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براغـ  د.ب.أ: بدأت احملكمة الدستورية العليا في جمهورية التشيك 
امس جلسة استماع حول طعن قدمه اعضاء في مجلس الشيوخ ضد 
معاهدة لشــــبونة. وتهدف املعاهدة الى اصالح االحتاد االوروبي في 
مسعى لتعزيز نفوذه العاملي. ويتعني أن تصدر احملكمة قرارها في 
القضية قبل أن يســــمح لرئيس التشيك فاتسالف كالوس بالتوقيع 
عليها. وجدير بالذكــــر أن كالوس هو أحد املعارضني للمعاهدة وأن 

توقيعه هو آخر توقيع ضروري لتدخل املعاهدة حيز التنفيذ.

ولــــم يتضح بعد ما إذا كانت احملكمة ســــتصدر قرارها في نفس 
يوم التوقيع أو ســــتؤجل جلساتها. وقال رئيس وزراء التشيك يان 
فيشر إنه ال يتوقع أن تصدر احملكمة قرارها امس في ضوء اخلطوات 

االجرائية التي لم تكتمل بعد.
وقدم 17 عضوا مبجلس الشيوخ التشيكي وأنصار كالوس ومنتقدو 
معاهدة لشــــبونة طعنا ضد املعاهدة حيث ينظرون إليها على انها 

متثل تهديدا للسيادة الوطنية.

المحكمة العليا في تشيكيا تنظر في طعن ضد معاهدة لشبونة

تقرير: إيران ستقبل االتفاق النووي لكنها تطالب بتعديله 
طهران – وكاالت: ذكرت قناة 
العالـــم التلفزيونية اإليرانية 
في تقرير بثته امس أن طهران 
ستقبل إطار اتفاق صاغته األمم 
املتحدة بشأن الوقود النووي 
لكنها ستطلب إدخال تعديالت 
عليه، ونقلـــت القناة الناطقة 
بالعربية عن مسؤول لم تذكر 
اسمه قوله امس إن إيران ستقدم 
ردها على االتفاق املقترح في 

غضون 48 ساعة.
ولـــم تذكـــر أي تفاصيـــل 
التعديالت  بخصوص طبيعة 
التي ســـتطلب طهران إدخالها 
على مسودة االتفاق الذي صاغه 
مدير الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية محمـــد البرادعي خالل 
مشـــاورات مع إيران وروسيا 
وفرنسا والواليات املتحدة في 

ڤيينا األسبوع املاضي.
ومسودة االتفاق التي عرضت 
في 21 اكتوبر في ڤيينا تنص 
بحسب ديبلوماسيني غربيني 
ايران بحلول  على ان تســـلم 
نهايـــة العام احلالي 1200 كلغ 
من اليورانيوم املخصب لديها 
بدرجات تقل عن 5% لتخصيبه 
بدرجة 19.75% في روسيا قبل ان 
حتوله فرنسا الى وقود نووي 
ملفاعل االبحاث في طهران، اال 

األول للرئيس اإليراني محمد 
رضا رحيمي.

مظاهرة ألسر المعتقلين 

داخليا، ذكر موقع اصالحي 
ان عائالت ناشـــطني ايرانيني 
معتقلني السيما من االصالحيني 
تنظـــم اليوم جتمعا للمطالبة 
باالفراج عنهـــم وهددت ببدء 
اضراب عن الطعام في حال لم 
تلب مطالبها، وبحســـب بيان 
لالسر نشر على موقع »نوروز 
نيوز« االلكتروني فان »التجمع 
السلمي في 28 اكتوبر )اليوم( 
سيكون اول حترك لنا العطاء 
مهلـــة لالفراج عـــن اقاربنا«، 
واضاف البيان ان السلطات »ال 
تسمعنا وال ترانا، وفي حال لم 
تغير موقفها سننظم اعتصاما 
وان لـــم نتوصل الـــى نتيجة 

فسنبدأ اضرابا عن الطعام«.
البيان مكان  ولم يوضـــح 
وزمان التجمع لكن في االشهر 
االخيرة جتمعت اسر املعتقلني 
مرارا امام سجن ايوين، وقالت 
العائالت ايضـــا انها قد ترفع 

شكوى امام الهيئات الدولية.
وخـــالل التظاهـــرات التي 
اعقبت اعادة انتخاب الرئيس 
جناد قتل عشرات االشخاص 

واحدة«.
اللهجـــة  وتتناقض هـــذه 
اجلديدة للمسؤولني االيرانييــن 
مع االنتقـــادات التي اطلقهـــا 

يريـــد »خداع« ايران.

لقاء نجاد وأردوغان

من جهة اخرى، بحث الرئيس 

ايرانيني رفضوا  ان مسؤولني 
الى ارسال جزء  الفكرة داعني 
فقط من مخزونها من اليورانيوم 

أو ارساله بشكل تدريجي.

نواب

وفي السياق ذاته، قدم نائبان 
ايرانيان امس دعمهما ملشروع 
النووي حيث اعتبره  االتفاق 
احدهما »انتصـــارا« لطهران، 
وقال النائب سيد حسني نقوي 
حسيني عضو جلنة الشؤون 
اخلارجية في مجلس الشورى في 
تصريحات نقلتها وكالة االنباء 
االيرانية الرســـمية ان »ايران 
الوقود  تريد احلصول علـــى 
ملفاعلهـــا لالبحاث في طهران، 
واذا اخذنا في االعتبار اجلهود 
املتبادلة ميكننا القول ان اتفاق 

ڤيينا انتصار للطرفني«.
بدوره، جدد رئيس اللجنة 
نفسها عالء الدين بوروجردي 
تأييده ملشـــروع االتفاق وقال 
»ميكننـــا ارســـال جـــزء من 
اليورانيوم املخصب بنســـبة 
3.5% وعندمـــا نحصـــل على 
محروقات بنسبة 20% ميكننا 
تسليم جزء آخر من اليورانيوم 
)االيراني( بعبـــارة اخرى لن 
نســـلم كل اليورانيـــوم دفعة 

واعتقل 4 آالف شخص، وافرج 
عـــن معظمهـــم لكـــن جتري 
حاليا محاكمـــة 140 متظاهرا 

وناشطا.

باكستان تفرج عن عناصر 
حرس الحدود اإليراني

من جهـــة أخرى ســـّلمت 
الباكســـتانية 8 من  احلكومة 
قوات حرس احلدود االيراني 
الذين كانوا يطاردون مجموعة 
من املهربني ودخلوا االراضي 
الباكســـتانية عـــن طريـــق 

اخلطأ.
ونسبت وكالة »مهر« لالنباء 
شبه الرسمية الى العميد كوهكن 
قائد قـــوات حرس احلدود في 
شرق  ايران ان هذه املجموعة 
دخلت االراضي الباكســـتانية 
عن طريـــق اخلطأ حيث كانوا 
يطاردون مجموعة من املهربني 
الذيـــن فـــروا الـــى االراضي 

الباكستانية.
واضاف ان اجلانب االيراني 
اجرى مفاوضات مع السلطات 
الباكســـتانية ادت الى االفراج 
عـــن قـــوات احلـــرس الذين 
احتجزهم اجليش الباكستاني 
املتواجد على احلدود االيرانية 

ـ الباكستانية.

الســـبت واالحد قادة آخرون، 
حتــــــى ان رئيـــس مجلـــس 
الشــــــورى )البرملان( علــي 
الريجانـــي اتهم الغـــرب بأنه 

اإليراني محمود أحمدي جناد 
مع رئيـــس الـــوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان في طهران 
إقليمية ودولية  امس مسائل 
باإلضافة الى العالقات الثنائية 
بـــني البلدين، وذكـــرت وكالة 
أنبـــاء »فـــارس« اإليرانية ان 
جناد واردوغان بحثا »القضايا 
التي تخص الشؤون اإلقليمية 
والعاملية باإلضافة الى املسائل 
ذات االهتمام املشترك«، وكشفت 
تقارير صحافية ان اردوغان قام 
بجهود لنزع فتيل التوتر بني 
طهران واسالم آباد على خلفية 
تفجير بلوشستان األخير، وكان 
اردوغان وصل الى طهران أمس 
االول في زيارة رسمية إليران 

تستمر يومني.
الـــوزراء  ويرافـــق رئيس 
التركي وفد يضم 200 شخص.

ومن املقرر أن يناقش اردوغان 
والوفـــد املرافق لـــه مع كبار 
املسؤولني اإليرانيني العالقات 
التجارية بـــني طهران وأنقرة 
التي بلغ حجمها 12 مليار دوالر، 
ومن املتوقـــع ان يتم التوقيع 
خالل الزيارة على 7 اتفاقيات 
تعاون جتاري واقتصادي، وكان 
اردوغان أجرى جولة أولى من 
احملادثات صباح امس مع النائب 

 أردوغان في طهران لتوقيع 7 اتفاقيات اقتصادية وتجارية

»العفو الدولية« تتهم إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من المياه 

»الپنتاغون«: أكتوبر األكثر دموية لألميركيين في أفغانستان منذ 2001 

منظمات حقوقية ومحامون في أوروبا يعدون الستصدار أوامر اعتقال بحق ضباط إسرائيليين

بعد مقتل 8 جنود أمس.. وغداة مصرع 14 في تحطم لـ 3 مروحيات

»دولة العراق اإلسالمية« تعلن مسؤوليتها 
عن تفجيري األحد األسود ببغداد

أحكام بإعدام 4 حوثيين
صنعاءـ  يو.بي.آي: قضت محكمة مينية متخصصة 
في قضايا اإلرهاب امس باحلكم باإلعدام في حق 4 
من أتباع الزعيــــم الديني املتمرد عبد امللك احلوثي 
والســــجن لـ 11 آخرين مبدد تتراوح بني 5 و15 سنة 
بتهم مواجهة اجليش في منطقة بني حشيش شرق 

صنعاء في العام املاضي.
وتال القاضي محسن علوان النطق باحلكم بحق أتباع 
احلوثي اثر إدانتهم بـ »االشتراك في تشكيل عصابة 
مسلحة نتج عنها مقتل عدد من أبناء القوات املسلحة 

واألمن ونهب معدات عسكرية تابعة للدولة«.
وعقب النطق باحلكم توعــــد املتهمون القاضي 
باالقتصــــاص منه واتهموه بأنــــه يتلقى أوامره من 

السلطات عبر التلفون وليست له عالقة بالعدل ورددوا 
شعارهم »املوت ألميركا واملوت إلسرائيل«.

وتعد أحكام اليوم هي الثانية من نوعها في اقل 
من أسبوع ليصل مجموع احملكوم عليهم باإلعدام  في 
قضية التمرد احلوثي لـ 18 شخصا والسجن لعشرات 
آخرين ضمن مجموعة يصل عددهم إلى 190 متهما 

باالنتماء إلى حركة التمرد في شمال اليمن.
وكانــــت املواجهات في بني حشــــيش التي تقع 
على مســــافة 10 كيلومترات من صنعاء اسفرت عن 
مقتل وجرح املئات بني شــــهري مارس ويونيو في 
العام املاضي حيث استخدمت فيها االسلحة بجميع 

أنواعها.

بغداد ـ وكاالت: أعلن تنظيم تربطـــه صـــالت 
بـ »القاعدة« أمس مسؤوليته عن انفجارين كبيرين 
استهدفا منشـــآت حكومية في بغداد األحد املاضي 

وأسفرا عن سقوط 155 قتيال ومئات اجلرحى.
ونقل موقع إسالمي اعتاد نشر بيانات اجلماعات 
االسالمية عبر االنترنت، عن تنظيم »دولة العراق 
اإلسالمية« بيانا جاء فيه أن مجموعة من مسلحيه 
استهدفوا وزارة العدل واملجلس التشريعي حلكومة 
بغداد احمللية »استكماال لغزوة األسير التي افتتح 
بها أبناء دولة اإلســـالم املرحلـــة الثانية من خطة 

حصاد اخلير«.
كانت اجلماعة نفســـها أعلنت مسؤوليتها عن 
هجمات أغسطس املاضي التي استهدفت هي األخرى 
منشـــآت حكومية أودت بحياة نحو 100 شـــخص 

باالضافة إلى 1200 مصاب.
وأعلـــن مســـؤولون عراقيـــون أن انفجـــاري 
أكتوبر اجلاري وأغســـطس جرى تنفيذهما بنفس 

الطريقة.
سياسيا، اجتمعت رئاسة البرملان العراقي بقادة 
الكتل البرملانية في مجلس النواب لبحث املقترحات 
التي تقـــدم بها املجلس السياســـي لألمن الوطني 
للتوصل الى صيغة توافقية حول قانون االنتخابات 

الذي تشكل مسألة كركوك اكبر عقباته.
وقال مصدر برملاني ان رئيس البرملان عقد اجتماعا 
مع قادة الكتل النيابية بحضور ممثل االمم املتحدة 

في العراق، ملناقشة املقترحات التي تقدم بها املجلس 
السياسي لالمن الوطني )اعلى سلطة في البالد(.

واتفق املجلس السياســـي امس االول على حل 
وسط بشأن تعديل القانون االنتخابي لكي يتسنى 
تنظيم االنتخابات في 16 يناير كما هو مقرر، وفق 
ما افاد بـــه نائب رئيس البرملـــان خالد العطية لـ 

»فرانس برس«.
وقال النائب عبدالهادي احلســـاني عن ائتالف 
دولة القانون في تصريح لصحيفة البيان املقربة 
من املالكي »املجلـــس قدم 3 مقترحات حلل قضية 
كركوك، هي اما الرجوع الى سجالت عام 2004، او 
ان يتم ارجاء االنتخابات في احملافظة، او ان يصار 

الى تقسيمها الى دائرتني انتخابيتني«.
واكـــد ان »املقترح االخير واجلديد نوعا ما حاز 
اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاجه واتفاق 
اآلراء حولـــه فان هذا اخليار ســـيرفع الى البرملان 

ليقول كلمته الفصل فيه«.
وفشـــل رؤســـاء الكتل امس فـــي التوصل الى 
تســـوية بشأن قانون االنتخابات حيث قال مصدر 
برملاني ان »رؤســـاء الكتل النيابية الذين اجتمعوا 
مع رئاسة البرملان بحضور ممثل األمم املتحدة في 
العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الى تسوية لقضية 

كركوك«.  
وقـــال املصدر أن االجتماعات ملناقشـــة تعديل 

مشروع قانون االنتخاب ستستمر .

قادة الكتل البرلمانية لم يتوصلوا أمس لتسوية بشأن تعديل قانون االنتخابات

اردوغان وجناد خالل لقائهما في طهران أمس                                                                                             )أ.ف.پ(

صورة ارشيفية الطفال فلسطينيني ميألون غالونات باملياه في مخيم 
خان يونس جنوب قطاع غزة                                           )أ.پ(

جنود أميركيون بعد عودتهم من إحدى العمليات العسكرية مبقاطعة قندهار امس          )رويترز(

للمياه في هذه املناطق«. 
واضافت أن اسرائيل تستخدم80% من مياه جبل اكوفير 
الذي يعد املصدر الرئيســــي للمياه اجلوفية في اسرائيل 
واألراضي الفلســــطينية احملتلة ومتنح الفلسطينيني 20 
%منها فقط فيما يســــتهلك الفرد اإلسرائيلي 300 ليتر من 

املياه في اليوم مقابل 70 ليترا للفرد الفلسطيني.
واشارت املنظمة الى أن الفلسطينيني في بعض التجمعات 
الريفية والبالغ عددهم نحو 200 ألف شــــخص يعيشون 

عواصمـ  يو.بي.آي: أعد محامون ومنظمات حقوق إنسان 
في عدد من الدول األوروبية وخصوصا في بريطانيا مؤخرا 
قوائم »مطلوبني« من ضباط اجليش اإلســــرائيلي بهدف 
مالحقتهم قضائيا واستصدار أوامر اعتقال بحقهم بتهمة 
مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب في حال وصولهم إلى 
هذه الدول. ويأتي هذا النشــــاط على ضوء توافر إمكانية 
لدى احملاكم في هذه الدول األوروبية مبحاكمة مشــــتبهني 
بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب وفقا للقانون اإلنســــاني 
الدولي خالل احلرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط 

فيها مدنيون فلسطينيون.
وذكرت صحيفة »هآرتس« امس أن محامني في بريطانيا 
ودول أوروبية أخرى يجمعون منذ انتهاء احلرب على غزة 
في يناير املاضي إفادات فلسطينيني وأدلة من داخل قطاع 
غزة والتي يرون أنها تثبت تنفيذ اجليش اإلسرائيلي جرائم 
حرب. وتتعلق األدلة بضباط اجليش اإلسرائيلي مبستوى 
قادة كتائب فما فوق الذين شاركوا في العمليات العسكرية 
خالل احلرب على غزة ويجمع هذه األدلة واإلفادات محامون 
في دول أوروبية بينها بريطانيا وهولندا واسبانيا وبلجيكا 
والنرويج التي تســــمح قوانينها للمحاكم احمللية بإصدار 
أوامر اعتقال ضد مواطنني أجانب مشتبهني بتنفيذ جرائم 
حــــرب. ويطالب اجليش اإلســــرائيلي ضباطه باحلصول 
على استشارة قانونية في وزارة اخلارجية قبل السفر إلى 
اخلارج وكيفية تصرفهم في عدد من الدول وحتى أنه في 
حاالت أخرى يتم نصح الضابط بعدم زيارة دولة معينة 

خشية اعتقاله فيها. 
وقال متحدث باســــم وزارة اخلارجية اإلسرائيلية إن 
»الوزارة مطلعة على محاوالت منظمات فلسطينية ومؤيديها 
للتعرض قانونيا لضباط اجليش اإلســــرائيلي وتشويه 
صورتهــــم ونحن نعمل معا مع جهات أخرى من أجل منع 
هذه احملاوالت«. من جهة اخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية 
اســــرائيل بحرمان الفلســــطينيني من حق احلصول على 
احتياجاتهم من املياه من خالل التحكم الكامل مبصادرها 

وانتهاج سياسات متييزية حيالها.
وقالت املنظمة في تقرير أصدرته امس »إن هذه املمارسات 
غير املعقولة تقيد توافر املياه في األراضي الفلســــطينية 
احملتلة ومتنع الفلسطينيني من تطوير بنية حتتية فعالة 

علــــى 20 ليترا للفرد من املياه فــــي اليوم فقط وهو احلد 
األدنى لالستخدامات املنزلية في احلاالت الطارئة بسبب 
افتقادهم املياه اجلارية ومنعهم من جمع مياه األمطار من 

قبل اجليش االسرائيلي. 
وقالت إن املستوطنني االسرائيليني الذين يعيشون في 
الضفة الغربية في انتهاك للقانون الدولي والبالغ عددهم 
450 ألف مســــتوطن ميلكون مزارع تتمتع بسقاية مكثفة 
وحدائق واسعة وأحواض سباحة ويستهلكون من املياه 
أكثر مما يستهلكه سكانها الفلسطينيون البالغ عددهم 2.3 
مليون نســــمة. واضافت املنظمة أن القيود املشددة التي 
فرضتها اسرائيل في السنوات األخيرة على ادخال املعدات 
الضرورية إلى قطاع غزة لعمليات التنمية واصالح بنيتها 
الداخلية فاقم مشــــكلة ندرة املياه وأوصلتها إلى مستوى 
األزمة وأجبرت الكثير من الفلســــطينيني على شراء املياه 
بأسعار مرتفعة من الصهاريج املتنقلة رغم سوء نوعيتها في 

الكثير من األحيان للتكيف مع النقص احلاد في املياه. 
وطالبت دوناتيال روفيرا باحثة شؤون اسرائيل واألراضي 
الفلسطينية احملتلة في منظمة العفو الدولية تل ابيب »بانهاء 
سياساتها التمييزية فورا ضد الفلسطينيني ورفع القيود 
التي تفرضها على مداخلهم للمياه وحتمل مسؤولية معاجلة 
املشاكل التي سببتها من خالل السماح لهم باحلصول على 

حصة عادلة من مصادر املياه املشتركة«. 
وفي ســــياق آخر، هدمت السلطات اإلسرائيلية امس 7 
شقق ســــكنية ملواطنني فلسطينيني في أحياء متفرقة من 
القدس الشرقية بذريعة عدم الترخيص وعدم االمتثال ألوامر 
البلدية اإلسرائيلية. وقال مدير عام الوحدة القانونية في 
مؤسسة املقدسي معاذ الزعتري إن جرافات إسرائيلية هدمت 
بناية مأهولة بالسكان مكونة من طبقتني و4 شقق سكنية 
تعود جميعها للمواطن منر علي منر في منطقة غزيل قرب 
حي جبل املكبر جنوب القدس مبساحة إجمالية تزيد على 
300  متر مربع.  وذكر ســــكان محليون ان طواقم البلدية 
وقوات اجليش اإلســــرائيلي حاصرت املنزل وعملت على 
إخالء سكانه بالقوة ما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة بني 

سكان احلي وجنود االحتالل ملنعهم من هدم املنزل.
وقال الزعتري ان اجلرافات هدمت أيضا 3 منازل اخرى 

ميلكها مواطنون فلسطينيون.

عواصمـ  وكاالت: اثر مقتل 8 جنود أميركيني ومدني افغاني امس في 
جنوب افغانستان، وغداة مقتل 14 جنديا أميركيا في هجومني مختلفني 
حتطمت خاللهما ثالث مروحيات، أعلن مسؤول في »الپنتاغون« ان اكتوبر 
أصبح الشــــهر األكثر دموية بالنسبة للقوات األميركية في افغانستان 

منذ بدء احلرب في 2001.
ومبقتل هؤالء اجلنود يرتفع عدد القتلى األميركيني الى 53 على األقل 
خالل هذا الشهر وفقا لتعداد موقع ايكاجواليتز االلكتروني، مقارنة بـ 

51 قتلوا في اغسطس الذي كان الشهر األكثر دموية.
وأكد مســــؤول في وزارة الدفاع األميركية انه أســــوأ شهر بالنسبة 
الى القوات األميركية منذ اجتياح افغانستان بقيادة أميركية في العام 
2001. ويأتــــي هذا اإلعالن في وقت تعهد فيــــه الرئيس االميركي باراك 
اوباما امس األول اثر انعقــــاد مجلس حرب جديد خصص للوضع في 
افغانســــتان، انه لن يتســــرع في اتخاذ اي قرار بشأن إرسال تعزيزات 

عسكرية الى هذا البلد.
إلــــى ذلك رفض مكتب الرئيس االفغاني حامد كرزاي دعوات جديدة 
الى إقالة رئيــــس اللجنة االنتخابية قبل الدورة الثانية من االنتخابات 
الرئاسية، معتبرا انه ال مبرر ملعاقبته على عمليات التزوير في الدورة 
األولى. ويواجه كرزاي في 7 نوفمبر وزير اخلارجية الســــابق عبداهلل 
عبداهلل في الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية بعد دورة اولى شابتها 

عمليات تزوير واسعة وأعمال عنف ومشاركة خجولة.
وطالب عبداهلل امس األول باستبدال رئيس اللجنة االنتخابية املستقلة 

عزيز اهلل لودين على الفور معتبرا انه يعمل لصالح كرزاي.
ورد املتحدث الرئاسي هومايون حميد زاده ان هذا الطلب ليس له اي 

اساس قانوني وان لودين »لم يرتكب أي سوء على االطالق«.


