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ح��ذر املفو���ض الأوروب��ي للأم��ن جوليان كينغ م��ن تدفق 
الإرهابي��ن م��ن تنظي��م داع���ض اإىل اأوروب��ا بع��د حتري��ر 

املو�صل، اآخر اأكرب معاقلهم يف العراق.
"دي فيل��ت"  وق��ال كين��غ يف مقابل��ة ن�رشته��ا �ص��حيفة 
الأملانية الثلثاء 18 اأكتوبر "اإن ا�ص��تعادة املو�ص��ل، معقل 
التنظي��م �ص��مال الع��راق، ق��د ت��وؤدي اإىل ع��ودة مقاتلن من 

التنظيم، م�صممن على القتال اإىل اأوروبا".
ويف �ص��ياق التخوف من ع��ودة الإرهابين، قال اأحمد زاهد 
حمي��دي نائ��ب رئي�ض ال��وزراء املاليزي ام���ض الثلثاء "اإن 
ماليزيا عززت اإجراءات الأمن على حدودها حت�صبا ملحاولة 
مقاتل��ن مت�ص��ددين ماليزين الع��ودة للبلد بعد اأن �ص��نت 

القوات العراقية هجوما كبريا ل�صتعادة مدينة املو�صل".
واأ�ص��اف حميدي "نتبادل معلومات املخابرات مع وكالت 
املخابرات الدولية ولدينا قائمة باأ�ص��ماء امل�صتبه بهم ت�صم 

اأ�صماء من يعتقد اأن لهم �صلة بداع�ض".
ومل يو�ص��ح اأحمد زاهد ع��دد املاليزي��ن املوجودين حاليا 
يف املو�ص��ل لك��ن اأرقاما ن�رشتها ال�رشطة موؤخرا اأو�ص��حت 
اأن 90 ماليزي��ا ان�ص��موا اإىل التنظي��م يف �ص��وريا والع��راق 
من��ذ 2013، ناهيك ع��ن اعتقال الع�رشات مم��ن لهم علقة 
بالتنظي��م الإرهابي. م��ن جهة اأخرى تتزاي��د املخاوف من 
هرب بع�ض عنا�رش التنظيم وجلوئهم اإىل دول جوار العراق 
كالأردن و�ص��وريا وتركي��ا. وكان��ت اأنقرة اأر�ص��لت تعزيزات 
ع�ص��كرية اإىل اأطراف بلدتي �رشناك و�صلوبي الرتكيتن على 
احل��دود العراقي��ة الثنن 17 اكتوب��ر ، تزامنا م��ع انطلق 

عملية حترير املو�صل.

أستراليا تنفي اتهام منظمة العفو بتعذيب 
الالجئين "بشكل ممنهج"

ألمانيا: مسيرة بمشاركة عدة آالف من أجل االنفتاح والتسامح
بعد تحريرالموصل.. 

تخوف اوروبي من عودة 
اإلرهابيين إلى بلدانهم 

اإلفراج عن سجين في غوانتانامو ونقله 
إلى موريتانيا

كان��ربا- متابعة: رف�ض رئي�ض الوزراء الأ�ص��رتايل مالك��وم ترينبول، يوم ام�ض 
الثلث��اء،  م��ا قالت��ه منظمة العف��و الدولية ب��اأن النتهاكات واإ�ص��اءة معاملة 

اللجئن وطالبي اللجوء يف ناورو، يرقى اإىل التعذيب املتعمدد واملمنهج.
وق��ال ترينبول لإذاعة "اإيه بي �ص��ي" املحلية الي��وم ام�ض"اأرف�ض ذلك الدعاء 

جملة وتف�صيًل، اإنه خاطئ متامًا".
وكانت املنظمة اتهمت اأ�ص��رتاليا يف تقرير لها م�ص��اء اول ام�ض الإثنن باإدارة 
"�صجن يف الهواء الطلق باجلزيرة املطلة على املحيط الهادئ، يقبع به اأكرث من 

األف طالب جلوء ولجئ خلل الأعوام الثلثة املا�صية".
وقالت مديرة الأبحاث يف منظمة العفو، اآنا ني�ص��تات، لل�ص��حافين يف �صيدين 
يوم ام�ض ، اإن معاملة هوؤلء الأ�ص��خا�ض من جانب احلكومة الأ�ص��رتالية يرقى 

اإىل "التعذيب".

دري�ص��دن- متابع��ة: قام ع��دة اآلف من الأ�ص��خا�ض مب�ص��رية يف مدينة دري�ص��دن 
�رشق اأملانيا، دعمًا للنفتاح والت�ص��امح، بعد مرور يوم على احتفال حركة بيغيدا 
)وطني��ون اأوروبيون �ص��د اأ�ص��لمة الغرب( بالحتف��ال بالذكرى الثانية لتاأ�صي�ص��ها 
بتنظي��م م�ص��ريات يف نف���ض املدينة. ويف جتمع اأمام كني�ص��ة ماري��ان يف املدينة، 
دعا عمدة مدينة دري�ص��دن ديرك هيلربت اجلماهري املحت�ص��دة اإىل الت�صدي ل�صمعة 

املدينة املتزايدة بو�صفها مدينة ت�صودها م�صاعر كراهية الأجانب وال�صلم.
واأ�صبحت ولية �صاك�صونيا �رشق اأملانيا والتي عا�صمتها مدينة دري�صدن، مرتبطة 
يف اأملانيا باأعمال العنف املناه�صة للأجانب منذ زيادة تدفق اللجئن اإىل البلد 

هذا ال�صيف، وبتقدمي دعم اأقوى حلركة بيغيدا.
وق��ال وزي��ر الولي��ة �صتاني�ص��لو تيلخ الثن��ن، اإن حرك��ة بيغيدا "اأقلية �ص��غرية 

ومرعبة و�صاخبة اأ�رشت على نحو متكرر ب�صورة هذه املدينة".
و�ص��ارك نح��و ثلث��ة اآلف �ص��خ�ض يف امل�ص��ريتن املنف�ص��لتن اللتن �ص��هدتهما 

املدينة، بح�صب منظمن.

وا�ص��نطن - متابعة: قال��ت وزارة الدفاع الأمريكي��ة )البنتاغون(، اإن الوليات 
املتح��دة اأعلنت نق��ل معتقل من �ص��جنه يف خليج غوانتانام��و اإىل موريتانيا، 

وبالتايل يتبقى يف ال�صجن الكائن يف كوبا 60 �صجينًا
واأو�ص��حت البنتاغون يف بيان اأنه مت الإفراج عن ال�ص��جن ويدعى حممدو ولد 
�صلحي بعد مراجعات اأجرتها جلنة تتاألف من عنا�رش من �صت وكالت اأمنية 
اأمريكية. وخل�ص��ت عملية املراجعة اإىل اأن ا�ص��تمرار اعتقال �ص��لحي "مل يعد 

�رشوريًا حلماية اأمن الوليات املتحدة �صد خطر جوهري م�صتمر".
ومل يذكر البيان جن�صية �صلحي وعمره اأو تفا�صيل عن مكان وتاريخ اعتقاله.
واأ�ص��اف البيان اأن الوليات املتحدة ت�ص��عر بالمتن��ان ملوريتانيا "لبادرتها 
الإن�صانية وا�صتعدادها لدعم اجلهود الأمريكية احلالية الرامية اإىل اإغلق �صجن 
غوانتانام��و". وقال البنتاغون اإن��ه جرى اإخطار الكونغر�ض عن نقل ال�ص��جن 

ح�صبما يق�صي القانون الأمريكي.

 

برلين - متابعة 

قالت م�صادر بريطانية ام�ض الثلثاء عن م�صادر 
مل ت�ص��مها، اأن حركة طالبان واحلكومة الأفغانية 
ا�ص��تاأنفتا حمادث��ات �ص��لم �رشي��ة يف �ص��بتمرب 

)اأيلول( وعقدتا جولتي حمادثات يف قطر.
ونقل��ت امل�ص��ادر ع��ن اأحد م�ص��وؤويل طالب��ان اأن 
دبلوما�ص��يًا اأمريكيًا ح�رش الجتماعات يف قطر، 

التي حتت�صن مكتبًا دبلوما�صيًا للحركة.
وذك��رت اأن املحادثات ح�رشها اأي�ص��ًا املل عبد 
املنان، �صقيق موؤ�ص�ض حركة طالبان الراحل املل 

حممد عمر الذي تويف يف 2013.
ومل يت�ص��ن على الفور الو�ص��ول اإىل م�ص��وؤولن يف 

كابول للتعليق على ذلك.
برعاي��ة  �ص��ابقًا  عق��دت  حمادث��ات  حتق��ق  ومل 

باك�صتان تقدمًا يذكر قبل اأن تتوقف متامًا بعدما 
قتل��ت الولي��ات املتحدة زعي��م طالبان ال�ص��ابق 
املل اأخرت من�ص��ور، يف هجوم بطائرة دون طيار 

يف باك�صتان يف مايو )اأيار(.
وا�ص��تد القت��ال يف اأنح��اء اأفغان�ص��تان يف اأ�ص��هر 
ال�ص��يف بع��د اختي��ار حرك��ة طالب��ان هيب��ة اهلل 
اأخون��زاده زعيم��ًا جدي��داً له��ا يف ماي��و )اأي��ار( 

املا�صي.
و�صنت احلركة هجمات على مدينة قندوز، وهددت 

مدينة ل�صكركاه، عا�صمة اإقليم هلمند.
وح�ص��ب امل�صادر مل ي�صارك اأي م�صوؤول باك�صتاين 

يف حمادثات قطر.
وتدهورت العلقات بن حكومتي كابل، واإ�ص��لم 
الأخ��ري، حي��ث زعم��ت  الع��ام  م��دار  اأب��اد عل��ى 
اأفغان�ص��تان، والوليات املتحدة، اإيواء باك�ص��تان 

عنا���رش حرك��ة طالب��ان، وتخاذله��ا ع��ن القيام 
بدور كاف جللب احلركة اإىل مائدة املفاو�صات.

وع��ززت طالبان قوته��ا يف العامن املا�ص��ين، 
فنفذت هجمات كربى يف كابول، وبداأت يف ب�صط 
�ص��يطرتها على م�ص��احات من الأرا�صي لأول مرة 
من��ذ الإطاحة بها من احلكم يف 2011 يف تدخل 

ع�صكري قادته الوليات املتحدة.
ويكيليك���ض: الإك��وادور "تقط��ع النرتن��ت" ع��ن 

جوليان اأ�صاجن اللجئ يف �صفارتها بلندن
قال موقع ويكيليك�ض اأن الإكوادور حجبت ات�صال 

موؤ�ص�ض املوقع جوليان اأ�صاجن بالإنرتنت.
ويطال��ب اأ�ص��اجن، النا�ص��ط يف جم��ال ال�ص��فافية، 
املقي��م يف �ص��فارة الإك��وادور يف لن��دن منذ عام 
اإىل الإكوادور لتفادي ت�ص��ليمه  2012 باللج��وء 

ملواجهة مزاعم بالتحر�ض اجلن�صي.

يف اأول مبادرة من نوعها، فتحت قاعة يف باري�ض 
خا�ص��ة با�ص��تهلك املخ��درات، وه��ي خم�ص�ص��ة 
حتديدا للمدمن��ن. وجاءت اخلطوة مبوجب قانون 
ال�صحة الذي اعتمده الربملان الفرن�صي يف 2015. 
وتلق��ي املبادرة رف�ض غالبية الفرن�ص��ين، حيث 

اأظهر ا�صتطلع للراأي اأن 53 باملئة منهم �صدها.
حيث فتحت فرن�ص��ا اأول قاعة ر�ص��مية ل�ص��تهلك 
املخ��درات يف باري���ض لتتي��ح للمدمن��ن تعاط��ي 
املخ��درات يف ظروف �ص��ليمة، يف �ص��ياق مبادرة 

لقي��ت ترحيبا من اجلمعيات، لكن انق�ص��م ب�ص��اأنها 
الراأي العام.

وتق��ع "قاعة ا�ص��تهلك املخ��درات يف اأج��واء اأقل 
خطرا"، بح�ص��ب الت�ص��مية الر�ص��مية، يف م�صت�ص��فى 
لريبوازي��ري بالقرب م��ن حمطة غار دو نور، وهي 

املنطقة الأكرث تاأثرا باآفة املخدرات.
وفتح ه��ذا املوقع جاء يف اإطار جتربة ممتدة على 
�صت �ص��نوات مبوجب قانون ال�ص��حة الذي اعتمده 
الربملان الفرن�صي يف العام 2015. وهو خم�ص�ض 
لكب��ار املدمن��ن الذين ي�ص��تهلكون مواد بوا�ص��طة 
احلق��ن يتول��ون تاأمينها باأنف�ص��هم، وا�ص��تخدامها 

حتت اإ�رشاف طاقم طبي يزودهم مبعدات معقمة.
ويفت��ح املرك��ز املمت��د على 450 م��رتا مربعا يف 
باح��ة امل�صت�ص��فى كل ي��وم من الواحدة والن�ص��ف 
ظهرا اإىل الثامنة م�ص��اء مع مدخل منف�صل خا�ض 
به وهو يت�ص��من قاعة ا�ص��تقبال وانتظار و�ص��الة 
ا�صتهلك. ويعمل فيه نحو ع�رشين طبيبا وممر�صا 

وم�صاعدا اجتماعيا وعن�رش اأمن.
وتن�صم فرن�صا بالتايل اإىل اأملانيا واأ�صرتاليا وكندا 
والرنوي��ج  ولوك�ص��مبورغ  والدمن��ارك  واأ�ص��بانيا 
وهولن��دا و�ص��وي�رشا، حي��ث تتوافر مواق��ع من هذا 

القبيل اأثبتت فعاليتها خلل ال�صنوات املا�صية.

استئناف المفاوضات السرية بين طالبان والحكومة في قطر

افتتاح أول قاعة الستهالك المخدرات بباريس وسط رفض غالبية الفرنسيين للمبادرة
باريس- متابعة

لندن - متابعة

تمهيدا "للهدنة االنسانية" .. 

الجيشان الروسي والسوري يوقفان الغارات على حلب 
بع��د ان اعلن��ت هيئة الأركان الرو�ص��ية اول ام�ض الثنن عن 
"هدنة اإن�ص��انية" ملدة 8 �صاعات اخلمي�ض املقبل يف مدينة 
حلب، يف �ص��مال غرب �ص��وريا، التي دمرتها الغارات اجلوية 

واملعارك ال�رش�صة.
اأوقف اجلي�صان الرو�صي وال�صوري يوم ام�ض الثلثاء غاراتهما 
على مدينة حلب متهيدا ل�"تطبيق الهدنة الإن�ص��انية"، ح�صب 

ما اأعلنه وزير الدفاع الرو�صي �صريغي �صويغو.
واأعل��ن وزير الدفاع الرو�ص��ي �ص��ريغي �ص��ويغو اأن اجلي�ص��ن 
ال�ص��وري والرو�ص��ي اأوقفا الغارات على مدين��ة حلب اعتبارا 
م��ن ال�ص��اعة 7،00 ت غ الثلث��اء، يف خطوة هدفها �ص��مان 

تطبيق الهدنة ملدة ثماين �صاعات اخلمي�ض.
وق��ال الوزير خ��لل اجتماع لهيئة الأركان الرو�ص��ية "اليوم 
ومن��ذ ال�ص��اعة العا���رشة �ص��باحا توقفت �رشب��ات الطريان 
الرو�ص��ي وال�ص��وري"، م�ص��يفا اأن هذا الوقف املبكر للغارات 
"�رشوري من اأجل تطبيق الهدنة الإن�ص��انية" التي �ص��تتيح 

للمدنين مغادرة حلب اخلمي�ض املقبل.
واأك��د الوزي��ر الرو�ص��ي "نتوج��ه اإىل ال��دول ذات التاأثري على 
الت�ص��كيلت امل�ص��لحة يف اجل��زء ال�رشق��ي م��ن حل��ب لإقناع 

قادتها بوقف القتال ومغادرة املدينة".
واأ�ص��اف اأن عل��ى كل املعني��ن فعل با�ص��تقرار الو�ص��ع يف 
مدين��ة حل��ب القي��ام "بخطوات �صيا�ص��ية حقيقي��ة" بدل من 

املماطلة ال�صيا�صية.
واأ�ص��ار �ص��ويغو خ��لل الجتم��اع اإىل اأن وف��دا م��ن اخل��رباء 
الع�ص��كرين الرو���ض و�ص��ل اإىل جني��ف، حيث تب��داأ الأربعاء 
م�ص��اورات اخلرباء الع�ص��كرين من عدد من الدول حول ف�صل 
الإرهابي��ن عن املعار�ص��ن يف حلب، م�ص��يفا اأن املبادرة 
الرو�ص��ية ح��ول اإع��لن "هدن��ة اإن�ص��انية" يف حل��ب يف 20 
اأكتوبر/ت�رشي��ن الأول �صت�ص��اعد عل��ى اإجن��اح عم��ل اخلرباء 

الع�صكرين.
واأو�ص��ح وزير الدفاع الرو�ص��ي اأن القوات ال�صورية �صتن�صحب 
قبل ب��دء الهدن��ة الإن�ص��انية اإىل م�ص��افة ت�ص��مح للم�ص��لحن 
مبغ��ادرة حل��ب ال�رشقي��ة ع��رب ممري��ن خا�ص��ن – طري��ق 

الكا�صتيلو ومنطقة �صوق احلي.

بغداد - خاص

الحرب في اليمن.. أطراف الصراع تتفق على هدنة شاملة لثالثة أيام
و�صوف يبداأ �رشيان وقف اإطلق النار من الدقيقة 
الأخ��رية من ي��وم الأربعاء وبداية ي��وم اخلمي�ض، 
وف��ق بيان �ص��ادر عن ا�ص��ماعيل ولد ال�ص��يخ يف 

نيويورك.
واأكد ولد ال�ص��يخ اأن الهدنة �ص��تكون �صاملة قابلة 

للتمديد.
وكان ول��د ال�ص��يخ ووزي��را اخلارجي��ة الأمريكي 
ج��ون ك��ريي والربيط��اين بوري���ض جون�ص��ون قد 
طالب��وا ال�ص��بت بوق��ف غ��ري م���رشوط للقتال يف 

اليمن.
وق��ف القتال �ص��وف يجن��ب اليمني��ن مزيدا من 
اإراق��ة الدم��اء وي�ص��مح بتو�ص��يع نط��اق اإي�ص��ال 

امل�صاعدات الإن�صانية.
ا�ص��ماعيل ول��د ال�ص��يخ، مبع��وث الأمم املتح��دة 

اخلا�ض اإىل اليمن
وج��اءت الدع��وة بعد اإع��لن التحالف الع�ص��كري 
اأن طائراته��ا ق�ص��فت  ال�ص��عودية  تق��وده  ال��ذي 
الأ�ص��بوع املا�ص��ي "باخلط��اأ" جمل���ض ع��زاء يف 
�ص��نعاء م��ا اأ�ص��فر ع��ن جم��زرة ُقتل فيه��ا 140 

�صخ�صا وا�صيب اأكرث من 500 اآخرين.
واأقر التحالف باأن ال�رشبة اجلوية للمجل�ض نفذت 
"بناء على معلومات مغلوطة"، بعد اأن ت�صاعدت 
مطالبات دولية باإجراء حتقيق دويل يف احتمال 

وقوع جرائم حرب يف اليمن.
وق��ال ولد ال�ص��يخ اإن وقف القتال �ص��وف "يجنب 

اليمنين مزيدا من اإراقة الدماء."

وعرب عن اأمله يف اأن ت�صمح الهدنة بتو�صيع نطاق 
اإي�ص��ال امل�ص��اعدات الإن�ص��انية" يف اليمن، اأفقر 
بل��دان املنطق��ة. وكانت الأمم املتح��دة قد نهبت 
من��ذ اأي��ام اإىل تف�ص��ي وب��اء الكول��ريا يف اليم��ن، 
وطالبت ب���رشورة الإ�رشاع بتو�ص��يل املعونات 

الإن�ص��انية يف اأنحاء البلد. ويقول ولد ال�صيخ اإن 
���رشوط وقف العمليات العدائية هي نف�ص��ها التي 
اتف��ق عليه��ا لتطبيق هدن��ة العا�رش م��ن اأبريل/
ني�صان املا�صي. وي�صف بيان ولد ال�صيخ اإن فرتة 
الهدن��ة اجلديدة ومبدئية وميكن متديدها ملا بعد 

ال��� 72 �ص��اعة. واأكد عب��د امللك املخ��ليف وزير 
اخلارجي��ة يف حكومة الرئي���ض اليمني املعرتف 

بها دوليا اإن هناك اإمكانية لتمديد الهدنة.
ق��ال املخ��ليف يف تدوين��ة على ح�ص��ابه مبوقع 
توي��رت اإن "الرئي���ض )عب��د رب��ه من�ص��ور هادي( 

واف��ق عل��ى وقف اإط��لق الن��ار ملدة 72 �ص��اعة 
قابلة للتمديد لو التزام الطرف الآخر بها."

ومل ي�صدر على الفور تاأكيد من احلوثين اأو قوات 
الرئي�ض ال�ص��ابق على عبد اهلل �صالح املوالية لهم 

ب�صاأن قبول الهدنة.
الرئي���ض واف��ق على وق��ف اإطلق الن��ار ملدة 72 
�ص��اعة قابلة للتمديد لو الت��زام الطرف الآخر بها 
وقبل تفعيل جلنة نزع الت�ص��عيد والتن�صيق ورفع 

احل�صار عن تعز.
عب��د عب��د املل��ك املخ��ليف وزي��ر اخلارجية يف 

حكومة هادي
واأ�ص��اف املخ��ليف اأن هادي ي�ص��رتط اأي�ص��ا اأن 
يوافق احلوثيون على "تفعيل جلنة نزع الت�صعيد 

والتن�صيق ورفع احل�صار عن تعز".
وجلنة نزع الت�صعيد والتن�صيق هي جلنة ع�صكرية 
مهم��ة  وتت��وىل  املتح��دة  الأمم  م�ص��اندة  تلق��ى 
الإ���رشاف عل��ى اأي اتفاق لوقف اإط��لق النار يف 

اليمن.
وكان عادل اجلبري، وزير اخلارجية ال�صعودي، قد 
ابدى الثنن ا�ص��تعداد ب��لده قبول وقف لإطلق 
الن��ار لو قبل��ه احلوثيون. غ��ري اأن اجلبري عرب عن 
ت�ص��ككه يف جناح م�صاعي ال�صلم بعد ف�صل الهدن 
ال�صابقة. وتقول تقديرات الأمم املتحدة اإن حوايل 
10 اآلف �ص��خ�ض، بينه��م 3800 م��دين، قتل��وا 
يف اليمن، ف�ص��ل عن تدهور الأو�ص��اع ال�ص��حية 
والإن�ص��انية عموم��ا، من��ذ بداية تدخ��ل التحالف 
الع�ص��كري بقيادة ال�ص��عودية يف الب��لد منذ اآخر 

مار�ض/اآذار 2014.
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وافقت اأطراف احلرب 
يف اليمن على هدنة 

ملدة 72 �ساعة، 
ح�سبما اأعلن مبعوث 
الأمم املتحدة املكلف 

بامللف اليمني.


