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دوليات

�أوباما :من ال�سابق لأوانه الحديث عن وقف �إطالق النار في �أوكرانيا

ال�صين ت�ؤكد معار�ضتها
التدخل الأجنبي في �ش�ؤون هونغ كونغ

بوتين يك�شف عن خطته لت�سوية الأزمة الأوكرانية
أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أمس أن على طرفي النزاع في
أوكرانيا وقف العمليات الهجومية
ف��ورا ً من أجل وقف إراق��ة الدماء في
البالد ،وأعرب عن أمله في أن تدعم
كييف التقدم الذي تحقق وتستخدم
ذلك في إط��ار مجموعة االتصال من
أجل تسوية الوضع في جنوب شرقي
أوكرانيا بشكل كامل ودائم.
ودع�����ا ال��رئ��ي��س ال���روس���ي من
منغوليا إل��ى تأمين رق��اب��ة دولية
كاملة وموضوعية لوقف إطالق النار
والوضع في المنطقة اآلمنة ،التي
ستنشأ نتيجة ذلك ،كما اقترح تبادل
األس��رى على أس��اس مبدأ «الجميع
مقابل الجميع» من دون أية شروط
مسبقة.
ودع��ا إل��ى فتح م��م��رات إنسانية
لنقل الالجئين والمساعدات في شرق
أوكرانيا وإرسال فرق من عمال البناء
إل��ى المناطق المتضررة م��ن أجل
إص�لاح البنى التحتية االجتماعية
قبل حلول الشتاء.
وأعرب الرئيس الروسي عن أمله
في أن يتمخض لقاء مينسك المقرر
في الخامس من شهر أيلول الجاري
عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن
تسوية األزمة األوكرانية ،مؤكدا ً أن
موقفه بشأن سبل تسوية األزم��ة
في أوكرانيا متقارب جدا ً مع موقف
نظيره األوكراني بيوتر بوروشينكو.
وفي السياق ،أعلنت موسكو أمس
أن الرئيسين ال��روس��ي واألوك��ران��ي
اتفقا «إل��ى حد كبير» على خطوات
قد تساهم في وقف إطالق النار بين
القوات األوكرانية والمسلحين في
شرق أوكرانيا.
وأك���د المتحدث ب��اس��م الرئاسة
ال��روس��ي��ة دم��ي��ت��ري بيسكوف أن
«روس��ي��ا ال تستطيع أن تتفق على
وقف إطالق النار» كونها ليست طرفا ً
في النزاع.
وقد جاء ذلك تعليقا ً على إعالن
المكتب الصحافي للرئيس األوكراني
ف��ي أع��ق��اب مكالمته الهاتفية مع
الرئيس بوتين اتفاق الرئيسين على
وقف دائم إلطالق النار في دونباس
ش���رق أوك��ران��ي��ا .وورد ف��ي بيان
للرئاسة األوكرانية أن��ه «ت��م خالل
المكالمة التوصل إلى اتفاق على وقف
دائم إلطالق النار في دونباس .وتم
التوصل إلى التفاهم حول الخطوات
التي ستساهم في إحالل السالم».
من ناحية أخرى ،أعلنت «جمهورية
دونيتسك الشعبية» أنها تشكك في
أن وح��دات القوات األوكرانية كافة
ستلتزم قرار الرئيس األوكراني حول
وقف إطالق النار.
وقال فالديسالف بريغ المتحدث
ب��اس��م وزارة ال���دف���اع ال��ت��اب��ع��ة لـ
«دونيتسك الشعبية» أن الكتائب
األوك���ران���ي���ة ال ت��خ��ض��ع للرئيس
األوكراني ،وبالتالي فإنها قد ال تلتزم
ق��راره ،مؤكدا ً أنه ال يعلم شيئا ً عن
التوصل إلى أي اتفاق مع «دونيتسك
الشعبية» بشأن وقف إطالق النار،
مشيرا ً إلى أن قوات الدفاع الشعبي
في دونيتسك لن توقف إطالق النار
طالما توجد عناصر العملية القمعية
في منطقة دونباس.
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق����ال ال��رئ��ي��س
األميركي باراك أوباما إنه من السابق
ألوانه الحديث عن وقف إطالق النار
في جنوب شرقي أوكرانيا ،مضيفا ً

في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس
إستونيا توماس هندريك إيلفيس
أم��س في عاصمة إستونيا تالين:
«لقد رأينا أنباء عدة عن وقف إلطالق
النار ،لكن لم نر أية نتائج لها».
وأشار أوباما إلى أن وقف إطالق
النار هو فرصة جيدة يجب العمل
عليها ق��ائ�لاً« :إذا استعدت روسيا
لوقف تمويل وتدريب االنفصاليين
وواف��ق��ت على التسوية السياسية
فسيكون هناك أمل» ،مشددا ً في الوقت
ذات��ه على ض��رورة مواصلة تشديد
العقوبات المفروضة على روسيا
حتى تتوقف عن رف��ع ح��دة التوتر

في أوكرانيا .وأض��اف أن الواليات
المتحدة تفضل رؤي��ة روسيا دولة
قوية تتعاون مع المجتمع الدولي.
وأف����اد أوب���ام���ا أن ب��ل�اده تزيد
حضورها العسكري في بلدان بحر
البلطيق بما في ذلك إستونيا ،مضيفا ً
أن واش��ن��ط��ن س��ت��واص��ل نشر عدد
إضافي من عسكرييها في المنطقة
وستوجه طائراتها إليها ،مشيرا ً إلى
أن الواليات المتحدة وضعت خطة
لتعزيز وج��وده��ا في ه��ذه المنطقة
وزي���ادة ع��دد طائراتها ودباباتها
وجنودها المرابطين فيها.
كذلك أعلن الرئيس األميركي أن

أح��د أه��م أه���داف قمة حلف الناتو
المقبلة ينحصر ف��ي تأكيد وح��دة
ب��ل��دان الحلف ف��ي مواجهة أعمال
روسيا .وتابع« :االقتصاد الروسي
يتضرر .ونحن نشهد تدفق األموال
من روسيا».
وكان الرئيس األميركي قد وصل
صباح أمس إلى إستونيا في زيارة
تستغرق يوما ً واح��داً ،التقى خاللها
نظيره اإلستوني توماس هندريك
إيلفيس ث��م رئ��ي��س ال����وزراء تآفي
رييفا ،كما عقد في العاصمة تالين
جلسة محادثات مشتركة مع رؤساء
إستونيا والتفيا وليتوانيا.

الإمداد والتموين الرو�سية تجري مناورات وا�سعة النطاق

ميركل :االتفاقات بين الناتو ورو�سيا لن تتغير
أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أن االتفاقات الموقعة بين حلف شمال األطلسي «الناتو» وروسيا لن تشهد أية
تغييرات ،وقالت إن «هذا ال يعني أنه لن ُتؤخذ رغبات دول البلطيق حول تأمين إمكانات أكبر للتصرف في االعتبار لحلف
شمال األطلسي» ،مشيرة إلى أنه «من أجل زيادة إمكان التصرف سنتخذ إجراءات خالل قمة الناتو».
وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة األلمانية شتيفين زايبيرت بأن الحكومة تؤيد الحفاظ على الميثاق األساسي
لروسيا – الناتو ،مؤكدا ً أن برلين تفعل كل ما بوسعها بغض النظر عن سياسة موسكو المخيبة لآلمال في األيام واألسابيع
األخيرة ،بحسب رأيه.
ولفت المسؤول األلماني إلى أنه تم قبول طلب أوكرانيا بتوريد الخوذ والسترات الواقية للرصاص لجيشها ،مضيفا ً أنه
يجرى النظر كذلك في طلب كييف تزويدها بالمستشفيات.
جاء ذلك في وقت تستعد الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون التخاذ قرار هذا األسبوع بشأن إرسال  4000جندي
على األقل من حلف «الناتو» إلى شرق أوروبا .كما سيرسل عتاد عسكري لتعزيز قوات الحلف في المنطقة بهدف إظهار
الدعم الغربي ألوكرانيا.
وتأتي هذه الخطوة كمقدمة لفتح قواعد عسكرية جديدة لحلف األطلسي في أوروبا الشرقية .ومن المقرر بحث هذا
الموضوع نهاية األسبوع الجاري في قمة قادة الحلف في ويلز ،إذ تشير التوقعات إلى أن القواعد الجديدة ستنتشر في
التفيا وليتوانيا وإستونيا ورومانيا وبولندا.
وكانت مصادر صحافية قد ذكرت في وقت سابق أن  7دول أعضاء في «الناتو» تخطط لتشكيل قوة رد سريع تتكون من
 10000جندي في إطار تعزيز قوات الحلف في المنطقة وذلك بسب زيادة حدة المعارك في جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي السياق ،أفاد مصدر دبلوماسي عسكري روسي بأن أربع سفن حربية تابعة لحلف شمال األطلسي ستدخل حوض
البحر األسود قبل  7أيلول الجاري ،موضحا ً أن المدمرة األميركية «روس» والفرقاطة الفرنسية «بيرو» ستعبران باتجاه
البحر األسود يوم األربعاء ،وأن الفرقاطة الكندية «تورونتو» والفرقاطة اإلسبانية «خوان دي بوربون» ستدخالن البحر
األسود في  6أيلول.
من جهة أخرى ،أشار المصدر إلى أن السفينة االستطالعية الفرنسية «ديوبيوي دي لوم» الموجودة حاليا ً في البحر
األسود ستغادر حوضه في  5أيلول.
وبدأت أمس في جمهورية بورياتيا الروسية شرق سيبيريا مناورات عسكرية روسية واسعة النطاق ،وتتضمن
المناورات ألول مرة هبوط طائرة حربية على طريق أوتوستراد .وتهدف المناورات إلى فحص نظام اإلمداد والتموين لقوات
المنطقة العسكرية الشرقية .وتجري تحت إشراف نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال دميتري بولغاكوف ،الذي أشار إلى
أن المناورات تشارك فيها كل القوى والوسائل التابعة لصنوف وأسلحة القوات المرابطة في المنطقة العسكرية الشرقية
إذ يبلغ عدد األفراد المشاركين في المناورات  .3500كما يستخدم فيها ما يزيد عن ألفي قطعة من العتاد الحربي.
وتشارك في المناورات أيضا ً سفن وزوارق حربية تابعة ألسطول المحيط الهادئ الروسي حيث سيد ّرب األفراد
على تعبئة السفن بالوقود في البحر باستخدام صهاريج بحرية ،إضافة إلى التدريب على إطفاء الحريق وقطر السفن
المستغيثة وإنقاذ البحارة في البحر.

وم��ن المتوقع أن ي���زور أوب��ام��ا
قاعدة إيماري الجوية حيث سيلتقي
جنود كتيبة اإلنزال الجوي األميركية
الموجودة في هذه القاعدة ،على أن
يتوجه بعد زي��ارت��ه إلستونيا إلى
بريطانيا للمشاركة في قمة حلف
شمال األطلسي «الناتو» التي ستتركز
على قضية األزمة األوكرانية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت
أعلنت وزارة الخارجية البيالروسية
أن مينسك مستعدة لعقد لقاء ثالث
لمجموعة االت��ص��ال ح��ول تسوية
األزمة األوكرانية.
وق��ال المتحدث باسم الخارجية
البيالروسية دميتري ميرونتشيك
أمس« :نحن من جانبنا على استعداد
دائ��م لعقد ال��ل��ق��اء» ،مشيرا ً إل��ى أن
تحديد موعد اللقاء الثالث يتوقف
على أطراف المفاوضات.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء
األوك��ران��ي أرسيني ياتسينيوك إن
كييف تأمل ب��أن يمنح حلف شمال
األط��ل��س��ي أوك��ران��ي��ا صفة «شريك
خ�����اص» ،م��ض��ي��ف �ا ً خ��ل�ال جلسة
للحكومة األوكرانية في كييف أمس
أنه «يجب على الناتو منح أوكرانيا
صفة «شريك خاص» ،أي شريك رقم
واحد ،مشيرا ً إلى أن قرار الحلف حول
ضم أوكرانيا إلى الناتو سيكون أكثر
صحة.
وأف�����ادت وك��ال��ة «إي���ت���ار ت��اس»
الروسية أن ق��وات الدفاع الشعبي
اس��ت��ع��ادت ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى مطار
دونيتسك ال��ذي ك��ان تحت سيطرة
العسكريين األوكرانيين منذ أشهر
عدة.
وأض��اف��ت ق��وات ال��دف��اع الشعبي
أن اق��ت��ح��ام ال��م��ط��ار اس��ت��م��ر ط��ول
الليل وانتهى صباح ي��وم األربعاء
باستعادة سيطرة قوات الدفاع عليه،
في حين نقلت وكالة «نوفوروسيا»
عن أرك��ان قوات الدفاع الشعبي أن
«ع��ددا ً كبيرا ً من القوات األوكرانية
والحرس الوطني انسحب من أراضي
«جمهورية دونيتسك الشعبية».
م��ن الصعب تفسير ه��ذه المناورة
حالياً ،من الممكن أن تكون القوات
األوكرانية قررت التركيز على الدفاع
ع��ن مقاطعتي دنيبروبيتروفسك
وزابوروجيه أو تخطط للقيام بإعادة
التجميع أو اقتنعت بأنه ال جدوى من
الهجوم على «جمهورية دونيتسك
الشعبية».
وك��ان��ت ق���وات ال��دف��اع الشعبي
سيطرت في وقت سابق على بلدتي
إيلينوفكا وفولنوفاخا .كما انسحبت
ال���ق���وات األوك��ران��ي��ة م��ن مارينكا
وكوراخوفو جنوب غربي دونيتسك.
في الوقت ذاته قال األركان إن قوات
الدفاع الشعبي استعادت السيطرة
الليلة الماضية على  23مدينة وبلدة
في مقاطعة لوغانسك بعد انسحاب
القوات األوكرانية منها.
وأض�����اف ال��م��ص��در أن ال��ق��وات
األوكرانية فقدت في ليل الثالثاء ـ
األرب��ع��اء طائرة واح��دة و 3دبابات
ونحو  20مدرعة وما يقارب من 20
سيارة عسكرية ونحو  60شخصا ً
بين قتيل وجريح إضافة إلى  7جنود
استسلموا طوعاً.

أعربت الصين عن معارضتها التدخل األجنبي في
شؤون هونغ كونغ مؤكدة أن اإلصالحات الديمقراطية
فيها تعد من الشؤون الداخلية الصينية.
ونقلت وكالة األنباء الصينية «شينخوا» عن المتحدث
باسم وزارة الخارجية الصينية «تشين قانغ» قوله خالل
مؤتمر صحافي ،إن الحكومة الصينية تعارض أي تدخل
أجنبي في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ.
وأضاف تشين« :إن هونغ كونغ عادت إلى الوطن األم»
مؤكدا ً أنها واحدة من المناطق اإلدارية الخاصة للصين،
وأن إصالحاتها الديمقراطية م��ن ال��ش��ؤون الداخلية
للصين.
وج��اءت تصريحات تشين بعد تقرير لهيئة اإلذاع��ة
البريطانية « »BBCأشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية
للمجلس ال��وط��ن��ي ل��ن��واب ال��ش��ع��ب الصيني أرس��ل��ت
رسالة إلى نظيرتها البريطانية تدين التحقيق في حالة
الديمقراطية منذ تسليم هونغ كونغ إلى السيادة الصينية
في عام .1997
وفي هذا السياق قال تشين إن لجنة الشؤون الخارجية
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للمجلس الوطني ل��ن��واب الشعب الصيني كتبت إلى
البرلمان البريطاني لمناقشة تنفيذ اإلع�لان الصيني
البريطاني المشترك الموقع في عام  1984الذي يوافق
على عودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية عام ،1997
مشيرا ً إلى أنه أمر مبرر وعقالني للغاية أن تتصل اللجنة
بنظيرتها البريطانية بشأن موقف الصين من شؤون هونغ
كونغ.
وأضاف تشين أن السفير الصيني في بريطانيا «ليو
شياو مينغ» أوض��ح موقف الصين للجانب البريطاني
قياما ً بواجبه كمبعوث لجمهورية الصين الشعبية.
وكانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب
الصيني قررت األحد الماضي الموافقة على األخذ باالقتراع
العام في اختيار الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ على
أساس الترشيح من قبل لجنة ممثلة تمثيالً واسعاً.
وقال «لي في» نائب األمين العام للجنة الدائمة للمجلس
الوطني لنواب الشعب الصيني إن الحكومة المركزية
حققت تقدما ً رائعا ً في دفع التنمية الديمقراطية في هونغ
كونغ منذ عودتها إلى الصين.

الجي�ش الباك�ستاني يقتل
 910م�سلحين في وزير�ستان
أع��ل��ن الجيش الباكستاني أن
العملية العسكرية ال��ت��ي أطلقها
في إقليم وزيرستان الشمالي ذي
الطبيعة القبلية في شهر حزيران
الماضي أسفرت حتى اآلن عن مقتل
 910مسلحين على األق��ل ،بحسب
م��ا ج��اء ف��ي ب�لاغ عسكري أص��دره
أمس ،وأشار فيه إلى أن خسائره في
العملية بلغت  82قتيالً.
وق��ال الجيش الباكستاني إنه
تمكن م��ن بسط سيطرته على كل
المدن الرئيسية في اإلقليم الذي
ك��ان يعتبر معقالً لحركة طالبان
باكستان ،وجاء في البالغ «تمكنت

قوات األمن إلى اآلن من تطهير مدن
ميرانشاه وم��ي��ر علي ودات���ا خيل
وبويا ودي��غ��ان التي كانت تعتبر
معاقل لإلرهابيين» .وأض���اف أن
 42من المسلحين القتلى الـ 910
قتلوا في مواقع أخ��رى في البالد،
فيما اعتقل  ،100في حين لم يتطرق
ال��ب�لاغ إل��ى الخسائر ف��ي صفوف
المدنيين ،ولكنه من المعروف أن
القتال أجبر  800أل��ف م��ن سكان
وزيرستان الشمالية على النزوح
منذ شهر حزيران الماضي.
وك����ان ال��ج��ي��ش ال��ب��اك��س��ت��ان��ي
ق��د أط��ل��ق عمليته العسكرية في

وزيرستان الشمالية عقب انهيار
مفاوضات السالم بين المسلحين
والحكومة ،وقد نشر بالغه األخير
وس��ط احتجاجات متصاعدة ضد
الحكومة في العاصمة إسالم آباد.
وانخفض عدد الهجمات التي كان
يقوم بها المسلحون في باكستان
بشكل كبير منذ ان��ط�لاق العملية
العسكرية ،ولكن الجيش لم يلق
القبض على أي من رؤساء طالبان
البارزين ،إذ أش��ار الجيش إل��ى أن
ع��ددا ً من هؤالء الرؤساء قد تمكنوا
من الهرب بعد أن علموا بالعملية
قبل وقوعها.

ّ
وتنقل بين م�صر وليبيا واليمن و �سورية
�سوتلوف يحمل الجن�سية «الإ�سرائيلية»

لندن ال ت�ستبعد توجيه �ضربات �ضد «الدولة الإ�سالمية» الإرهابي
قال الرئيس األميركي باراك أوباما
إن ال��ض��رب��ات الجوية ض��د تنظيم
«الدولة اإلسالمية» في العراق كانت
ناجحة وتساعد ف��ي أم��ن ال��ع��راق،
مشيرا ً في خطاب ألقاه أثناء زيارته
ع��اص��م��ة إس��ت��ون��ي��ا ت��ال��ي��ن إل���ى أن
«الدولة اإلسالمية» يعد خطرا ً جديا ً
ليس فقط بالنسبة إلى العراق بل
وللمنطقة برمتها مشيرا ً في الوقت
ن��ف��س��ه إل���ى أن إع����دام الصحافي
األميركي ستيفن سوتلوف لن يرهب
الواليات المتحدة.
وأضاف أوباما أن الهدف الرئيسي
ل��ب�لاده ينحصر ف��ي ك��س��ر شوكة
المقاتلين ف��ي ال��ع��راق والمنطقة
والقضاء عليهم ،الفتا ً إلى وحشية
تنظيم «الدولة اإلسالمية» بعد ذبحه
الصحافي سوتلوف ،وأكد أن العدالة
ستأخذ مجراها.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية
البريطاني فيليب هاموند أمس إن
خطف تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية»
اإلرهابي لرهينة بريطاني ال يجعل
توجيه ضربة جوية للمتشددين
أكثر ترجيح إال أنه لم يستبعد هذا
الخيار.
وبعد يوم من بث التنظيم اإلرهابي
لشريط فيديو يظهر ذبح الصحافي
األميركي ستيفن سوتلوف ويهدد
بقتل رهينة بريطاني مطالبا ً بالتخلي
عن مساعدة الواليات المتحدة في
مواجهة التنظيم ،قال هاموند أمام
الصحافيين« :ه���ذا األم���ر ال يغير
شيئا ً على اإلط�ل�اق ف��ي تخطيطنا
االستراتيجي ...إذا قررنا أن توجيه
ضربات جوية أمر مفيد ،فبالتأكيد
سنبحثه .ولكننا لم نتخذ أي قرار
بعد بخصوص ذلك في هذا الوقت».
وأف����اد ال��وزي��ر ال��ب��ري��ط��ان��ي بعد
اجتماع لجنة االستجابة الحكومية
للطوارئ أن تحليل الحكومة األولي

يوضح أن تسجيل الفيديو ال��ذي
بث مساء الثالثاء لذبح الصحافي
حقيقي .وأعلن أن متشدد «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ال���ذي ظهر ف��ي فيديو
سوتلوف يبدو أنه الرجل نفسه الذي
تحدث بلكنة بريطانية في الفيديو
الخاص بذبح الصحافي األميركي
جيمس فولي .وتابع« :ال تنتظروا
أن أناقش الخيارات المختلفة التي
ندرسها ،ولكن يمكنني أن أؤكد أننا
س��ن��درس جميع ال��ب��دائ��ل الممكنة
لحماية ه��ذا الشخص» ف��ي إش��ارة
للرهينة البريطاني ال��ذي يحتجزه
التنظيم.
من جهة أخ��رى ،قالت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية األميركية
جنيفر بساكي إنه إذا تأكدت صحة
فيديو ذب��ح الصحافي سوتلوف
ف���إن «ه���ذا ال��ع��م��ل ال��وح��ش��ي يثير
اشمئزازنا» .موضحة أن العمل جار
للتأكد م��ن صحته ،ف��ي حين أعلن

البيت األب��ي��ض أن��ه سيعمل على
التحقق من صحة الشريط المصور.
وفي الشريط يندد المسلح الملثم
بالهجمات األميركية على «الدولة
اإلسالمية» ويقطع عنق سوتلوف.
وي��ق��ول« :لقد ع��دت ي��ا أوب��ام��ا .لقد
ع��دت بسبب سياستك الخارجية
المتغطرسة تجاه الدولة اإلسالمية...
على رغ��م تحذيراتنا الجدية» ،في
إش���ارة إل��ى فيديو سابق ع��ن ذبح
فولي .ويضيف« :طالما صواريخك
مستمرة في ضرب شعبنا ،سيستمر
سكيننا في ضرب أعناق شعبك».
وص����رح ال��ن��اط��ق ب��اس��م البيت
األبيض جوش ايرنست بأنه لم يكن
على علم بهذا الشريط قبل بدئه
مؤتمره الصحافي المعتاد ،إال أنه
أعرب عن تعاطف اإلدارة األميركية
مع عائلة سوتلوف.
من ناحية ثانية ،أكد الناطق باسم
عائلة سوتلوف باراك بارفي الوفاة.

وقال« :العائلة علمت بهذه المأساة
ال��م��روع��ة وه��ي ت��ح��زن بصمت .لن
يكون هناك تعليق علني من العائلة
في هذا الوقت الصعب».
وس��وت��ل��وف م��ن م��وال��ي��د ميامي
ب��والي��ة ف��ل��وري��دا ،وي��ح��م��ل ش��ه��ادة
ف��ي الصحافة م��ن جامعة سنترال
فلوريدا .وقد عمل لمجالت «تايم»
و»كريستشن سيانس مونيتور»
و»ف���ورن بوليسي» وأخ��ي��را ً لمجلة
«وورل��د اف��ي��رز» .وق��د اعتبر مفقودا ً
قبل  12شهرا ً بعدما خطف في  4آب
 2013في حلب بشمال سورية قرب
الحدود التركية.
وب��ع��د ن��ش��ر ش��ري��ط ق��ط��ع رأس
سوتلوف ،طالب ن��واب أميركيون
باإلسراع في وضع خطة للتصدي
لتنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» في
سورية والعراق.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت م��ص��ادر
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» أم��س إن الصحافي

سوتلوف الذي ذبحه تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في سورية ك��ان يحمل
الجنسية «اإلسرائيلية» ،وأضافت
ال��م��ص��ادر أن���ه ت���م إخ���ف���اء جميع
المعطيات ع��ن ه��وي��ت��ه وقوميته
اليهودية وانتمائه لدولة «إسرائيل»
في مواقع االنترنت بعد اختطافه
وذلك حفاظا ً على سالمته.
وتشير المعلومات الصادرة في
«إسرائيل» إلى أن الصحافي سوتلوف
تلقى دراسته الجامعية عام 2006
في مدينة «هرتسلية اإلسرائيلية» ثم
عاد إلى فلوريدا ليغادرها عام 2013
عائدا ً إلى «إسرائيل».
وتنقل سوتلوف في دول الشرق
األوسط ال سيما مصر وليبيا وسورية
وال��ي��م��ن وغ��ي��ره��ا خ�ل�ال م��ا يسمى
بالربيع العربي .سوتلوف كان يكتب
ويتحدث باللغة العربية بطالقة.
وف��ي سياق متصل ،أم��ر الرئيس
األميركي بإرسال حوالى  350جنديا ً
إضافيا ً إلى بغداد لحماية السفارة
األميركية بالعاصمة العراقية.
وق����ال األم���ي���رال ج���ون كيربي
المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية
«البنتاغون» إن هذه الخطوة سترفع
إجمالي عدد العسكريين األميركيين
المسؤولين عن تعزيز أم��ن البعثة
الدبلوماسية ف��ي ال��ع��راق لحوالى
.820
ف��ي ح��ي��ن ق���ال ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
إن أوب��ام��ا سيتشاور ه��ذا األسبوع
م��ع حلفاء األطلسي ب��ش��أن اتخاذ
إجراءات إضافية ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» و»إقامة ائتالف دولي ذي
قاعدة عريضة لتنفيذ استراتيجية
ش��ام��ل��ة لحماية مواطنينا ودع��م
ش��رك��ائ��ن��ا» ف��ي م��واج��ه��ة الجماعة
المتشددة التي استولت على أجزاء
من العراق وسورية.

� 8سنوات �سجن ل�شرطي تركي
بتهمة قتل متظاهر

أص��درت محكمة جنائية في العاصمة التركية أنقرة
أمس حكما ً بالسجن ثماني سنوات على شرطي تركي
بعد إدانته بقتل متظاهر خالل االحتجاجات التي شهدتها
تركيا في حزيران .2013
ودان��ت المحكمة الشرطي أحمد ساهباز بالسجن 8
سنوات بعد إطالقه النار على المواطن ايتيم سارسيلوك،
وه��ي عقوبة مخففة قابلتها احتجاجات واس��ع��ة من
الحاضرين في المحكمة.

وكان النائب العام التركي قد طالب بالسجن  33سنة
في حق الشرطي التركي ،غير أن المحكمة اعتبرت أن أجواء
االحتجاجات واستفزازات المتظاهرين دفعت الشرطي إلى
إطالق النار.
وكانت منظمات حقوقية ومن ضمنها منظمة العفو
الدولي قد دانت تعامل السلطات التركية مع االحتجاجات
التي اندلعت في شهر حزيران من عام  ،2013وطالبت
بتحقيقات موسعة إلدانة المتورطين.

