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رو�سيف تتعهد بالإ�صالح ال�سيا�سي
في فترة رئا�ستها الثانية

ت�سليم �أول حاملة مروحيات فرن�سية لرو�سيا خالل �أيام �أو �أ�سابيع

رو�سيا ت�ؤ�س�س �إدارة جديدة للدفاع القومي
بدأ مركز إدارة الدفاع القومي الروسي العمل بكامل وظائفه
كهيئة فيديرالية جديدة في  1تشرين األول من العام الحالي
في موسكو ،حيث تأسس هذا المركز الدفاعي الجديد بقرار من
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،واستغرق إنجازه من قبل
وزارة الدفاع الروسية عاما ً كامالً.
وأوضح رئيس هيئة العمليات الرئيسة لهيئة األركان العامة
الروسية أندريه كارتابولوف ،أنه بفضل مركز القيادة العسكرية
الجديد «سيتدفق سيل المعلومات في مجرى واح��د ،ما يتيح
معرفة الوضع في سائر عمق التشكيل العسكري وحتى أبعد
وح��دات ال��ق��وات المسلحة ومنشآت وزارة ال��دف��اع في الوقت
الحقيقي ،وفي ساعة محددة ،وحتى الدقيقة».
وأشار كارتابولوف إلى أنه عالوة على ذلك ،فمركز القيادة
الجديد «يضمن السيطرة الدائمة على جميع األنشطة المنفذة
في ال��وزارة ،في الجيش وفي األسطول .كما يتولى أيضا ً إعداد
مقترحات التخاذ ق��رارات من قبل قيادة البالد وقيادة القوات
المسلحة ،وه��ذا أم��ر ض��روري عند ح��دوث تغييرات مفاجئة
لألوضاع».
وفي السياق ،أفاد مصدر رفيع في شركة بناء السفن الفرنسية
« »STXيوم أمس بأن الجانب الفرنسي سيسلم روسيا أول
حاملة مروحيات من نوع «ميسترال» خالل األيام أو األسابيع
المقبلة .وقال« :تسليم أول حاملة مروحيات من نوع «ميسترال»
هو أمر بضعة أيام أو أسابيع».
وكانت فرنسا قد ه��ددت روسيا في أيلول الماضي بتعليق
تسليم «ميسترال» بسبب األزمة األوكرانية ،حيث كانت موسكو
قد وقعت في عام  2011صفقة خاصة ببناء حاملتي مروحيات
من نوع «ميسترال» بقيمة  1,2مليار يورو.
وأعلن يوم أمس عن تزويد حاملة طائرات روسية جديدة

أعلنت رئيسة البرازيل ديلما روسيف أن أهم أولوياتها
في فترة رئاستها الثانية ستكون اإلصالح السياسي ،كما
أكدت التزامها باالنضباط المالي والسيطرة على التضخم،
وتعهدت بمحاربة الفساد وتعزيز الرقابة.
وفازت روسيف في جولة اإلعادة األحد الماضي بفترة
رئاسية ثانية بهامش ضئيل عن منافسها آيسيو نيفيز،
إذ صوت لمصلحتها  51في المئة من المقترعين فيما
حصل مرشح الحزب االجتماعي الديمقراطي آيسيو
نيفيس ،الذي ينتمي إلى تيار الوسط ،على  48في المئة
من األصوات.
وكانت روسيف قد دع��ت إلج��راء استفتاء ع��ام على
اإلص�لاح السياسي بعد احتجاجات واسعة النطاق
شهدتها البرازيل في حزيران  ،2013لكنها تخلت عن هذه
المسألة في مواجهة اعتراض شديد من نواب البرلمان.

واعدة يتوقع بناؤها بحلول عام  2030بطائرات من دون طيار
وروبوتات.
وقال األميرال فيكتور بارسوك نائب قائد القوات البحرية
الروسية إن حجم اإلزاح��ة لدى حاملة الطائرات المذكورة
سيزيد عما هو عليه لدى حامالت الطائرات الحديثة ،كما
أنها ستتزود بطائرات بحرية تقليدية وطائرات من دون طيار
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وفي السياق ،بعث الرئيس الروسي فالديمير بوتين
أمس بتهنئة إلى روسيف بمناسبة إعادة انتخابها في
منصب رئيس الدولة.
وأشار الكرملين إلى أن «برقية بوتين شددت على أن
نتيجة التصويت تشهد على دعم الشعب لنهج روسيف
في التنمية االجتماعية االقتصادية للبالد وفي تعزيز
مكانتها الدولية» ،مضيفا ً أن «رئيس الدولة الروسية
ثمن عاليا ً اهتمام الرئيسة البرازيلية بتعزيز الشراكة
االستراتيجية الروسية البرازيلية.
وبين الكرملين أن الرئيس بوتين أك��د «االستعداد
لمواصلة الحوار البناء والعمل المشترك النشط لزيادة
التعاون الثنائي المستقبلي في جميع االتجاهات وأيضا ً
العمل المشترك في إط��ار األم��م المتحدة ومجموعتي
العشرين وبريكس والهيئات األخرى متعددة األطراف».

وروبوتات ،على حد سواء.
وقال األميرال ردا ً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستحصل
على حاملة المروحيات «ميسترال» التي انتهت فرنسا من بنائها
لحساب القوات البحرية الروسية« :إن روسيا تجد نفسها اآلن
جاهزة لتصنيع السفن من هذا النوع بنفسها من دون االستعانة
بأي مساعدة من الخارج».

روحاني :الإرهاب تخطى حدود المنطقة ويهدد العالم �أجمع

طهران تت�سلم �أوراق اعتماد �سفراء جدد لتركيا والنرويج و�إيطاليا
اعتبر الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روح��ان��ي أن إي��ران وإيطاليا شكال
دوما ً صلة الوصل بين شرق العالم
وغربه واص��ف�ا ً الفرص الموجودة
لتنمية العالقات بين البلدين على
كافة الصعد بالوفيرة.
وأش��ار روح��ان��ي ل��دى استقباله
أم��س السفير اإليطالي الجديد في
طهران «م��اي��ورو كنشاتوري» إلى
التاريخ الثقافي العريق والعالقات
الوثيقة بين البلدين قائالً« :إيطاليا
الشريك االقتصادي األوروبي األول
إليران وعلينا العمل على رفع جميع
العقبات التي تقف في وجه تنمية
العالقات بين البلدين لتصل إلى
المستوى المناسب».
وأض����اف« :أدت إيطاليا دورا ً
إيجابيا ً لتصل ال��م��ف��اوض��ات إلى
نتيجة وال��ي��وم أيضا ً تستطيع أن
تنوء بدور أكبر حتى تتوصل إيران
والدول الغربية إلى اتفاق نهائي في
الموضوع النووي اإليراني».
كما أش��ار الرئيس روحاني إلى
االضطرابات في بعض دول المنطقة
ودول ال��ج��وار ق��ائ�لاً« :إن اإلره��اب
وال��ت��ش��دد تخطى ح���دود المنطقة
ليصل إلى العالم كله ويجب تكاتف
جميع الدول لمواجهته».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى أك���د ال��رئ��ي��س
اإلي���ران���ي ل���دى استقباله سفيرة
ال��ن��روي��ج ال��ج��دي��دة ف���ي ط��ه��ران
«اودي��س��ة ن��وره��ي��م» ،أن القضية
النووية اإليرانية ستحسم خالل

الفترة المتبقية من االتفاق الموقت
لو توافرت اإلرادة السياسية الالزمة
لدى أطراف التفاوض األخرى.
وص����رح روح���ان���ي ب���أن ب�ل�اده
اتخذت خطوات ايجابية جدا ً لغاية
اآلن في المفاوضات مع مجموعة
« .»1+5وأض����اف« :ل���و ت��واف��رت
اإلرادة السياسية الالزمة لدى أطراف
التفاوض األخرى في هذا المجال فان
الوصول إلى االتفاق النووي الشامل
ممكن في غضون شهر» ،مشيرا ً إلى
أن النشاط النووي اإليراني ،سلمي

الطابع تماما ً وستبقى كذلك ونحن
نمارس أنشطتنا في إطار معاهدة
« « NBTوت��ح��ت رق��اب��ة مفتشي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأك���د روح��ان��ي ح��ق��وق الشعب
اإليراني في استخدام الطاقة النووية
ل�لأغ��راض السلمية .وأض���اف :إن
بذل الجهود للوصول إلى االتفاق
النهائي على أساس قاعدة «الربح
– ربح» من شأنه أن يفضي للمزيد
من تطوير عالقاتنا مع جميع الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي ومن

االنتخابات البرلمانية الأوكرانية
تح�سم لم�صلحة بورو�شينكو و يات�سينيوك
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن أمله
في أن يعمل البرلمان األوكراني الجديد على تطوير الحوار
الوطني ،وليس على المواجهة ،مجددا ً دعوته إلى إقامة حوار
وطني شامل في أوكرانيا بمشاركة كافة القوى السياسية
ومناطق البالد وإجراء إصالح دستوري.
وقال الفروف في حديث لوكالة «تاس» الروسية أمس،
إن النتائج األولية لالنتخابات األوكرانية تشير إلى أن عملية
التصويت تمت على رغم وجود مخالفات وتجاوزات كثيرة
وحاالت استبعاد عدد من المرشحين والقوى السياسية من
العملية االنتخابية.
كما أع��رب ال��وزي��ر ال��روس��ي ع��ن أمله ف��ي أن البرلمان
األوكراني الجديد سيتمكن بسرعة من تشكيل حكومة جديدة
بناءة تسعى إلى خدمة مصالح الشعب األوكراني وليس إلى
زيادة المواجهة مع روسيا وداخل المجتمع.
ودع���ا الف���روف كييف إل��ى ح��ل القضايا االقتصادية
االجتماعية وتنفيذ اتفاقات مينسك التي تقضي بوقف إطالق
النار وفك االرتباط وسحب األسلحة الثقيلة ،إضافة إلى حل
المشاكل اإلنسانية وحشد الجهود لتطوير االقتصاد وإصالح
البنى التحتية في جنوب شرق أوكرانيا .وأكد أن األهم للشعب
األوكراني الشقيق اآلن يتمثل في «تأمين المصالحة والوفاق
الوطني والعمل المشترك على حل أخطر مشاكل الدولة».
وف��ي وق��ت سابق ق��ال غريغوري كاراسين نائب وزير
الخارجية الروسي إن موسكو تعتبر االنتخابات في أوكرانيا
قد تمت على رغم شراسة وقذارة العملية .وأضاف المسؤول
الروسي أن موسكو تنتظر النتائج الرسمية وسط توارد أنباء
متضاربة عن النتائج.
وأشار كاراسين إلى أن التركيبة البرلمانية التي ترتسم
في الوقت الحالي كما يظهر من النتائج ستسمح للقيادة
األوكرانية بمعالجة القضايا األساسية التي تهم المجتمع
األوكراني.
جاء ذلك في وقت قال مراقبو منظمة األمن والتعاون في
أوروبا أمس إن االنتخابات البرلمانية التي أجريت يوم األحد
في أوكرانيا نزيهة ووفرت فرصة حقيقية لالختيار وأوفت
إلى حد بعيد بالتزاماتها الدولية.
وقال كينت هارستد المنسق الخاص للمنظمة« :مثلت
االنتخابات خطوة مهمة لتطلعات أوكرانيا بتعزيز االقتراع
الديمقراطي بما يتفق مع التزاماتها الدولية» ،وأض��اف:
«كانت هناك العديد من النقاط اإليجابية في هذه العملية
مثل وجود لجنة انتخابات مركزية محايدة وفعالة ووجود
منافسة حقيقية في االنتخابات تعطي الناخبين فرصة
حقيقية لالختيار واالحترام بوجه عام للحريات األساسية».
وذكر هارستد أن عملية التصويت والفرز اتسمت بالشفافية
وأن الحملة االنتخابية اتسمت بالتنافس والوضوح على
رغم وقوع بعض حاالت الترهيب والتهديد ضد المرشحين.
وأضاف أن البيئة اإلعالمية اتسمت بالتنوع ،لكنه أشار إلى

االفتقار لالستقالل في بعض وسائل اإلعالم بسبب مصالح
سياسية أو اقتصادية.
وقالت مراقبة أخرى تدعى دوريست بارنت من الجمعية
البرلمانية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا إن االنتخابات
شابتها بعض التجاوزات لكن األداء في مراكز االقتراع كان
جيداً .وأضافت أنه كان هناك صعوبة في إجراء االنتخابات
ف��ي ظ��ل ع��دم تصويت بعض المناطق لكن ه��ذا ال يبطل
النتيجة.
ويأتي ذلك وسط تقدم لكتلة الرئيس األوكراني بيوتر
بوروشينكو في االنتخابات ،حيث أفادت لجنة االنتخابات
المركزية بأن حزبي بوروشينكو وحليفه رئيس ال��وزراء
أرسيني ياتسينيوك يتقدمان في االنتخابات البرلمانية التي
أجريت األحد الماضي.
وأش��ارت لجنة االنتخابات أمس ،إلى أن حزب «الجبهة
الشعبية» بزعامة رئيس ال��وزراء ياتسينيوك يحصل على
 21,61في المئة من أصوات الناخبين ،بينما يحصل ائتالف
بيوتر بوروشينكو على  21,45في المئة ،وذلك بعد فرز 50
في المئة من األصوات.
وأك��دت اللجنة أن  4أح��زاب أخ��رى تمكنت من تجاوز
الحاجز االنتخابي ( 5في المئة) وهي« :ساموبوميتش»
بزعامة أندريه سادوفي عمدة مدينة لفوف ( 11,1في المئة)
و»كتلة المعارضة» التي تضم أعضاء من «حزب األقاليم»
الحاكم سابقا ً ( 9,82في المئة) والحزب الراديكالي بزاعمة
أوليغ لياشكو ( 7,38في المئة) وح��زب «باتكيفشينا»
بزعامة رئيسة الوزراء سابقا يوليا تيموشينكو ( 5,69في
المئة) ،كما بلغت نسبة المشاركة ،وفق لجنة االنتخابات،
 52,42في المئة.
وب��ال��ت��وازي م��ع اس��ت��م��رار ف��رز األص���وات أف���ادت ق��وات
«دونيتسك الشعبية» في شرق أوكرانيا بمقتل  4مدنيين
وإصابة  3آخرين الليلة الماضية في منطقة دونباس.
وقال مصدر في مقر «جمهورية دونيتسك الشعبية» يوم
أمس ،إن القوات األوكرانية خرقت اتفاق وقف إطالق النار
الليلة الماضية  10مرات على األقل ،مشيرا ً إلى زيادة نشاط
القوات األوكرانية شرق مدينة ماريوبل الساحلية في جنوب
مقاطعة دونيتسك.
من جهتها أعلنت القوات األوكرانية أن الليلة الماضية في
شرق أوكرانيا كانت هادئة ،من دون سقوط أية ضحايا في
صفوف قوات األمن األوكرانية.
وفي شأن آخر ،توقع الرئيس األوكراني أن يتم التوصل
إلى حل وسط ،حول مسألة الغاز خالل المحادثات المقررة
يوم األربعاء المقبل.
وأعلن مصدر رسمي في وزارة الطاقة الروسية أنه تقرر
عقد اللقاء الثالثي بين ممثلين عن روسيا واالتحاد األوروبي
وأوكرانيا لبحث مسائل ديون الغاز األوكرانية أمام روسيا
يوم األربعاء المقبل  29تشرين األول في بروكسيل.

ضمنها النرويج.
إل��ى ذل���ك ،دع��ا وزي���ر الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف للتعاون
ب��ي��ن دول المنطقة ف��ي م��ح��ارب��ة
الجماعات اإلرهابية ومنها «داعش».
وأف��������ادت ال�����دائ�����رة ال��ع��ام��ة
للدبلوماسية اإلع�لام��ي��ة ب���وزارة
الخارجية اإليرانية أن الوزير ظريف
صرح بذلك خالل استقباله السفير
ال��ت��رك��ي ال��ج��دي��د ف��ي ط��ه��ران رضا
جاكان تكين الذي سلمه نسخة من
أوراق اعتماده.

وفي اللقاء وصف وزير الخارجية
اإليراني العالقات بين الجمهورية
اإلسالمية في إي��ران وتركيا بأنها
ج��ي��دة ،م��ع��رب�ا ً ع��ن أم��ل��ه بتطوير
العالقات بين البلدين ف��ي جميع
األصعدة.
وأشار ظريف إلى الظروف المعقدة
التي تشهدها المنطقة اليوم ،مؤكدا ً
على ال��ت��ع��اون بين دول المنطقة
لمحاربة الجماعات اإلرهابية ومنها
«داع���ش» .وق��ال إن «دول المنطقة
تواجه اليوم الكثير من التحديات
التي بإمكانها التغلب عليها عبر
التعاون والتشاور فقط».
كما أكد وزير الخارجية اإليراني
على حل المشاكل القائمة في مجال
النقل بين ال��ب��ل��دي��ن ،وأض���اف إن
«الجمهورية اإلسالمية في إي��ران
على استعداد إلزال��ة العقبات عبر
التعاون والتعاطي مع المسؤولين
األتراك».
من جانبه ،أعرب السفير التركي
ال��ج��دي��د خ�لال ال��ل��ق��اء ع��ن س��روره
لحضوره في الجمهورية اإلسالمية
ف��ي إي���ران ،وق���ال« :هنالك الكثير
جدا ً من المجاالت لتطوير التعاون
الثنائي ،ونحن نبحث عن آلية لحل
مشكلة الشاحنات بين البلدين».
وأشار إلى خطر جماعة «داعش»
اإلرهابية ،وق��ال« :إن هذا التنظيم
اإلره��اب��ي يشكل خ��ط��را ً للمصالح
الوطنية لتركيا التي عانت منه
لغاية اآلن».

�إيران :ا�ستنفار �أمني �ضد منفذي
اعتداءات بمواد حارقة على ن�ساء
وعدت السلطات السياسية والقضائية اإليرانية بإنزال “أقسى عقوبة” على
المسؤولين عن هجمات بمواد حارقة طاولت نساء في مدينة ،بذريعة عدم ارتداء
الحجاب بشكل كامل.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية عن الرئيس اإليراني حسن روحاني قوله خالل
اجتماع لمجلس الوزراء إن “الناس يجب أال تكون لديهم أي شكوك بأن الحكومة
تفعل ما بوسعها لتوقيف المسؤولين عن هذه الجرائم وتسليمهم إلى القضاء”،
مؤكدا ً أن “أقسى عقوبة تنتظر مرتكبي هذه الجرائم” .ورشقت أربع نساء في
األسابيع األخيرة بمواد حارقة على وجوههن من قبل معتدين يستقلون دراجات
نارية في أصفهان المدينة السياحية الواقعة جنوب طهران.

دعت �إلى حكومة ( ...تتمة �ص)1
ولفت العذاري إلى أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قدمها مراقبون تابعون
لحركة النهضة في مراكز االقتراع «لكنها ليست نهائية».
وكان رئيس «نداء تونس» الباجي قائد السبسي قد أشار مساء أول من أمس األحد
إلى أن ثمة «مؤشرات إيجابية» على أن حزبه متقدم في االنتخابات.
من جهته ،قال لطفي زيتون ،القيادي في حركة النهضة« :نقبل نتيجة االنتخابات،
ونهنئ حزب نداء تونس الفائز» .ودعا زيتون إلى تشكيل حكومة ائتالفية جديدة
بمشاركة النهضة.
وكانت المشاكل االقتصادية والوضع األمني على رأس أولويات برامج المرشحين
االنتخابية.
وظلت حركة النهضة تتزعم حكومة ائتالفية منذ تصدرها انتخابات المجلس
الوطني التأسيسي عام  2011عقب اإلطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
لكن الحركة أجبرت في مطلع العام الحالي على القبول بتولي حكومة تصريف
أعمال وإدارة شؤون البالد حتى إجراء االنتخابات العامة ،بعدما تجنبت إلى حد كبير
الفوضى التي عانت منها دول مجاورة.
وبينما سيطر الجدل حول دور اإلسالم في السياسة في انتخابات  ،2011يبدو
أن قضايا العمل وغالء األسعار والنمو االقتصادي ومواجهة متشددين إسالميين
استحوذت على اهتمام التونسيين هذه المرة.
وقالت وكالة أنباء «أناضول» إن «نداء تونس» سيكلّف بتشكيل الحكومة التونسية
المقبلة بناء على هذه النتائج .وحسب المصدر فإن حزب «النهضة» أتى في المرتبة
الثانية وحصد نحو  31في المئة من األصوات.
وسيضطر «نداء تونس» بقيادة الباجي قايد السبسي إلى إنشاء تحالف مع أطراف
سياسية أخرى للتمكن من تشكيل الحكومة.
وفي ردود الفعل الدولية على االنتخابات ،رأت فرنسا أمس أن التونسيين «قطعوا
مرحلة تاريخية» بتصويتهم النتخاب برلمان ،مشيرة إلى أنهم قدموا الدليل على أن
الديمقراطية ممكنة في العالم العربي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس« :بعد حوالى أربع سنوات على
الثورة التونسية توجه الناخبون إلى مراكز االقتراع لهذه االنتخابات الحاسمة التي
تدشن إقامة مؤسسات دائمة وديمقراطية للجمهورية التونسية الثانية» ،مؤكدا ً أن
«فرنسا تشعر بالسرور» لذلك.
من جهتها ،أعلنت الحكومة األلمانية بعد إجراء االنتخابات التشريعية في تونس أن
هذا البلد وصل لمرحلة مهمة في طريقه نحو الديمقراطية والحرية ،كما أنه يلعب دورا ً
رياديا ً في المنطقة العربية .وقال المتحدث باسم الحكومة األلمانية شتيفان زيابرت
في العاصمة برلين ،إنه على رغم عدم تقديم أية نتائج لالنتخابات حتى اآلن ،فإنه
يمكن التأكيد على أن تونس وصلت لمرحلة مهمة في الطريق نحو الديموقراطية.

البرلمان الكندي ي�ستجوب رئي�س ال�شرطة
وم�س�ؤو ًال �أمني ًا كبير ًا
مثل مدير الشرطة الكندية ومسؤول
كبير ف��ي جهاز االس��ت��خ��ب��ارات أم��ام
البرلمان أم��س ل�لإدالء بشهادتيهما
حول التهديدات األمنية التي تواجهها
البالد.
وق��د خضع ال��م��س��ؤوالن األمنيان
الكبيران الستجواب صعب من لجنة في
مجلس الشيوخ بالبرلمان ،الذي تع ّرض
للهجوم األسبوع الماضي ،وذلك حول
كيفية تم ّكن مايكل زيهاف بيبو ورجل
آخر يدعى مارتن رولو من قتل جنديين
على األراضي الكندية األسبوع الماضي
في هجومين منفصلين.
ف��ي غ��ض��ون ذل��ك أف����ادت الشرطة
الكندية بأن منفذ هجوم أوتاوا زيهاف
بيبو ،ال��ذي قتل جنديا ً كنديا ً وهاجم
سجل نفسه في شريط فيديو
البرلمانّ ،
قبل ال��ه��ج��وم م��ب��اش��رة م��ا يشير إلى
دوافعه العقائدية والسياسية.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها تقوم
بدراسة الشريط بدقة رافضة نشره اآلن
لضرورات التحقيق ،وأضافت إنها تقوم
بتحليل مفصل للشريط المصور.
وقالت قوة الشرطة االتحادية أيضا ً
إنها تعتقد أنه تم ضبط السكين الذي
كان يحمله زيهاف بيبو بمنزل عمته،
ولكنها أضافت إنها ما زالت تبحث عن

مصدر البندقية التي استخدمها .وقال
البيان« :إنها بندقية قديمة وغير مألوفة
نشك في أنه قد يكون قد أخفى بشكل
مماثل البندقية في ه��ذا المنزل ولكن
تحقيقاتنامستمرة».
وك��ان زيهاف بيبو قد اقتحم مبنى
البرلمان ببندقية يوم األربعاء الماضي
بعد قتل الجندي ناثان سيريلو عند
نصب ت��ذك��اري قريب لقتلى الحرب
بكندا .وقتل زيهاف بيبو بالرصاص في
المبنى.

وقالت الشرطة الكندية إن المهاجم
ك��ان يعمل في حقول ألبرتا النفطية
واس��ت��خ��دم أم����واال ً م��ن رات��ب��ه لتمويل
أنشطته خالل األيام التي سبقت الهجوم.
وك��ان يعيش في ملجأ للمشردين في
أوتاوا قبل الهجوم مباشرة.
وكانت وسائل إعالم كندية قد ذكرت
أن منفذ الهجوم كان خاضعا ً لمراقبة
أجهزة األمن الكندية بعد اعتناقه اإلسالم
وتأثره بالفكر الراديكالي المتطرف وهو
قريب من الطروحات «الجهادية».

مو�سكو تح�ضر ( ...تتمة �ص)1
مضيفا ً أن «اتصاالته مع نظيره األميركي جون كيري
وممثلي دول المنطقة تدل على أن هناك إدراكا ً لضرورة
إيجاد أساس مجدد الستئناف المفاوضات السياسية».
وحول مهمة المبعوث األممي الجديد إلى سورية
ستيفان دي ميستورا قال الف��روف إنه «دبلوماسي
خبير وعمل لمدة طويلة في دول المنطقة وثمة حاجة
ماسة إلى خبراته في المسار السوري».
وأشار الفروف إلى أن المفاوضات كي تكون ناجحة
يجب أن تكون شاملة من حيث تمثيل القوى المعنية
بتسوية األزم��ة في سورية ،معتبرا ً أن حضور ممثلي
«االئ��ت�لاف الوطني» ضمن وف��د المعارضة ض��روري،
لكن يجب أن يضم هذا الوفد كذلك ممثلي المجموعات
المعارضة األخ��رى ،بما فيها تلك التي تنشط داخل
األراضي السورية.
وشدد الوزير الروسي على ض��رورة أن يمتد مبدأ
شمولية العملية التفاوضية إلى الالعبين الخارجيين
أيضاً ،قائالً« :إن عزل إيران والمملكة العربية السعودية
عن هذه العملية سيكون خطأ كبيراً» .وأضاف أن من
الضروري ضمان مشاركة جميع الدول المجاورة من
دون استثناء حول طاولة المفاوضات ،إلى جانب أبرز
الدول األعضاء في الجامعة العربية ومجلس التعاون
الخليجي.
وأكد الوزير الفروف أن موسكو ستواصل جهودها
لخلق الظروف المواتية الستئناف العملية التفاوضية
في أسرع وقت ممكن ،وذلك عبر اتصاالتها اليومية مع
دمشق ومجموعات المعارضة السورية كافة.
وتابع الفروف« :من الخطأ رفض التعاون مع سورية
وإع�لان الحق في شن غ��ارات جوية ضد اإلرهابيين
على أراضيها في الوقت الذي تسعى القيادة السورية
بصدق للتعاون في هذا الصدد».
وأك��د أنه «من المشجع أنه تم في الوقت الحالي
االع��ت��راف بمكافحة اإلره��اب عالميا ً باعتبارها أهم
مهمة في المنطقة ،لكن يجب اتخاذ إج��راءات محددة
وفق القانون الدولي لتحقيق تلك المهمة بمشاركة كل
األطراف المعنية».
في غضون ذل��ك ،أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب
وزير الخارجية الروسي أن وزير الخارجية السوري
وليد المعلم سيزور روسيا.
وقال بوغدانوف في لقاء مع مفتي سورية أحمد بدر
الدين حسون أمس« ،نقوم اآلن بالتحضير لزيارة وزير
خارجيتكم وليد المعلم» .وأض��اف« :نجري الحوار
معكم في ع��دة م��ج��االت ...اللقاءات مع رج��ال دين
مهمة ألن جذور الكثير من النزاعات تنبع من معتقدات
الناس».
وأكد بوغدانوف أن موسكو تأمل في إجراء أول جلسة
لفريق «روسيا والعالم اإلس�لام��ي» قبل نهاية العام
الحالي .واقترح على مفتي سورية االنضمام إلى هذا
الفريق ،مذكرا ً أنه شكل منذ نحو  10سنوات بعد حصول
روسيا على وضع مراقب في منظمة التعاون اإلسالمي.
إلى ذلك ،تصدى الجيش السوري واللجان الشعبية

لمسلحي «جبهة النصرة» الذين حاولوا التسلل إلى
مدينة إدلب فجر أمس عبر محورها الشمالي الغربي،
وتحريك عدد من خالياهم النائمة ضمن أحياء المدينة،
وقد أسفرت االشتباكات عن مقتل العديد من المسلحين
الذين كانوا يحملون أحزمة ناسفة.
كما عمد الجيش ال��س��وري إل��ى إرس��ال تعزيزات
عسكرية لتدعيم مواقعه ونقاطه في خطوط التماس،
بينما عمد المسلحون إل��ى تكثيف رم��اي��ات الهاون
وأسطوانات الغاز باتجاه المدينة ،وشنوا هجوما ً آخر
من جهة الشمال الشرقي لكن بوتيرة أقل ،في محاولة
منهم إلشغال الجيش على أكثر من محور.
في غضون ذلك يواصل الجيش تقدمه في الريف
الشمالي لمدينة حماة محكما ً السيطرة على قرية
البويضة بعد قضائه على أعداد كبيرة من المسلحين.
كما «أوق��ع الجيش إرهابيين قتلى ومصابين ودمر
ع��ددا ً من آلياتهم في عمليات استهدفت تجمعاتهم
وأوكارهم في عدد من أحياء ومناطق حلب وريفها»،
فيما دمرت وحدات أخرى من الجيش شاحنة قاطرة
ومقطورة محملة بالذخيرة بمن فيها أثناء مرورها من
محور حنورة أم الدبابير بريف حمص الشرقي آتية من
منطقة العقيربات بريف حماة».
وفي عين عرب ،تجددت االشتباكات العنيفة على
محور الجبهة الشرقية للمدينة بين مسلحي «داعش»
ووح���دات الحماية الشعبية الكردية مع أنباء عن
انفجار سيارة مفخخة .وقد تمكن المقاتلون الكرد من
السيطرة على مناطق في شرق المدينة ،ونجحوا في
طرد «داعش» من منطقة اإلذاعة غرب تل شعير.
ب��ال��ت��وازي قالت القيادة المركزية األميركية إن
ط��ائ��رات أميركية نفذت خمس غ��ارات على أه��داف
لـ»داعش» قرب كوباني ،بينما نفذت أيضا ً بمساعدة
الدول المشاركة في تحالف أميركا اثنتي عشرة غارة
أخرى في العراق.
وفي السياق ،اتهم مسؤول سوري كردي تركيا أمس
بالمماطلة في تنفيذ اتفاق يسمح لمقاتلي البيشمركة
العراقيين األكراد بالوصول إلى سورية للمساعدة في
إنهاء حصار بلدة كوباني.
وقال صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب االتحاد
الديمقراطي الكردي إن مقاتلي البيشمركة مستعدون
منذ ثالثة أيام للدخول إلى كوباني التي يدافع عنها
أكراد سورية .وأضاف« :ولكننا ال نعرف ما يدور بينهم
وبين تركيا .التأخير سببه تركيا» .والجناح العسكري
لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي هو «وحدات حماية
الشعب» الذي يتصدى لمتشددي «الدولة اإلسالمية»
في كوباني على مدى شهر.
وقال مسلم« :كان ينبغي أن يصلوا أمس .حتى اآلن
يبدو أن تركيا تضع بعض الصعوبات .ال نعرف تحديدا ً
ما يحدث ألن هناك نوعا ً من االتفاق بين (البيشمركة)
وتركيا» ،في حين أشار مسؤولون أكراد عراقيون إلى
أن قضايا فنية هي التي تسببت في التأخير ولكنهم لم
يعطوا مزيدا ً من التفاصيل.

