـــارهـــا". وأكــد تـــيـــلــرســـون بـــعــد
احملـادثـات "عـدم وجــود مـسـافـة" بـ
ســـيـــول وواشــنـــطن حـــول كـــيــفـــيــة
الـتــعـاطي مـع االزمـة وان الـتــحـالف
الثالثـي اال مريـكي الـيابـاني الـكوري
اجلنوبـي ال يزال "قويـا". على صـعيد
اخــر أعــلـنت الــســلـطــات الــيـابــانــيـة

الــثالثــاء انـتــشــال ثــمـاني جــثث من
زورق جــــــنح الـى وسط الــــــيـــــابـــــان

وتشتبه بانه كوري شمالي.
ــــســـؤول وصــــرح هـــيــــروشي آبي ا
الـرفـيع في الــشـرطـة لـوكـالـة فـرانس
بـرس ان خــفــر الـســواحل عـثــر عـلى
جــــثـث ســــبع رجـــــال داخل حــــطــــام
الــــزورق الـــذي جــــرفه الـــتــــيـــار الى
كانـازاوا في وسط الـيـابـان االسـبوع
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وتابع آبي ان السلطـات عثرت ايضا
عـلى رفــات مـتــحـلل لـرجـل آخـر عـلى
بعد نحو  15مترا من مـكان الزورق
مــضــيــفــا انـه "من الــصــعب حتــديــد
هـوية اجلـثث النـهـا بدأت بـالـتـحلل"
ومـشـيـرا الى ان االمـواج حـالت دون
اجراء عملية تفتيش دقيقة للزورق.
ومـضى آبي يـقــول "رأيـنـا عـلـبـة تـبغ
حتـتــوي عــلى رسـائـل كـوريــة لـكن ال
ــكــنـــنــا تــأكــيــد ان الــقــارب كــوري
شــــمـــالي". اال ان خــــفـــر الــــســـواحل
يشـتبه فـي ان القـارب هو االخـير من
سلـسلـة زوارق صيـد كوريـة شمـالية
يـــجـــرفــهـــا الــتـــيـــار الى الـــســواحل
الــيــابــانــيــة بــعــد الــعــدد الــقــيــاسي
ــاضي. واظــهــرت ــســجـل الــعــام ا ا
صور نشـرها التـلفزيـون حطام قارب
مـسـطح الـقــاع عـلى الـشـاطئ. وأورد

تـــلـــفـــزيــون "تـي في اســـاهي" انه 
الــعـثــور عــلى شـارة عــلــيـهــا صـورة
الزعـيم الـكـوري الشـمـالي كـيم جونغ
ايل في احلـطـام. وسـجل عـدد زوارق
الــصــيـد الــكــوريـة الــشــمـالــيــة الـتي
يـنـتـهي بــهـا االمـر في الـيـابـان رقـمـا
قـــــيـــــاســــيـــــا في 2017 بــــلغ 2017
ـــقــارنــة مع 66 قــاربــا في 2016 بــا
بـحــسب خـفــر الـســواحل الـيــابـاني.
وتـــطــــلق وســـائل االعـالم احملـــلـــيـــة
تـسـمـيـة "قـوارب االشـباح" عـلـى هذه
ـــوتـــون الـــزوارق الن طـــواقـــمـــهـــا 

احيانا في عرض البحار.
يقول خـبراء ان الـصيادين الـكوري
ـسـافات أبـعد الشـمـاليـ يـتوغـلون 
في عــرض الـبــحـار لــتـلـبــيـة مــطـالب
احلكـومة بتـحقـيق صيـد أكبر اال ان
ـشاكل ـتهـالـكـة مـعـرضـة  قـواربـهم ا
مـيـكــانـيـكـيـة وغـيــرهـا ولـيس لـديـهم

وسائل كثيرة لطلب النجدة.

إن كـنت حتـسب نفـسك من الـعقالء فـعـثرتك يـوم امس وأنت في طـريقك الى
عـملك وبسبب حفرة متروكـة توجب عليك إبالغ من يهمه األمر أو على األقل

جتنب ذات الطريق الى طريق آخر
ــثـقــفــ أو من حـمــلــة الـتــحــصـيل وإن كـنت حتـــــــــــسب نــفــــــــسك من ا
ـاضي مع احـد الـدراسي فالشك إن الـتـجــربـة الـتي مـررت بـهـا في الـعـام ا
اصــدقـاءك كـفــــــــــيــلـة بـأن تـعـــــتــبـر مـنـهـا وتــعـيـد حـسـابــاتك في أخـتـيـار
اصـدقـاءك حيث اتــــــــضح لك أنه ال يـسـاوي قـشر بـصل أزاء حـاجـتك إليه
ـصـادفة لك إلنه اسـلـمك للـقـدر وكـان كثـيـراً مـا يتـمـنى إن جتـرب وحَكَـمتْ ا

عليه 
ُـتـديـنـ فـبـالـضـرورة إن الـدين يُـقـيـدك وفق وإن كـنت حتـسـبك نـفـسك من ا
ـؤمن من جـحـر مـوازين وضـوابط وهــو يـردد عـلـيك دائـمـاً وأبــداّ ( اليُـلـدغ ا
) تصور أنه حـدد لغفـلتك إن حتدث مرة واحـدة فقط ولم يسمح لك إن مـرت
تـمر عليك التجارب مـرور الكرام دون تتعظ منهـا وتستفيد وإال فأنت في واد
وديـنك في واد آخــر وإن كـنت حتـسـبك نــفـسك من الـتــجـار وأربـاب الـعـمل

والكسب.
ــؤكـد إن مــيـزانك ونــظـرتك لــلـحــيـاة هي وفق الــربح واخلـســارة فـهل فـمن ا
بـأمكانك أن تستسيغ اخلسارة بعد اخلسارة من جتربة أخرى وأنت التاجر
الـضـلــيع في فــنـون الـتــجـارة مــا احـسـبك تــفـعل ذلـك واذا سـمـحـت لـنـفس
الـتجربـة إن تنال مـنك جتاريـاً فأنت لست تـاجرا ذكيـاً تبـتغي الربح وتـتجنب

اخلسارة.
وإن كـنت رجال عـرفــيـاً التـؤمن إال بـاالعـراف فـالـعــرف اليـخـرج من قـوانـيـنه
ـا ـا يـكـون اكــثـر تـشـدداً مـن غـيـره جتـاه الــتـجـربـة أو ر وتـعـهـــداتـه بل ر
ا اليـســـــــمح بـهـا إذا كـان في احـتـمـاالته أدنى شـــــــك في خـطــــئـهـا ور
ــكن تـنــفــيـذ (الــقـصــاص قـبل يـكــون عـلى بــاطل في هــذا الـــــــتــوجه إذ ال
اجلـنـايـة) ولـكـن هـو كـذلـــــــك يـأبى أن تــلـوث ثـيـابه بـعـض اإلخـفـاقـات كـمـا

يراها.
وإن كـنت طــــــــالـبــا مـدرسـيـاً او جـامــعـيـاً فـأنت في مــيـدان الـتـجـارب وفي
احـتـكـاك دائم مـعـهـا وتـأكـد لك من كـثــــــــــرتـهـا إن الـذي اليـزرع اليـحـصد
ـكن لك اذ تـدرس وال والـذي اليـبــحث اليـجـد والـذي اليـجــتـهـد اليـنــجح فال
تـعـتقـد أو تـرى وال تـؤمــــــــن ألن ذلك كـمن يـجـمع بـ النـقـيـضـ وهـو أمر
خـارج عن التـفكـير الــــــــــسوي وإن كـنت أنـسانـا بسـيطـاً تعـبر عن نـفسك
بـــانـك الحـــول والقـــوة لـك في عـــالــــم الـــصـــخب والــــضـــجـــيـج والـــعالقـــات

واالمتيازات.
جل هـــــــــمك هو رغـيف اخلبـز لك ولعـيالك فـأنت تملك
اكـثـر من غـيـرك ارادتك الـبـريـــــــــــئـة ومن هـنـا كـانت
الـتجـربة الـواحدة تـكفـيك في إن تتـعلم مـنهـا الدروس
لـتكون لك حـصنـاً منيـعاً يصـد عنك مـا الحتمد عـقباه

على إن ال تكون قد أنكرت جتربة األمس.

ـــعــــلـــومــــات الـــواردة في وصـف ا
التقرير بأنها ليست إال "رأس جبل
اجلليـد" إن "لديـنا حالـيا حتقـيقات
مــرتــبـــطــة بــاإلرهــاب تــخص آالف
ـتـحـدة األشـخـاص في الـواليـات ا
." ن وفدوا كالجئ ئات  بينهم ا
ـــاضي ونـــدد تـــرامـب األســـبـــوع ا
بـالنـظـام الـقـضائـي في بالده الذي
اعــتـبــره "مــجـحــفـا" غــداة جتـمــيـد
قاض فـدرالي في كـاليـفـورنيـا قرار
إدارته وقف العـمل بـبرنـامج "داكا"
ـــؤجــلــة (اخـــتــصـــار "االجــراءات ا

لـألطــفـــال الـــوافــديـن") لــتـــســـويــة
ـهـاجـرين الذين أوضـاع الشـبـاب ا
دخـلــوا الـبالد بــشـكل غــيـر شـرعي
عنـدمـا كانـوا اطـفاال والـذين يـطلق

ون". عليهم "احلا
وأثـــارت وزارة الـــعـــدل مــزيـــدا من
اجلدل الـثالثاء عـندمـا أعلـنت أنها
ستـتجـاوز مـحكـمة االسـتئـناف في
كاليفـورنيا حيث سـتطعن في قرار
قــاضي ســان فـرانــســيـســكــو أمـام
احملـكـمـة الـعـلـيـا مـبـاشـرة تـوفـيـرا

للوقت.

على االقامة (غرين كارد) و"الهجرة
تـسلـسلـة" التي تـسمح بـلم شمل ا
ـهــاجــرين إلى الــواليـات عــائالت ا
تـحدة. وقـال الرئـيس "قدمـنا إلى ا
ــوارد الـــكـــونـــغـــرس الئـــحــة مـن ا
واإلصالحــات. نــحـتــاج إلى ابــقـاء
ا في ذلك تحدة آمنة  الواليات ا
ـتـسـلـسـلـة االبـتـعـاد عن الـهـجـرة ا
العشوائية ونظام القرعة والتحول
إلى (نـــظــام هـــجــرة) عـــلى اســاس

استحقاقها".
من جهـته أشـار وزيـر العـدل الذي
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{ عمـان (أ ف ب) - اعـلنت شـركة
ـلكـيـة األردنـية اخلـطوط اجلـويـة ا
امس االربـعــاء انه سـيـتـم اعـتـبـارا
من اخلميس اجراء مـقابالت أمنية
ـسافرين عـلى رحالتها مع جميع ا
ــتــحـدة ــتــجــهـة إلـى الـواليــات ا ا
تنفيذا لطلب السلطات اال مريكية.
وقــالت الــشــركــة في بــيــان تــلــقت
فــــرانس بـــرس نـــســــخـــة عـــنه ان
الـــشــركــة "تـــبــدأ إعــتـــبــارا من غــد
(اخلميس) بـتنفـيذ إجراءات أمـنية
إضـافـيـة تــتـمـثل بـإجـراء مـقـابالت
توجه إلى سافرين ا أمنية مع ا

تحدة". الواليات ا
واشارت الـشركـة الى ان السـلطات
األ مـريـكـيـة طــالـبت بـتـطـبـيق هـذه
االجــــــــراءات مـــــــنــــــــذ تـــــــشــــــــرين
األول/نـوفــمـبـر 2017 و تـأجـيل
تـطـبـيـقهـا حـتى الـيـوم فـيـمـا بدأت
شـركـات أخـرى بـتـطـبيـقـه منـذ ذلك

الوقت.
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ــلـكــيـة ان "اإلجـراءات واوضـحت ا
األمــنــيـة اإلضــافــيـة تــطــال جــمـيع
ـيــة الـتي شــركـات الــطــيـران الــعــا
تــــشـــــغل رحـالت مـــــبــــاشـــــرة إلى
تـحدة والتـي  الطلب الواليـات ا
مـنـهـا تـنـفـيـذ هـذه اإلجـراءات عـلى
ـتوجـه إلى أ سـافرين ا جمـيع ا
مـريـكـا ومن مـخـتـلف اجلـنـسـيـات

دون إستثناء".
ــغـادرين إلى ودعت مــسـافــريـهــا ا
ـتــحـدة إلـى "احلـضـور الـواليــات ا
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