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 49يوم ًا على العدوان والمقاومة م�ستمرة

� 2107شهداء غالبيتهم من الأطفال والن�ساء و�أكثر من  10500جريح

ارتفعت حصيلة الشهداء الذين سقطوا أمس
جراء العدوان اليهودي المتواصل على قطاع
غزة لليوم التاسع و األربعين إلى ستة ،ليرتفع
عدد الضحايا منذ بدء العدوان في السابع من
الشهر الماضي إلى  2107شهداء غالبيتهم من
األطفال والنساء وأكثر من  10500جريح فضالً
عن دمار كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين
والبنية التحتية في القطاع.
وذك��رت وكالة «وف��ا» الفلسطينية أن طفلة
وفتى استشهدا وأص��ي��ب  5آخ���رون بجروح
وصفت حالة بعضهم بالخطرة إثر غارة لطيران
االحتالل استهدفت منزال ً في حي الشيخ رضوان
وسط قطاع غ��زة ،مشيرة إلى وص��ول جثمان
الطفلة زينة بالل أبو طاقية البلغة من العمر
سنة ونصف والفتى محمد وائل الخضري إلى
مستشفى الشفاء جراء القصف الذي استهدف
أحد المنازل في حي الشيخ رضوان ،إضافة إلى
وصول خمس إصابات حالة بعضهم خطرة.
وكانت طائرات العدو «اإلسرائيلي» سوت
باألرض برج الظافر المكون من  14طبقة .كذلك
دمرت الطائرات سوقا ً تجارية وسط رفح.

وفي السياق ،أعلنت مصادر طبية فلسطينية
مقتل مواطنين اثنين وإصابة نحو عشرين
في سلسلة غ��ارات شنها طيران العدو على
مناطق مختلفة من القطاع ،وأكد شهود عيان
أن الطائرات «اإلسرائيلية» استهدفت تجمعا ً
للمواطنين ق��رب أب��راج الفيروز شمال غربي
مدينة غزة ،ما أدى إلى مقتل اثنين من المواطنين
وإصابة عشرة بجروح.
وأعلن أش��رف القدرة الناطق باسم وزارة
الصحة ف��ي غ��زة وص���ول س��ت إص��اب��ات إلى
مستشفى أبو يوسف النجار في استهداف في
رفح جنوب القطاع.
وفي مدينة غزة أصيب ستة مواطنين في
قصف منزل غ��رب المدينة كما دم��ر القصف
«االسرائيلي» منزال ً في منطقة البركة في دير
البلح من دون إع�لان وق��وع إصابات ،إضافة
إلى تدمير منزل في مخيم المغازي ،فيما أصيب
مواطن بجروح متوسطة خالل قصف نادي بيت
الهيا الرياضي في بلدة بيت الهيا شمال قطاع
غزة.
في حين واصلت المقاومة الفلسطينية ردها

على االعتداءات اإلرهابية «اإلسرائيلية» فقصفت
مطار «بن غوريون» ومحطة غاز «اسرائيلية»
في عرض البحر ومحطة كهرباء تزود عسقالن
بالطاقة .وسجلت إصابة أحد المستوطنين
بجروح خطرة في بئر السبع.
وأطلقت المقاومة الصواريخ صباح أمس على
مستوطنات س��دوت هنيغف وشاعر هنيغف
وأشكول بحسب وسائل إعالم العدو ،في حين
نجا رئيس األركان «اإلسرائيلي» بني غانتس
من الموت بسقوط صواريخ على مستوطنة
ناحل عوز ،فيما أعلن وزير األمن «اإلسرائيلي»
موشيه يعالون أن «ه��دف «إس��رائ��ي��ل» اآلن
هو وقف إطالق النار ،ال تجريد قطاع غزة من
السالح» ،مضيفا ً أن «»إسرائيل» لن تتحمل
وضعا ً قائما ً من االستنزاف».
من ناحية أخ��رى ،أعلنت «سرايا القدس»
الذراع العسكرية لحركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين قصفها مستوطنات العدو وتجمعات
جيشه بعدد من الصواريخ ،فقصفت كيبوتس
نيريم بـ 6صواريخ  c8kو 4صواريخ ،107
وقصف موقع الكاميرا بـ 3قذائف هاون 120

ملم ،وقصف أسدود بصاروخي غراد ،وقاعدة
زيكيم بـ 4صواريخ  ،107وكيسوفيم بصاروخ
 ،107وموقع النصب التذكاري ش��رق بيت
حانون بـ 3قذائف هاون  120ملم.
وقصفت بئيري بـ 4صواريخ  ،107وناحل
عوز بـ 3قذائف ه��اون ،ومعاودة قصف موقع
النصب التذكاري بـ 3قذائف هاون  120ملم،
فيما قصفت أس��دود بصاروخي غ��راد ،وموقع
الصغير ش��م��ال ال��ق��ط��اع بـ 4ق��ذائ��ف ه��اون،
وموقع صوفا بـ 3قذائف ه��اون ،و بئر السبع
بصاروخي غراد ،وكيبوتس آفي شالوم شرق
رف��ح بـ 3ص��واري��خ  ،107وأس���دود بصاروخ
غ��راد ،وعسقالن بصاروخي ج��راد ،وأشكول
بـ 3صواريخ  ،107والعين الثالثة بصاروخي
.107
إضافة إلى قصف أس��دود وبئر السبع بـ5
صواريخ غراد ،وكفار سعد بـ 4صواريخ ،107
وحوليت بقذيفتي ه��اون ،وأح��راش كيسوفيم
بـ 3قذائف هاون ،وناحل عوز وكفار عزا بـ12
صاروخ  ،107وأحراش كيسوفيم بقذيفة هاون
 120ملم.

«�إ�سرائيل» تعي�ش في �صدمة
ق��ال��ت «ال��ق��ن��اة ال��ع��اش��رة» ف��ي تلفزيون
ال��ع��دو ال��ي��ه��ودي إن «م��س��ت��وى ال��ه��ل��ع بين
«اإلسرائيليين» بلغ مستويات قياسية منذ
بدء عملية «الجرف الصلب» ،مشيرة إلى أن
«أعدادا ً كبيرة من المواطنين القلقين يقصدون
المستشفيات »،الفتة إل��ى «ارت��ف��اع ح��وادث
الطرق  40في المئة على رغم تراجع حركة
التنقل على الطرقات».

وأض��اف��ت ال��ق��ن��اة أن «األدوي����ة المهدئة
لألعصاب نفدت من الصيدليات بسبب ارتفاع
الطلب عليها بنسبة  66في المئة ،وارتفاع
الوالدات المبكرة ،وارتفاع عدد من يعالجون
أسنانهم  30في المئة بعد تضرر أسنانهم
بسبب «العض والشد أثناء النوم» ،مشيرة
أيضا ً إلى أن «عيادات عالج مرضى السكري
استقبلت ضعف عدد المرضى بسبب الضغط

الناجم عن سماع صافرات اإلنذار ،ما يرفع من
معدالت السكر لدى مرضى السكري».
وتحدثت القناة عن «ارتفاع كبير في عدد
الشكاوى من حصول اع��ت��داءات جنسية»،
مشيرة إلى «ارتفاع كبير في مستوى الهلع
والصدمة حتى في األماكن البعيدة من قطاع
غزة ،أي في المناطق الشمالية على الحدود
مع لبنان».

وكشفت القناة «اإلسرائيلية» عن دراسات
أج��راه��ا أخصائيون في مدينة «س��دي��رون»
والتي أظهرت ارتفاع معدالت اإلجهاض بين
النساء الحوامل ،وانخفاض مظاهر الود من
األهل تجاه أوالده��م» ،واعتبرت أن «الجميع
متوتر ويشعر بالضغط ويتابع األخبار».
وخلصت هذه الدراسات إلى أن التحقيق أظهر
أن «»إسرائيل» دولة تعيش في صدمة».

الدفاع ال�شعبي تعلن قتلها  150جندي ًا �أوكراني ًا ومحا�صرة نحو � 7آالف

كييف تحتفي بعيد ا�ستقاللها على وقع مجازر ال�شرق
نشر مراقبو منظمة األمن والتعاون في أوروبا
أم��س تقريرا ً خاصا ً أك��دوا فيه مقتل ع��دد من
المدنيين وإلحاق أضرار في حي كالينينسكي
شمال مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا ،جراء
القصف المدفعي الذي طاول الحي أول من أمس
وج��اء في التقرير أن «بعثة المتابعة رأت
مبنى سكنيا ً مكونا ً م��ن  5ط��واب��ق انتشرت
أنقاضه في المنطقة ،وإل��ى جانبه وقف نحو
 60شخصا ً معظمهم من المسنين صدمهم هذا
الواقع .وشاهدت البعثة قرب الطريق المؤدية
إلى المبنى  3جثث مغطاة بالبطانيات إحداها
لطفل.
وقال السكان للمراقبين إن الجثث لوالدين
وطفلهما ،مضيفين أن طفالً آخر في الـ  5من
العمر من األسرة نفسها لقي مصرعه في الطريق
إلى المستشفى متأثرا ً بإصابة في الرأس.
وأض��اف المراقبون أن المنزل تضرر جراء
القصف بشكل كبير منوهين بتدمير شقة في
الطابق الثالث بالكامل.
وك��دت البعثة لحاق أض��رار كبيرة بمرأب
وروض��ة أطفال قرب المبنى السكني ،مشيرة
إلى أن «السكان المدنيين قدموا للمراقبين ما
يعتبرونه شظايا لقذائف مدفعية».
ويأتي هذا التقرير بعد يوم على تصريحات
لفاليري آموس نائب األمين العام لألمم المتحدة
للشؤون اإلنسانية أعربت فيها عن أسفها من
التسييس المفرط للوضع حول قافلة اإلغاثة
الروسية إلى مناطق شرق أوكرانيا.
وقالت« :أن��ا في غاية األس��ف كون الوضع
حول قافلة المساعدات اإلنسانية الروسية قد
سيس بشكل كبير .وآمل بأالّ يتكرر ذلك الحقاً».
وأضافت آم��وس أن األم��م المتحدة تعترف
بصعوبة الوضع الذي يعيشه سكان أوكرانيا،
م��ش��ددة على ض���رورة أال تتعرض المسائل
اإلنسانية للتسييس .وأوضحت« :أعتقد أن
هناك قضايا سياسية بين أوكرانيا وروسيا
يجب االهتمام بها .أم��ا ما يتعلق بالناحية
اإلنسانية للمسألة فمن المهم عدم تسييسها»،
وأشارت إلى أنه «من المهم في العمل اإلنساني
أن���ه مستقل وم��ح��اي��د وي��ك��م��ن ف��ي مساعدة
الناس».
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أع��ل��ن��ت المستشارة
االلمانية آنجيال ميركل في كييف استعداد
البلدان الغربية تقديم قروض بماليين كثيرة
إلى أوكرانيا ،مؤكدة أن ال حديث حول عقوبات

جديدة ضد روسيا.
من جهة أخرى ،أشار الرئيس األوكراني بيوتر
بوروشينكو خالل مؤتمر صحافي مشترك مع
ميركل إلى أن الجانبين ناقشا «إمكان العملية
السلمية ،وإمكان إعادة بناء البنية التحتية في
دونيتسك ولوغانسك».
وأف��اد بوروشينكو بأنه سيُعلن في مؤتمر
الدول المانحة في شهر أيلول المقبل تأسيس
صندوق تمويل خاص ألوكرانيا بمبلغ 500
مليون يورو ،للنهوض باقتصاد األقاليم الشرقية
في البالد ولتقديم المعونات لسكانها ،وأطلق
بوروشينكو على ذلك اسم «خطة ميركل» كما
وصف المستشارة األلمانية بأنها «أهم محام
أوروبي ألوكرانيا».
وأعلنت ميركل عقب لقائها بوروشينكو عن
«ضمانة ق��رض يزيد ع��ن  500مليون ي��ورو
لحاجات الطاقة وإم��دادات المياه ،وأيضا ً 25
مليون يورو لمساعدة النازحين».
ووف��ق�ا ً لميركل ،ف��إن أوكرانيا بحاجة إلى
مساعدة إنسانية وفنية والحديث ال يدور حول
فرض عقوبات جديدة ضد روسيا ،كما طالبت
المستشارة بـ»وقف إطالق النار من الطرفين»،
معربة عن أملها أن يسفر لقاء مينسك المقرر

الثالثاء عن إحالل السالم في أوكرانيا.
إلى ذلك ،نفى مجلس األمن والدفاع الوطني
األوكراني صحة المعلومات التي تحدثت عن
محاصرة قوات الدفاع الشعبي نحو سبعة آالف
من الجنود األوكرانيين شرق البالد.
وقال المتحدث باسم المركز اإلعالمي للمجلس
أندريه ليسينكو في مؤتمر صحافي عقده أمس:
«لم يحاصر أحد من الجنود األوكرانيين خالل
األيام الثالثة األخيرة .العسكريون األوكرانيون
يحافظون على مواقعهم ويواصلون هجوما ً
تدريجيا ً على األراضي التي ال تزال تحت سيطرة
اإلرهابيين حتى اآلن» ،بحسب قوله.
وك��ان��ت ق��ي��ادة أرك���ان جيش «جمهورية
دونيتسك الشعبية» قد أفادت في وقت سابق
من أمس أن الهجوم المضاد الذي تقوم به منذ
يومين أسفر عن مقتل أكثر من  150جنديا ً
أوكرانيا ً وتدمير  4منظومات «سميرتش» و12
منظومة «غراد» و 17دبابة.
وأكدت الهيئة سيطرة قوات الدفاع الشعبي
على التجمعات السكنية في نوفودفورنويه
وأوس���ي���ك���وف���و وك��ل��ي��ن��وف��ك��ا وس��ت��روي��ت��ي��ل
ولينينسكويه ونوفوكاتيرينوفكا ،مضيفة
أنها قامت بمحاصرة ع��دد كبير من الجنود

األوكرانيين في منطقة التجمعات السكنية في
هذه المناطق.
وأضافت أن «قواتنا تحاصر حاليا ً نحو 5
آالف شخص و 50دبابة وأكثر من  200مدرعة
ونحو  50منظومة صاروخية من طراز «غراد»
و»أوراغان» وأكثر من  100هاون تابعة للجيش
األوكراني».
وأعلن المصدر أن ق��وات ال��دف��اع الشعبي
تحاصر في منطقة بلدة أوليونوفسكويه حوالى
ألفي جندي من كتيبتي «آزوف» و»دنيبر»
المسلحة بنحو  30دبابة وأكثر من  80مدرعة
وأكثر من  60هاون.
ج��اء ذل��ك بالتزامن مع احتفاالت شهدتها
العاصمة كييف تخللها عرض عسكري لمناسبة
الذكرى السنوية الـ 23الستقالل البالد.
وقال الرئيس بوروشينكو في خطاب ألقاه
لمناسبة العيد إن إح�لال السالم في منطقة
إجراء العملية العسكرية في شرق أوكرانيا لن
يتحقق على حساب سيادة ووح��دة األراض��ي
األوكرانية ،مضيفا ً أن «الخطوات نحو السالم
ال يمكن أن تكون أح��ادي��ة الجانب .وال يجب
اتخاذها على حساب سيادة ووح��دة أراضي
واستقالل أوكرانيا».
وت��اب��ع ب��وروش��ي��ن��ك��و أن الدبلوماسيين
األوكرانيين يعملون ما بوسعهم إليجاد أسلوب
سياسي لتسوية األوض���اع في ش��رق البالد،
مشيرا ً إل��ى أن ال��ن��زاع ت��ج��اوز أط��ر العالقات
الثنائية وي��ع��رض للخطر األم���ن األوروب���ي
والعالمي».
وفي السياق ،هنأ بطريرك موسكو وسائر
روسيا كيريل الرئيس األوكراني بعيد االستقالل
داعيا ً إي��اه إلى «عمل ما بوسعه لوقف سفك
الدماء» في البالد بأسرع وقت ممكن.
وج��اء في رسالة التهنئة التي ص��درت عن
البطريرك ونشرت على موقعه اإللكتروني
أمس« :أدعوكم من جديد لما فيه مصلحة سكان
أوكرانيا كلها إلى عمل ما بوسعكم لوقف سفك
الدماء بأسرع ما يمكن .أعتقد أن البالد تحتاج
اليوم إلى السالم والوفاق المدني والتوحد حول
القيم المسيحية والحوار الوطني الشامل الذي
سيسمح ل��ذوي اآلراء المختلفة والمنقسمين
حاليا ً بالمشاركة بالفعل في تحديد مصير
وطنهم» .وأضاف أن «الشعب األوكراني يعيش
اليوم على األرجح إحدى أصعب المراحل في
تاريخه».
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ت�صب لم�صلحة الجوار والدول الإ�سالمية
روحاني :قدرتنا الدفاعية
ّ

�إيران تعلن �إ�سقاطها طائرة
تج�س�س «�إ�سرائيلية» فوق نطنز
ّ

أع��ل��ن��ت ق����وات ح���رس ال��ث��ورة
اإلسالمية في إيران إسقاطها طائرة
من دون طيار تجسسية «إسرائيلية»
ك��ان��ت ت��ن��وي التسلل إل��ى محيط
منشأة نطنز النووية وسط البالد،
بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب
العالقات العامة في حرس الثورة
أمس.
وجاء في البيان« :قامت دفاعاتنا
الجوية التابعة لقوات الجو فضاء
ف��ي ال��ح��رس ال��ث��وري ب��اع��ت��راض
وإس��ق��اط طائرة تجسس من دون
طيار «إسرائيلية» بعد إصابتها
بصاروخ».
وأش���ار البيان إل��ى أن الطائرة
«اإلسرائيلية» التي أسقطت هي من
نوع الطائرات الخفية التي ال يرصدها
الرادار «شبح» وكانت تنوي التسلل
إل��ى محيط منشأة نطنز النووية
حيث تصدت لها وح���دات الدفاع
الجوي بالوقت المناسب وأصابتها
ب��ص��اروخ أرض ج��و قبل دخولها
أجواء المنشأة النووية.
وج��اء ه��ذا التطور في وق��ت أكد
الرئيس اإليراني حسن روحاني أن
بالده لن تقف مكتوفة األيدي حيال
أي عدوان ضدها ،مشيرا ً إلى موقع
إي��ران الحساس في قلب المنطقة
وال��ع��ال��م ،وأن األم���ن ف��ي المنطقة
ال معنى ل��ه م��ن دون��ه��ا ،موضحا ً
أن ال��ق��درات الدفاعية للجمهورية
اإلسالمية تصب في مصلحة دول
الجوار والدول اإلسالمية.
كالم روحاني جاء خالل حضوره
ووزير الدفاع اإليراني حسين دهقان
م��راس��م إزاح���ة الستار ع��ن أربعة
إن��ج��ازات دفاعية إيرانية ،شملت
نوعين جديدين من صواريخ كروز

البحرية وطائرتين من دون طيار من
الجيل الجديد.
وأض��اف روحاني« :أنه مكافحة
اإلرهاب في المنطقة غير ممكنة من
دون إيران ،وشدد على أن الصناعات
الدفاعية ف��ي ب�لاده هدفها ال��ردع
وليس مواجهة ضد أي بلد والحؤول
دون نشوب حروب في المنطقة».
وق��ال الرئيس اإليراني أن بالده
ال تسعى إل��ى ال��دخ��ول ف��ي سباق
تسلح وأنها ليست بصدد امتالك
أسلحة دمار شامل ألسباب شرعية
وأخالقية ،مؤكدا ً أن العنف في العالم
يأكل األخضر واليابس ويهدد األمن
والسالم ،وإن الجميع يتطلع اليوم
إلى عالم خال من اإلرهاب والعنف
وال��ت��ش��دد .وأش���ار إل��ى أن الجميع
مهددون اليوم ومعرضون للهجمة
ال��ب��ش��ع��ة م��ن ال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف،
وأضاف أن أرواح الماليين أزهقت،
وال���دول الصناعية ت��ح��اول حرق
البالد اإلسالمية ،مؤكدا ً أن إليران
صوتا ً غير متناغم مع مستكبري
وسلطويي العالم.
من ناحية أخرى ،أكد وزير الدفاع
وإسناد القوات المسلحة اإليرانية
العميد حسين ده��ق��ان ،أن وزارة
الدفاع ترصد وباستمرار األوضاع
األمنية في المنطقة ،وتعمل على
تجهيز وإع���داد نفسها وف��ق�ا ً لنوع
التهديدات التي تواجهها.
وأض����اف ده��ق��ان« :أن ال��ق��وات
المسلحة اإليرانية تتمتع بالجاهزية
الجيدة ،وأن الصناعات الدفاعية
جندت طاقاتها وب��أق��ل اإلمكانات
أما بأكثر اإلنجازات وأهمها لخدمة
القوات المسلحة» .وتابع« :على
هذا األساس تحركنا باتجاه تصميم

وتصنيع المنظومات الصاروخية
وأن���واع األسلحة التي تمكننا من
مواجهة تهديدات األع��داء» ،مشيرا ً
إل���ى م��ك��ان��ة إي����ران ال��رف��ي��ع��ة على
الصعيد ال��دول��ي باعتبارها قوة
مؤثرة في المنطق والعالم.
وأض��اف دهقان« :ال يمكن بلورة
أية معادلة قوة وأي دور في المنطقة
م��ن دون ح��ض��ور إي����ران» ،مشيرا ً
إل��ى «أننا نمتلك وضعا ً جيدا ً في
ال��م��ج��االت الدفاعية والسياسية
المختلفة خصوصا ً أن وضع إيران
على الصعيد الدولي قد بات إيجابيا ً
ال سيما بعد تولي حكومة الرئيس
روحاني زمام األم��ور ،وقد اعتمدنا
خطوات ناجحة في الداخل في ظل
الوحدة القائمة».
وأش��ار دهقان إلى القوة الجوية
اإليرانية وإل��ى ق��درة وزارة الدفاع
في تصميم وصنع أنواع الصواريخ
أرض -أرض سواء الصواريخ التي
تعمل بالوقود السائل أو الصلب،
ق��ائ�لاً« :ل��دي��ن��ا ع�لاق��ات ج��ي��دة مع
المراكز العلمية والجامعية في مجال
الطائرات من دون طيار».
ووص���ف وزي���ر ال���دف���اع ،ال��ق��وة
البحرية بأنها مقتدرة ،وأضاف أننا
قادرون على تصميم غواصات بزنة
 500طن من األساس ونتجه نحو
منظومات اإلزاحة الجديدة لخفض
التشويش والبقاء فترة أطول تحت
الماء.
وأش����ار إل���ى ت��رك��ي��ز الصناعة
الدفاعية على أنظمة السونار ،وقال
إن صواريخنا من طراز كروز تصل
إلى مدى  300كيلومتر ما يمنحنا
ال��ق��وة ف��ي جميع ال��م��ج��االت على
المستوى البحري.

�أ�شتون وظريف يلتقيان في بروك�سيل مطلع �أيلول
أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي أن لقاء المفوضة العليا
لشؤون الخارجية واألمن في االتحاد األوروب��ي كاترين
آشتون ووزير الخارجية اإليراني جواد ظريف سيعقد في
 1أيلول في بروكسيل.
ونقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية عن المصدر قوله:
«من المتوقع أن يجرى اللقاء في  1أيلول» ،مضيفة أن هذا
اللقاء سيتمحور حول «مناقشة آلية مواصلة المحادثات
بهدف تحقيق ات��ف��اق شامل بشأن البرنامج النووي
اإليراني».
وتنوي األط��راف المعنية التوصل إلى اتفاق بحلول
 24تشرين الثاني لمنع استئناف سريان مفعول نظام
العقوبات الدولية ضد طهران ،إذ من المتوقع أن يجرى

لقاء جديد للسداسية الدولية في نيويورك عشية افتتاح
دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة المقرر في  16أيلول.
وكان وزیر الخارجیة االیراني أكد في وقت سابق نيته
زيارة  3دول أوروبیة في غضون األيام العشرة المقبلة،
مشيرا ً إلى أنه سیبحث مع مسؤولة السیاسة الخارجیة
في االتحاد األوروبی كـاثرین آشتون في بروكـسيل حول
المفاوضات النوویة.
وق��ال ظریف ف��ي تصریح صحافي« :س���أزور خالل
األی��ام العشرة المقبلة ال��دول األوروبیة الثالث إیطالیا
ولوكـسمبورغ وبلجیكا وسألتقي مع السیدة آشتون
للبحث حول المفاوضات النوویة».

قاتل ال�صحافي الأميركي فولي من �أ�صل م�صري
كتبت صحيفة «تايمز» البريطانية
أن ال��خ��ب��راء م���ن االس��ت��خ��ب��ارات
البريطانية «م��ي »5 -و»م��ي»6 -
ح��ددوا بدقة هوية قاتل الصحافي
األميركي جيمس فولي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع
في الحكومة البريطانية قوله أن
المشتبه به هو البريطاني من أصل
مصري عبد المجيد عبد الباري .ومن

المعروف أن هذا الشاب البالغ من
العمر  23سنة ،ويعرف بين مقاتلي
التنظيم االرهابي باسم «الجهادي
جوني» كان يعيش منذ عام في منزل
تبلغ قيمته  1مليون جنيه استرليني
غرب لندن.
م��ن جهته ق��ال وزي��ر الخارجية
البريطاني فيليب هاموند األحد إن
تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» يمثل

نظام التعذيب والقتل الذي يتناقض
بالكامل مع القيم اإلسالمية مضيفا ً أن
مقاتلي «الدولة اإلسالمية» يحولون
أجزاء من العراق وسورية إلى دولة
إرهابية ينوون استخدامها كقاعدة
لشن هجمات على ال��دول الغربية،
مضيفا ً أن بالده تنوي تقديم األسلحة
ل�لأك��راد لمواجهة اإلسالميين في
العراق.

الحكومة الألمانية �أبرمت �صفقة
مع «الدولة الإ�سالمية» للإفراج عن رهينة
نقلت صحيفة «فيلت إم زونتاخ»
األلمانية عن مصادر أمنية أن مواطنا ً
ألمانيا ً احتجزه تنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية» اإلرهابي رهينة ،أطلق
سراحه في شهر حزيران الماضي،
بعد صفقة أبرمتها الحكومة األلمانية
مع التنظيم.
ون��ق��ل��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أم����س عن
ال���م���ص���ادر األل��م��ان��ي��ة ق��ول��ه��ا إن
اإلسالميين المتشددين الذين نشروا
األسبوع الماضي مقطع فيديو يظهر
ق��ط��ع رأس ال��ص��ح��اف��ي األم��ي��رك��ي
األسير جيمس فولي ،تلقوا شيئا ً
مقابل إطالق سراح الرهينة ،لكنها
لم تفصح عن طبيعة هذا التبادل،
مشيرة إل��ى أن وزارة الخارجية
«نفت دفع أية فدية من أي نوع».
وأشارت الصحيفة األلمانية إلى
أن الرجل الذي يبلغ من العمر 27
سنة من والية براندنبرغ في شرق

ألمانيا اختطف م��ن قبل مقاتلي
«ال��دول��ة اإلسالمية» أثناء وج��وده
في سورية عام  .2013وأضافت أن
عائلة الرجل تلقت بريدا ً إلكترونيا ً
ف��ي وق��ت مبكر م��ن ال��ع��ام الحالي
يظهر فيها ال��ش��اب ح��ي �ا ً ويطلب

فيه المقاتلون فدية مقابل إطالق
سراحه.
وبعد مفاوضات على إطالق سراح
الرجل الذي لم يكشف التقرير عن
هويته ،تم ّكنت الحكومة األلمانية من
إطالق سراحه في حزيران الماضي.

