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تساؤالت ما بعد 
عودة الجنراالت؟!
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العسكرية  املؤسسة  دعوة  مستغرباً  يكن  لم 
األمريكية  مؤخراً عودة بعض الجرناالت القدماء 
خرباتهم  من  لالستفادة  مجدداً  الخدمة  اىل 
املرتاكمة يف الحروب التي شاركوا فيها يف أنحاء 
عديدة من العالم ومنها منطقه الرشق األوسط 
وتحديداً العراق التي تعود إليها القوات األمريكية 

أخرياً تحت غطاء محاربة ( داعش ).
وهذا التطور لم يتوقف عند قرار اإلدارة 
األمريكية وإنما تجاوز ذلك إىل عدد غري 
التي اتخذت  الدول األوربية  قليل  من 
هي األخرى سلسلة من اإلجراءات  ذات 
مؤسساتها   يف  الجاهزية  برفع  الصلة 
ذلك  يتطلبه  ما  مع  والدفاعية   األمنية 
أيضاً من استدعاء قدامى هذه املؤسسة 
من العسكريني وذلك يف إطار ما تشهده 
العالقات الدولية  من توتر جراء تدهور 
نحو  وعىل  املناطق  عديد  يف  األوضاع 
يف  الخطرية  التداعيات  الخصوص 
االتحادية  روسيا  قيام  منذ  أوكرانيا 
بضم جزيرة (القرم) والتدخل يف دعم 

املتمردين رشق البالد  .
فعل  ردة  عن  يختلف  ال  الحال  بطبيعة  واألمر 
إدارة الرئيس الرويس فيال ديمري بوتني الذي بدا 
أكرث صالبة تجاه محاولة أوروبا وامريكا  فرض 
خالل  روسيا  شهدت  حيث  اقتصادية  عقوبات 
األسابيع املنرصمة رفع وترية الجاهزية القتالية 
إشارة  يف  وذلك  عسكرية  بمناورات   والقيام 
االستعدادات  عن  الداللة  تخطئها  ال  واضحة 
ـ  وهو   .. أراضيها  عىل  عدوان  أي  لصد  املكثفة 
الخرباء  قدماء  دعوة  استدعى   أمر  ـ  بالطبع 
املؤسسة  يف  ثكناتهم  إىل  العودة  إىل  العسكريني 

العسكرية  الروسية بعد سنوات من التقاعد .
وال بأس أن أصل بعد هذا االستهالل إىل 
الجرناالت  دعوة  دالالت  عن  التساؤل 
هل  آخر  بمعنى   .. الخدمة  إىل  العودة 
نشهد تغيرياً يف رسم خارطة العالم اليوم 
بعد أن أسهم هؤالء الجرناالت يف تغيريها 
قبل وبعد الحرب العاملية الثانية ؟ وما 
الراهنة  الحالة  عىل  ذلك  تأثري  مدى 
األوسط  الرشق  منطقة  تعيشها   التي 
تخوض  التي  العربية  الدول  وتحديداً 

حرباً دامية النهاية لها ؟.
برسم  ومرشوعة  مطروحة  التساؤالت  هذه  كل 
القادمة  القليلة  األسابيع  خالل  عليها  اإلجابة 
من قبل املعنيني  بالرصاع الدائر يف العالم  ،بل 
الجرناالت  عودة  تكون  ان  يف  املهم   األمر  لعل 
القادمني من التقاعد لديهم االستعداد لإلسهام 
العربي  الوطن  و  العالم  لتجنيب  املساعدة  يف 
تحديداً من مأزق االحرتاب ، لكن هذه التقديرات  
ال تبدو واقعية بالنظر إىل أن دروس التاريخ قد 
خرج  الباب  من  العسكر  حرض  إذا  بأنه  علمتنا 

السالم من الشباك!

اإلمارات: اليمنيوناإلمارات: اليمنيون
 وال يوجد أي حظر أو منع و لم 
من  وقــت  أي  يف  تعميم  أي  يصدر 
التأشريات  إصدار  بإيقاف  األوقات 

لحاميل الجوازات اليمنية.
لإلقامة  العامة  "اإلدارة  ــال:  وق
تتعامل  بدبي  األجــانــب  ــؤون  وش
بشفافية مطلقة يف موضوع إصدار 
الجنسيات،  لجميع  التأشريات 
لحكام  الثاقبة  الرؤية  مع  تماشياً 

وشيوخ اإلمارات األجالء".
وأضاف:" وطاملا كان طلب التقديم 
واإلجــراءات  القوانني  مع  يتوافق 
املعمول بها يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة فإن إصدار التأشرية يصبح 
موضحا  فحسب"..  وقــت  عامل 
وشؤون  لإلقامة  العامة  اإلدارة  أن 
الجانب تستلم يوميا عرشات اآلالف 
من الطلبات من شتى أنحاء العالم .

الجوية  الخطوط  أن  إىل  وأشــار 
واهتمام  برعاية  تحظى  اليمنية 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من 
إطار  يف  وقائم  مستمر  التعاون  وأن 
توليه  ــذي  ال واالهتمام  التعاون 
لليمن  املتحدة  العربية  ــارات  اإلم

بشكل عام يف مختلف القطاعات.

بما  املحبيش  أشــاد  جانبه  من 
رعاية  مــن  ـــارات  اإلم ــة  دول توليه 
اليمنية  الجالية  ألبناء  واهتمام 
املقيمني عىل أراضيها وكذا لليمنيني 
الزائرين لها .. مثمنا يف ذات الوقت 
الجهات  تقدمها  التي  التسهيالت 
الجوية  للخطوط  املعنية  اإلماراتية 
الجوازات  إدارة  وخاصة   ، اليمنية 

واإلقامة.
املدير  مكتب  مدير  اللقاء  حرض 
اليمنية  الجوية  للخطوط  العام 
املسؤولني  الخمري وعدد من  حمد 

اإلماراتيني.
تنفيذي الجوفتنفيذي الجوف

ختام  يف  التنفيذي  املكتب  وأقر 
االجتماع وفقاً ملا ذكرته وكالة (سبأ) 
تصور  إلعداد  فرعية  لجنة  تشكيل 
املحافظة  يف  االحتفاالت  لربنامج 
املجيدة(26  اليمنية  الثورة  بأعياد 

سبتمرب و14 أكتوبر و30 نوفمرب).
التقى  الــجــوف  محافظ  ــان  وك
باللجنة  اليوم  من  سابق  وقت  يف 
املكلفة بالتحقيق يف أحداث مديرية 
شامال  عرضا  للجنة  وقدم   ، الخلق 
لالنعكاسات السلبية واالرضار التي 

لحقت باملواطنني.
وأكد حرص قيادة املحافظة عىل 
تقديم التسهيالت الالزمة بما يمكن 
مهمتها  انجاز  من  التحقيق  لجنة 

عىل أكمل وجه.
خروج "غازية مارب"خروج "غازية مارب"

حــدة  عـــودة  ــدر  ــص امل وأدان 
بما  معدلها  بلغ  التي  االعتداءات 
حيث  يوم  كل  واحدا  اعتداء  يقارب 
من  أكرث  وجود  املهندسون  اكتشف 
خطوط  عــىل  ــداءات  ــت اع خمسة 
انها  من  الرغم  عىل  األوىل  الدائرة 

خارج نطاق الخدمة.
التوترات  أن  املــصــدر  واعــتــرب 
األمنية واالشتباكات املسلحة التي 
تشهدها املنطقة أدت بصورة كبرية 

إىل ارتفاع حدة االعتداءات.
أمله تجنيب خطوط  وأعرب عن 
النقل مارب- صنعاء وصول القذائف 
منه  تعاني  الذي  األمر  وهو  إليها, 
املؤسسة العامة حاليا حيث تتكرر 
حالة االعتداءات عىل خطوط نقل 
منذ  عالية  بوترية  صنعاء  ــارب-  م

مطلع الشهر الحايل .
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لندن/أ.ف.ب 
الربيطاني  الـــوزراء  رئيس  قــام 
ديفيد كامريون أمس بآخر زيارة له 
إىل اسكتلندا دعًما لرفض االستقالل 
االستفتاء  قبل  بريطانيا،  عــن 
التاريخي حول االنفصال، يف وقت 
تشري استطالعات الرأي إىل اشتداد 

املنافسة بني الرافضني واملؤيدين.
األول  أمس  اسكتلندا  وشهدت 
املؤيد  للفريقني  محموما  نشاطا 
والرافض لالستقالل، غري أن إعدام 
الرهينة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
البالغ  هينز،  ديفيد  االسكتلندي 
بظالله  ألقى  عاما،   44 العمر  من 
الــوزراء  رئيس  وندد  الحملة.  عىل 
االسكتلندي اليكس ساملوند، الذي 
االستقالل،  مؤيدي  معسكر  يتزعم 
من  "مستوى  مستنكرا  بالجريمة، 

الوحشية يفوق التصور".
االستفتاء  موعد  اقــرتاب  ومــع 
جًدا  ضئيال  الفارق  بات  الخميس، 
الرافضني  أن  ولو  املعسكرين،  بني 
متدنية  بنسبة  الصدارة  يف  زالوا  ما 
الــرأي  استطالعات  من  ثالثة  يف 
األربعة التي جرت يف نهاية األسبوع. 
وتوقع تحقيق أجراه معهد اوبينيوم 
فــوز  ــر  ــرف ــزي اوب ذي  وصحيفة 
األصــوات.  من  بـــ53%  الوحدويني 
أن  إىل  االســتــطــالع  معهد  ولــفــت 
رفض  ألنصار  الرئيسة  "املخاوف 
حكومة  بقدرة  تتعّلق  االستقالل 
الوفاء  عىل  مستقلة  اسكتلندية 
سيما  وال  االقتصادية،  بالتزاماتها 

عىل صعيد الصحة والتقاعد".
وعلق مدير حملة رفض االستقالل 
علينا  ــان  ك إن  مــاكــدوغــال:  بلري 
استطالعات  من  عربة  استخالص 
الرأي األربعة هذه، فهو أن كل صوت له 

وزنه. ال مجال لتصويت احتجاجي 
حني يكون الرهان عىل هذه الدرجة من 
حملة  مدير  خصمه  وقال  األهمية". 
جنكينز:  بلري  لالنفصال  املؤيدين 
الرأي تشري إىل أن  إن "استطالعات 
الكفة يمكن أن ترجح ملصلحة أي من 

الطرفني".
االتحاد  قــادة  يواجه  ذلــك،  إىل 
توترهم  إخفاء  يف  صعوبة  األوروبي 
إزاء احتمال حصول اسكتلندا عىل 
ذلك  يتحول  أن  خشية  استقاللها 
إىل عدوى، ويلّوحون بالتهديد بعدم 

قبول ادنربه يف االتحاد.
املفوضية  باسم  متحدث  ورفــض 
التعليق  الحايل  األوروبية يف األسبوع 
التي  ــرأي  ال استطالعات  آخر  عىل 
الرافضني  نسبة  يف  التقارب  تظهر 
أن  إىل  مشريا  لالستقالل،  واملؤيدين 
لكن  ــيل".  داخ بـ"شان  يتعلق  األمــر 
رئيس املفوضية جوزيه مانويل باروزو 

فرباير  يف  االستقالليني  غضب  آثــار 
من  "سيكون  انه  رصح  عندما  املايض 
الصعوبة بمكان وحتى من املستحيل" 
أن تنضم اسكتلندا كدولة مستقلة إىل 
سيكون  قال:  كما  األوروبــي.  االتحاد 
من الصعب جدا الحصول عىل موافقة 
االتحاد  يف  األعضاء  ــدول  ال جميع 
لقبول بلد جديد منفصل عن بلد آخر.

ــذي  ـــــي ال ـــاد األوروب ـــح واالت
الوضع  مع  جمة  صعوبات  يواجه 
والبطالة  ـــزري  امل ــادي  ــص ــت االق
الشبان  صــفــوف  يف  املــرتــفــعــة، 
مسالة  يتخطى  ال  قد  خصوًصا، 
التعامل مع محادثات تبدو عاصفة 
مستقلة.  كدولة  اسكتلندا  حول 
يف  مشكلة  هناك  ذلك  عىل  وزيــادة 
الرشق مع تحركات روسيا يف أوكرانيا 
وقلق دول بحر البلطيق التي تضم 
بحكم  تطالب  قد  روسية  أقليات 

ذاتي.

نيويورك/ أ. ف. ب
طــالــب األمـــني الــعــام لألمم 
املتحدة بان كي مون أمس األول 
جمهورية  يف  ــزاع  ــن ال أطـــراف 
أعمال  بوقف  الوسطى  أفريقيا 
عملية  واستئناف  فورا  العنف 

االنتقال السيايس.
نقل  عشية  ــدر  ص بــيــان  ويف 
السلطة من بعثة الدعم اإلفريقية 
السالم  حفظ  قــوة  اىل  "ميسكا" 
انه  بان  قال  "مينوسكا"،  الدولية 
"يحض االفرقاء الرئيسيني املعنيني 
العمل  بالتزامهم  التمسك  عىل 
شاملة  سياسية  عملية  سبيل  يف 
الكامل  النجاح  ضمان  بهدف 

للعملية االنتقالية يف البالد".
السلطة  "نقل  إن  وأضـــاف: 

ملهمة  الكامل  النجاح  يمثل  هذا 
العسكري  العمل  وبدء  ميسكا 
جمهورية  يف  ملينوسكا  واألمني 

أفريقيا الوسطى".
وأعرب األمني العام عن "امتنانه 
أنقذت  التي  مليسكا  العميق 
جانب  إىل  كثرية  أرواحــا  وحمت 
القوة الفرنسية سانغاريس وقوة 

االتحاد األوروبي".
املثايل  ب"التعاون  رحب  كما 
واالتــحــاد  املتحدة  األمــم  بــني 

األفريقي".
بلغ  املتحدة  األمــم  وبحسب 
(بعثة  مينوسكا  بعثة  عديد 
املتعددة  املتكاملة  األمم املتحدة 
يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد 
الوسطى)  أفريقيا  جمهورية 

6500 جندي وألف رشطي إضافة 
إىل عنارص مدنيني.

أولوية  أن  البيان  وأوضـــح 
"حماية  ستكون  مينوسكا  بعثة 
السياسية  العملية  املدنيني، 

وإعادة إرساء سلطة الدولة".
أبريل  يف  مينوسكا  وأنشئت 
األمــن  مجلس  قـــرار  بموجب 
يرتفع  ان  ويفرتض   2149 الرقم 
جندي  ألف   12 ليبلغ  عديدها 
مهمتها  تنتهي  أن  عىل  ورشطي 
يف 30 أبريل 2015م، وهي مكلفة 
يف  والنظام  األمــن  بسط  ــادة  إع
البلد الغارق يف الفوىض وأعمال 
العنف منذ االنقالب الذي أطاح 
يف  بوزيزيه  فرنسوا  بالرئيس 

مارس 2013م.

استوكهولم / وكاالت
أقر رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلت بالهزيمة يف 
االنتخابات الوطنيسة التي شهدت فوز كتلة املعارضة اليسارية 
بمعظم األصوات عىل االئتالف الحاكم الذي ينتمي ليمني الوسط.
مقاعد  لديه  الوسط  "يسار  إن  عاماً):  رينفيلت(49  وقال 
أكرث من حزب االئتالف يف الربملان"، مضيفاً "سأسلم استقالتي 

واستقالة حكومتي ".
وأردف: " سأتنحى عن زعامة "الحزب املعتدل" املحافظ يف 

الربيع املقبل.
الحزب  أن  االنتخابات  لهذه  األولية  النتائج  وأظهرت 
الديمقراطي االجتماعي املعارض سيعود إىل توىل السلطة، من 

دون أغلبية مطلقة.
وبحسب هذه النتائج فإن يسار الوسط حصل عىل 43 % من 

األصوات مقابل 39.1 %لالئتالف الحاكم بزعامة رينفيلت.
املتطرف  اليمني  من  دعم  إىل  الجديد  االئتالف  وسيحتاج 

املناهض للهجرة.
حزب  زعــيــم  اكــســون  جيمي  أعــلــن  متصل،  صعيد  ــىل  وع

"ديموقراطيي السويد" أمس األول ان حزبه اليميني املتطرف اصبح 
"سيد اللعبة" السياسية يف البالد بنتيجة االنتخابات الترشيعية.

وإبان استالم رينفيلت الحكومة االئتالفية خفض الرضائب 
الرعاية  استحقاقات  وقلص  االثرياء  عىل  الرضيبة  والغى 

االجتماعية.
وقام رئيس الوزراء السويدي رينفيلت بخصخصة العديد من 

الرشكات الحكومية بما فيها مصانع.
وذكر رئيس الحزب الديمقراطي االجتماعي ستيفان لوفني 
بعد تصويته يف ستوكلهولم "إننا ركزنا عىل قضايا اساسية وهي 

: الوظائف والتعليم والخدمات االجتماعية".
للهجرة  املناهض  الديمقراطي  السويدي  الحزب  وانضم 
للربملان للمرة األوىل يف عام 2010م، وهو الحزب الوحيد املعارض 

لسياسة البالد بالنسبة للهجرة.
من  العام  هذا  مهاجر  الف   80 حوايل  السويد  واستقبلت 
سوريا واريرتيا والصومال وافغانستان والعراق وغريها من الدول 
االخرى، وهو أكرب عدد من املهاجرين تستقبلهم السويد منذ عام 

1992م.

سول/ ا ف ب
الكورية  ــاع  ــدف ال وزارة  أعلنت 
الشمالية  كوريا  أن  أمس  الجنوبية 
تسليحي  نــظــام  تــطــويــر  بــصــدد 
الصواريخ  اطالق  من  يتمكن  جديد 

الباليستية من الغواصات.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونقلت 
الوزارة يف سول قوله:  عن مسؤول يف 
استخبارية  معلومات  عىل  "اعتمادا 
حديثة،  وامريكية  جنوبية  كورية 
كوريا  ان  عىل  تدل  مؤرشات  التقطنا 
انبوب اطالق  الشمالية تقوم بتطوير 
صواريخ عمودي خاص بالغواصات."

الناطق  ســيــوك،  مــني  كيم  ــال  وق
باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، 
الغواصات  إن  صحفي:  مؤتمر  يف 
الكورية الشمالية من فئة غولف التي 
تبلغ زنتها 3000 طن يمكن تحويرها 
الصواريخ  اطالق  من  تتمكن  بحيث 

الباليستية متوسطة املدى.
ولكن الناطق اكد عىل ان "سول لم 
بأن  تفيد  اكيدة  معلومات  اي  تتسلم 
قدرة  ذات  شمالية  كورية  غواصة  اي 

قد  الباليستية  الصواريخ  اطالق  عىل 
دخلت الخدمة الفعلية."

يذكر ان اسطول الغواصات الصغري 
مكون  الشمالية  كوريا  تملكه  الذي 
قديمة  غواصات  من  اســاس  بشكل 
انتجت يف الحقبة السوفييتية اضافة 

اىل غواصات صينية محورة.
وكان املعهد االمريكي الكوري امللحق 
قد  االمريكية  هوبكنز  جونز  بجامعة 
قال يف يونيو املايض إنه يعتقد ان كوريا 
نموذج  عىل  حصلت  قد  الشمالية 
بحري من صاروخ كروز رويس الصنع.
املعهد  يف  التسلح  خبري  وقـــال 
الصاروخ  إن  حينه:  يف  لويس  جفري 
الجديد يمثل "اضافة جديدة ومقلقة" 
الكورية  الــصــاروخــيــة  للرتسانة 

الشمالية.
وذكر لويس أن الصاروخ املذكور هو 
نسخة من (صاروخ KH35 الرويس) 
وهو صاروخ كروز مضاد للسفن انتج 
القرن  وتسعينيات  ثمانينيات  يف 

املايض.

مع اقرتاب موعد االستفتاء 

انحسار الفجوة بني املؤيدين واملعارضني 
الستقالل اسكتلندا

دعوة أممية لوقف العنف يف أفريقيا الوسطى

فوز انتخايب للمعارضة السويدية

طهران/ وكاالت
كشف املرشد االعىل يف ايران 
بالده رفضت  ان  عيل خامنئي 
طلبا امريكيا للتعاون يف محاربة 
"الدولة االسالمية"، وذلك بعد 
البلدين  من  كل  نفي  عىل  ايام 
أي مرشوع للتعاون بينهما ضد 

التنظيم املتشدد.
منذ  ــه  أن خامنئي  وقـــال 
املتطرفني  لهجوم  األوىل  األيام 
الواليات  "طلبت  الداعشيني 
سفريها  ــالل  خ مــن  املتحدة 
داعش  ضد  تعاونا  العراق  يف 
رفضت  االسالمية).  (الدولة 

ألن اياديهم ملطخة بالدماء".
واضاف: ان "وزير الخارجية 
وجه  كريي)  (جون  االمريكي 
ايضا طلبا شخصيا اىل (نظريه 
االيراني) محمد جواد ظريف 

الذي رفض" كذلك.
املتحدة  الواليات  ان  واعترب 
كانت تبحث "عن ذريعة لتفعل 
يف العراق وسوريا ما تفعله يف 
املواقع  قصف  اي  باكستان، 
من  اذن"  دون  من  تريد  التي 
الحكومة الباكستانية، يف اشارة 
طيار  بال  بطائرات  الغارات  اىل 

عىل قواعد حركة طالبان.
سبتمرب  من  السادس  ويف 
وزارة  باسم  متحدثة  نفت   ،
معلومات  االيرانية  الخارجية 
ــي بــي يس" نقال  ــا "ب ــه اوردت
هويتها  تحدد  لم  مصادر  عن 
وافق  خامنئي  بان  طهران  يف 

عــىل الــتــعــاون مــع الــواليــات 
املتحدة ملكافحة تنظيم الدولة 

االسالمية.
مرضية  املتحدثة  ورصحت 
افخم ان "املوقف االيراني سبق 
واعلن عنه وهذه املعلومات غري 
صحيحة"، حسبما نقلت عنها 

وسائل االعالم االيرانية.
نفت  الـــيـــوم،  نــفــس  ويف 
املتحدثة باسم وزارة الخارجية 
االمريكية ماري هارف اي طلب 
"لن  قائلة:  ايران  مع  للتعاون 
او  عسكري  تنسيق  باي  نقوم 
استخباراتية  ملعلومات  تبادل 
القيام  مع ايران، وال نية لنا يف 

بذلك".
املتاخمة  ــران  اي تتلق  ولــم 
يف  للمشاركة  ــوة  دع للعراق 
الذي يجمع االثنني يف  املؤتمر 

دولة   20 حوايل  ممثيل  باريس 
الخليج لتحديد  ال سيما دول 
االئــتــالف  يف  منها  ــل  ك دور 
واشنطن  سعت  الذي  الــدويل 
املتطرفني  ملحربة  تشكيله  اىل 

االسالميني.
مشاركة  ان  كــريي  واعترب 
تكون  "لن  املؤتمر  يف  طهران 
بسبب  خصوصا  مناسبة" 
ــــران يف ســوريــا  ــوع اي ــل "ض

وغريها".
اقليمية  حليفة  وايـــران 
رئيسية للنظام السوري وتعترب 
لنظامه  املسلحة  املعارضة 

برمتها ارهابية.
من جهة أخرى رصح نائب 
االيــرانــي  الخارجية  وزيـــر 
اللهيان  عبد  امــري  حسني 
التنظيم  ملحاربة  انــه  أمــس 

ــذي  ــي املــتــشــدد ال ــالم االس
يسيطر عىل مساحات واسعة 
ايران  تؤيد  وسوريا،  العراق  يف 
العراقية  "الحكومتني  تعزيز 
تكافحان  اللتني  والسورية 
جديا االرهاب"، بحسب وكالة 

االنباء الطالبية ايسنا.
املتحدة  الــواليــات  وكانت 
مع  تقارب  مرحلة  يف  دخلت 
ايران منذ نحو سنة خصوصا 
الدولية  املفاوضات  ــار  اط يف 
النووي.  ايــران  برنامج  حول 
عالقات  اي  الدولتان  تقيم  وال 
ابريل  منذ  بينهما  دبلوماسية 

1980م.
امريكيون  مسؤولون  وعقد 
وايرانيون اجتماعات مؤخرا يف 
جنيف يف اطار مفاوضات امللف 

النووي االيراني.

إيران ترفض طلبًا أمريكيًا ملحاربة داعش

نظام صاروخي كوري جديد 


