
الجمعة
14  اغسطس 2009

العربية26
والعالمية

القـــدس ـ أ.ف.پ: اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش 
في تقرير نشـــر امس ان اجليش االسرائيلي قتل 11 مدنيا 
فلسطينيا كانوا يلوحون بالعلم االبيض، وذلك ابان هجومه 
على قطاع غزة في ديسمبر املاضي. وبحسب التقرير، املؤلف 
من 63 صفحة واملرتكز على شهادات وفحوص طبية، فإن 
اجلنود االسرائيليني قتلوا في 7 حوادث منفصلة 11 مدنيا 
فلسطينيا بينهم 5 نساء و4 اطفال، وجرحوا ما ال يقل عن 

8 أشخاص كانوا يرفعون األعالم البيض لتحييد انفسهم. 
واشارت املنظمة الى ان »هؤالء املدنيني كانوا في مجموعات 
ولوحوا بقميص او وشاح. ولم يكن اي مقاتل فلسطيني 
موجودا في احمليط«، ودعت املنظمة اجليش االسرائيلي 

الى فتح حتقيق في عمليات القتل هذه.
واوضح التقرير ان املدنيني الـ 11 لم يشكلوا درعا بشرية 

لـ »حماس« ولم يكونوا ضحايا تبادل اطالق نار.

»رايتس ووتش«: الجيش اإلسرائيلي قتل فلسطينيين كانوا يرفعون العلم األبيض في حرب غزة 

والد الفرنسية ريس رّجح
 إفراج إيران عنها بحلول الغد

باريــــس ـ أ.ف.پ: توقع والد 
الفرنسية كلوتيلد ريس  الشابة 
املعتقلة فــــي ايران منذ االول من 
يوليــــو ان يتم اطالق ســــراحها 
بشروط خالل 3 ايام بدءا من يوم 
اخلميس )امس( وحتى يوم السبت، 
ولــــو انه نفى ان تكــــون لديه اي 

ضمانة بهذا الشأن.
وقال رميي ريس متحدثا الذاعة 
الدولية ان »السيناريو  فرنســــا 
املرجح كمــــا نتوقعه هو االفراج 
املشروط خالل الساعات املقبلة اي 
هذا الصباح )امس( واال فنتوقعه 
على االرجح السبت علما ان اجلمعة 

هو يوم عطلة في ايران«.
واضاف »ليس لدي اي ضمانة، 
العناصر  افتراض، كل  انه مجرد 
املاديــــة كانت جاهــــزة بعد ظهر 
االربعاء )امس االول( لتســــليمها 
الى الســــلطات االيرانية، املسألة  
اجرائية محضة«. ولم تشأ وزارة 
اخلارجية الفرنسية التعليق على 
هذه التصريحات ردا على وكالة 
فرانس برس واكتفت بالقول انها 
تواصل »طلب« اطالق سراح الفتاة 
التي تدرس الفرنسية في جامعة 
اصفهان والتي اعتقلت في ايران 
ملشاركتها في التظاهرات التي تلت 
االنتخابات الرئاسية في 12 يونيو 
وقال رميي ريس ان ابنته متكنت 
من التحدث عبر الهاتف مع السفير 
الفرنسي في طهران برنار بوليتي 

امس االول.
الســــلطات االيرانية  ان  واكد 
تطالب فــــي حال اطالق ســــراح 
ابنته بشروط ان تقيم في السفارة 
الفرنسية وأال تغادر البالد قبل نهاية 

االجراءات القضائية بحقها.
وافاد ايضا بان فرنسا ستدفع 
كفالة ولكنه لم يحدد املبلغ، وقال 
»املبلغ يصل الى مئات االف اليورو، 

لكنني ال اعرف الرقم احملدد«.
القضائية  الســــلطات  وكانت 
االيرانية اعلنت امس االول انتهاء 
محاكمة اجلامعية الفرنسية )24 
سنة( اال ان املدعي العام في طهران 
سعيد مرتضاوي قال انه في حال 
حصلت ريس على اطالق سراح 
مشروط فعليها ان تبقى في ايران 

الى حني صدور احلكم.
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كلوتيلد ريس

حامد كرزاي وعبداهلل عبداهلل وأشرف غاني أحمد زاي أبرز املرشحني الـ 40 النتخابات الرئاسة األفغانية التي ستجرى في 20 اجلاري              )وكاالت(

صورة ملقطع من الڤيديو بثته جماعة احلوثيني املتمردة تظهر جثة رجلني قتال خالل القصف اجلوي الذي شنته القوات احلكومية على صعدة     )رويترز(

تواصل القصف الجوي على صعدة وخروج آالف األشخاص مع دخول الحرب السادسة في المحافظة اليمنية يومها الثالث

الحكومة اليمنية تضع 6 شروط لوقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين
وأضاف املصـــدر الذي طلب عدم ذكر اســـمه 
»ارتفعت أسعار املواد التموينية واحملروقات الى 
الضعـــف عما كانت عليه قبل انـــدالع املواجهات 
بني اجلانبني الثالثـــاء املاضي وأصبح احلصول 
على املتطلبات اليومية من مأكل ومشـــرب شبه 
معدومة«. وأشار الى ان آالف النازحني من مختلف 
مناطق املواجهات جتمعوا قريبا من مدينة صعدة 
ومناطق أخرى كانت شهدت تدفقهم إليها في األيام 

املاضية.
ونسب موقع »نيوز مين« املستقل الى مصدر في 
اللجنة الدولية للصليب األحمر التي تعمل باملنطقة 
قوله ان اللجنة تعمل في 4 مخيمات، مشـــيرا إلى 
أن الوضع اإلنساني لالجئني تدهور خالل األربعة 
الشهور املاضية. وأضاف املصدر أنه لم يستطع 
أن يقيم الوضع اإلنساني خالل الفترة احلالية مع 
بداية عودة املواجهات مؤكدا التزام اللجنة بتقدمي 

املساعدات للمتضررين.
وتتهم السلطات املتمردين مبحاولة إعادة حكم 
األئمة الذي أطاحت الثورة اجلمهورية به من شمال 
اليمن عام 1962. وينتمـــي احلوثيون إلى طائفة 

الزيدية التي متثل إحدى طوائف الشيعة.

صالح هاتف خادم الحرمين

من جهة أخرى، تلقى خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بـــن عبدالعزيز اتصاال هاتفيا امس 

االول من الرئيس اليمني.
وجرى خالل االتصال حســـبما أوردت وكالة 
األنباء الســـعودية بحث تطورات األوضاع على 
الساحتني العربية والدولية، اضافة الى استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تدعيمها في 

مختلف املجاالت.

وقال مصـــدر مينـــي مطلـــع ليوناتيد برس 
انترناشـــونال ان »ضواحي مدينة صعدة شهدت 
اليوم )امس( تدفقا الفتا للفارين من مواقع تتعرض 
للقصف بالطيران في مناطق املواجهات الى عاصمة 
احملافظة هربا من نيران احلرب املتبادلة بني القوات 

احلكومية واحلوثيني«.

وجهتها احلكومة.
وأدت املواجهات العسكرية املستمرة بني القوات 
احلكومية وأنصار الزعيم الديني املتمرد عبدامللك 
احلوثي الى نـــزوح آالف املتضررين من احلرب 
الـــى ضواحي مدينة صعدة بعد ان دخلت احلرب 

السادسة بني اجلانبني يومها الثالث امس.

عواصمـ  وكاالت: أبدى أقارب 270 شخصا لقوا 
حتفهم في تفجير طائرة تابعة لشركة بان أميركان 
عام 1988 فوق بلدة لوكيربي االسكوتلندية أمس 
ردود أفعال متباينة إزاء تقارير حول إطالق سراح 
الليبي عبدالباسط املقراحي املدان بتنفيذ االعتداء 

في وقت قريب من أحد سجون بريطانيا.

تقارير: االفراج عن المقراحي قريبا

وأفادت تقاريـــر إعالمية بريطانية في وقت 
متأخر مساء أمس االول بأن عبدالباسط علي محمد 
املقراحي الذي يقضي عقوبة السجن مدى احلياة 
في ســـجن غرينوك بالقرب من مدينة غالسكو 
سيطلق سراحه األسبوع املقبل حيث يعاني من 

سرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة.
وقد ذكرت محطتا التلفزيون البريطانيتان 
»بي.بي.سي« و»ســـكاي نيوز« ان منفذ اعتداء 
لوكيربي الليبي سيطلق سراحه قريبا ألسباب 
صحية حيث يقضي املقراحي عقوبة بالسجن 
مدى احلياة مع 27 عاما كحد أدنى بتهمة الوقوف 

وراء االعتداء.

قرار وزير العدل

واشـــارت احملطتـــان اللتان لم تكشـــفا عن 
مصادرهما الى ان املقراحي البالغ من العمر 57 
عاما والعضو الســـابق في املخابرات الليبية، 
سيعود الى بالده بعد قرار من املقرر ان يصدر 
األسبوع املقبل عن وزير العدل االسكوتلندي ماك 
اسكيل الذي قام األسبوع املاضي بزيارة املقراحي 

في غالسكو والتقى أيضا أسر الضحايا.
لكن احلكومة االسكوتلندية أنكرت التقارير 

التي تفيد باتخاذ قرار إطالق سراح املقراحي.
من جهته وصف املتحدث باسم ألكس سلموند 
رئيس احلكومة في اســـكوتلندا التقارير بأنها 

»مجرد تكهنات«.
وقال »لم يتخذ أي قرار بشـــأن طلب إطالق 
السراح ألسباب صحية أو طلب تطبيق االتفاق 
حول نقـــل املعتقلـــني )املوقع بـــني بريطانيا 
وليبيا(، وبالتالي فإن هذه املعلومات هي مجرد 

تكهنات«.
بدوره رحب الطبيب البريطاني جيم سواير 
الذي كانت ابنته من بني ضحايا التفجير باحتمال 

االفراج عن املقراحي.

وقال لهيئة االذاعة البريطانية »بي.بي.سي« 
إنـــه ال يعتقد أن احلكـــم الصـــادر بحقه كان 

»صحيحا«.
وأضاف لـ »بي.بي.سي«: »إنني واحد ممن ال 

يعتقدون أنه مذنب. 
وكلما عاد إلى أسرته مبكرا كان أفضل. ستكون 
جرمية بشـــعة إذا تركنا هـــذا الرجل ميوت في 

السجن«.
ولكن رد فعل أقارب الضحايا األميركيني كان 
مختلفا، فمن جانبها قالت سوزان كوهني التي 
فقدت ابنتها في التفجير إن اقتراح ضرورة إطالق 

سراح املقراحي ألسباب صحية »بشع«.
وفي حديث لـ »بي.بي.سي« أيضا من منزلها 
في نيوجيرسي قالت كوهني ان »أي تهاون مع 
املقراحي ســـيكون مهانة. إنه يؤملني وإذا أطلق 
ســـراحه العتبارات صحية أعتقد أنه سيكون 

أمرا بشعا«.

الحكومة البريطانية

وذكرت كوهني ان احلكومة البريطانية ستخون 
ضحايا لوكيربي إذا اتخذت القرار باإلفراج عن 
املقراحي الذي أدين في محاكمة عقدت في هولندا 
عام 2001 مبوجب القانون االسكوتلندي. وأمر 

القضاة بسجنه 27 عاما بحد أدنى.
وقالت: »لقد قالوا لنا إنه سيبقى معتقال ولذلك 
ينبغي ان تستحيي احلكومة البريطانية«. خاصة 
انه اذا حتتم إطالق سراح املقراحي ألسباب صحية 

ونقل إلى ليبيا فستسقط دعوى االستئناف.
هذا ويتوقع كثيرون في ليبيا أن تكون هناك 
صلة بني اإلفراج عن املقراحي ومستقبل استثمار 
الشركات البريطانية في ليبيا، إذ ان شركة بي.بي 
البريطانية للنفط هي بالفعل مستثمر كبير إذ 
خصصت مليار دوالر للتنقيب عن النفط والغاز 
في ليبيا. غير أن التغيير لن يكون فوريا في ظل 
املشكالت القائمة مع االستثمارات في ليبيا مبا 
في ذلك جهات تنظيمية ال ميكن التنبؤ بقراراتها 
والبيروقراطية الشديدة وعدم استقرار املسائل 

املتعلقة بحقوق امللكية.
وســـيمثل اإلفراج عن املقراحي أحدث عالمة 
في سلسلة من العالمات البارزة في رحلة ليبيا 
من الدولة املنبوذة إلى الدولة التي أعيدت إلى 

املجتمع الدولي.

صنعاء ـ وكاالت: وضعت السلطات اليمنية 6 
شروط لوقف العمليات العسكرية املوسعة التي 
تشنها ضد املتمردين احلوثيني في محافظة صعدة 

شمال غرب اليمن.
وتضمنت الشروط التي أوردتها وكالة أنباء سبأ 
اليمنية الرسمية انسحاب املتمردين الشيعة من 
جميع املديريات ورفع جميع النقاط املعيقة حلركة 
املواطنني مـــن جميع الطرق، والنزول من اجلبال 
واملواقع املتمترســـني فيها وإنهاء التقطع وأعمال 
التخريب، وتسليم املعدات التي مت االستيالء عليها 
من مدنية وعسكرية وغيرها. وأعلنت هذه الشروط 
اللجنة األمنية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح، بعد اجتماعا لها أمس االول.

وتشمل الشـــروط أيضا الكشـــف عن مصير 
املختطفني األجانب الســـتة، وهم: أســـرة أملانية 
وبريطاني، تعرضوا لالختطاف في احملافظة في 
يونيو املاضي، وتسليم اخلاطفني من أبناء محافظة 
صعدة وعدم التدخل في شـــؤون السلطة احمللية 

بأي شكل من األشكال.
وأوضحت اللجنة أن »قضية املضبوطني على 
ذمة أحداث التمرد ميكن حلها في حال نفذت عناصر 
التمرد اخلطوات الســـت املذكورة دون مماطلة أو 
تســـويف حيث ال يوجد أي مانع لدى الدولة من 
اطالق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط«.

وكانت السلطات اليمنية فرضت حالة الطوارئ 
في احملافظة التي شهدت أمس األول مقتل 19 شخصا 
على األقل بني متمرد ومدني، كما جرح العشرات، 
في قصف للجيش اليمني استهدف معاقل احلوثيني 
قرب احلدود مع السعودية. وذكرت اللجنة األمنية 
في بيان ســـابق لها ان هذا كان اخليار األخير بعد 
رفض املتمردين االســـتجابة لدعوة السالم التي 

تقارير عن إطالق سراح المقراحي ألسباب صحية 
وردود أفعال متباينة ألقارب ضحايا لوكيربي

قرار اإلفراج بيد وزير العدل اإلسكوتلندي

كرزاي رئيس يواجه معارضة لكنه يتمتع بأكبر فرصة للفوز في االنتخابات
وفــــي العــــام 1982، هرب من 
االحتالل السوفييتي )1979ـ  1989(، 
فأمضى القسم االكبر من سنواته 

في املنفى في باكستان.
وتفيد ســــيرته الرسمية بأنه 
تلقى دروســــا في الصحافة عام 
1985، وقــــد عني فــــي 1992 نائبا 
لوزير اخلارجية )1992ـ  1994( في 
احلكومة التي شكلها الرئيس برهان 
الدين رباني بعد ســــقوط النظام 

املوالي لالحتاد السوفييتي.
 واقام كذلــــك عند عودته الى 
قندهار عام 1994 عالقات مع حركة 
طالبان، غير انه قطع اجلســــور 
بشكل نهائي مع نظام طالبان عند 
اغتيال والده في اغسطس 2000 في 
كويتا )باكستان( في اعتداء نسب 

الى عناصر من هذه احلركة.

وعاد كــــرزاي الذي بات مقربا 
من الواليــــات املتحدة في اكتوبر 
2001 الى بالده سرا، قبل ان يعينه 
مؤمتر بون رئيسا مكلفا بتشكيل 

حكومة »انتقالية«.
وفي 19 يونيو 2002، انتخبه 
املجلس القبلي الكبير )لويا جيرغا( 
االدارة  القبائل على رأس  العيان 
االنتقالية املكلفة بقيادة البالد الى 

الدميوقراطية.
اربــــع محاوالت  وقد جنا من 
االقــــل كان آخرها  اغتيال علــــى 
خالل عرض عســــكري في ابريل 

في كابول.
ولم يشارك سوى في عدد قليل 
التجمعات االنتخابية وحتت  من 
حراســــة مشــــددة. وقد اعلن عن 
اولويتني همــــا: مضاعفة عناصر 

الشــــرطة واجليش خالل خمس 
سنوات وبدء مفاوضات مع طالبان 
وهو اقتراح يكرره ورفضته احلركة 

االصولية مرارا.
كما رفض املشاركة في مناظرة 
تلفزيونية مع خصومه الرئيسيني 
الذين يشــــككون في قدراته على 

قيادة البالد.
وقد اثار اختياره لزعيم احلرب 
السابق قاسم محمد فهيم ملنصب 
نائب الرئيس اســــتياء االســــرة 
الدولية لكن ذلك سيؤمن للرئيس 
الباشتوني اصوات االقلية الطاجية 

النافذة.
قــــادة املجموعتــــني  واعلــــن 
االوزبكية والهــــزارة عن دعمهم 
لكرزاي الذي فشل معارضوه في 

تشكيل جبهة موحدة.

جنوب وجنوب شرق البالد.
ويتكلم كرزاي الداري واالردو 
واإلجنليزية، وقد امت دراساته في 
كابول ثم في الهند حيث تخصص 

في العلوم السياسية.

له على ما يبدو الدعم الالزم للفوز 
على منافسيه االربعني.

والرئيس املولود في 24 ديسمبر 
1957 بشتوني من عشيرة بوبالزاي 
ويقيم روابط وثيقــــة مع قبائل 

النجاحــــات خصوصا في مجالي 
التعليم والصحة.

ويبقى كرزاي املرشــــح االوفر 
حظا للفــــوز اذ ان املناورات التي 
جتري في الكواليس منذ اشهر امنت 

مميزين، يتحدر من عائلة حتتل منذ 
اجيال مناصب في السلطة وتشيد 
به باستمرار الواليات املتحدة التي 

جاءت به الى السلطة.
وقد دعمته بشكل شبه رسمي 
خالل االنتخابات الرئاســــية التي 
فاز فيها في 2004 وشــــكلت وعدا 
بعصر جديد وشارك فيها السكان 
بحماس. لكن جنمه اخذ يأفل، ولم 
تتردد االدارة االميركية اجلديدة 
التي يرأسها باراك اوباما في انتقاده 
قبل ان تخفف هذه االنتقادات في 

غياب اي بديل.
كما يشــــعر السكان بالغضب 
في مواجهة فشله في وقف العنف 
الذي بلغ مستويات قياسية منذ 
2001، واالجرام والفســــاد. اال ان 
كرزاي ميكنه احلديث عن بعض 

الرئيــــس  كابــــول ـ أ.ف.پ: 
االفغاني حامــــد كرزاي الذي جاء 
به الغرب الى الســــلطة في 2001 
قبل ان ينتخب بعد 3 ســــنوات، 
هو املرشح االوفر حظا للفوز في 
انتخابات 20 الشهر اجلاري على 
الرغم من حصيلة اداء مثيرة للجدل 
في مجال االمن ومكافحة الفساد، 
مما يدل على مهارته للبقاء وسط 
الرئيس  الوطنية. وكان  الساحة 
املنتهية واليتــــه صرح في بداية 
اغســــطس امام حوالي 14 الفا من 
انصاره املتحمســــني »لقد قطعنا 
طريقا طويال«، ووعد بتأمني »حياة 
افضل من اليوم لالفغان« اذا اعيد 
انتخابه. والرجل الذي يظهر دوما 
بالعباءة التقليدية املقصبة والذي 
يتمتع بلباقة وحس ديبلوماسي 

احلكومة اإلسكوتلندية تدرس احتمال إطالق سراح العميل الليبي املدان بتفجيرات لوكيربي
 عام  1988 وإعادته إلى وطنه بحسب تقارير إعالمية أول من أمس

خط سير الرحلة:

تفجير طائرة الـ »بانام 103«

نتائج العملية: بريطانياحطام الهيكل

لندن
املانيا

فرانكفورت

الرحلة 747 
أقلعت إلى 
نيويورك 
وبوسطن

الطيار واملساعد ومهندس 
الرحلة والطاقم املكون من 
13 واملسافرون الـ 243 

و11 من سكان لوكيربي 
توفوا جميعا وجرح 5 آخرون

ـ قضيت ثالث سنوات في 
دراسة مخطط التفجير وجمعت 

20 ألف قطعة

انفجرت الطائرة 747 وسقط حطامها في 
موضعني، ومعظم الضرر حلق مبنطقتني 

في لوكيربي
أثر احلطام الشمالي

أثر احلطام اجلنوبي
ـ حطام شيروود )حفرة(

ـ حطام روزبوك
ـ قطعة مفقودة

ـ السكان أمضوا سنة في جمع 
11 ألف قطعة من املالبس 
واألمتعة إلعادتها إلى أقارب 

الضحايا

ـ أقيم نصب تذكاري للضحايا 
في مقبرة تيندرغارث

بقايا غرفة القيادة عثر عليها 
في تيندرغارث

طائرة البوينغ 747 حطت 
في مطار هيثرو قادمة 
من سان فرانسيسكو

طائرة بوينغ 727 غادرت من 
فرانكفورت حاملة القنبلة ومسافرين 

سينضمون إلى الطائرة 747

القنبلة شحنت في الطائرة 
من مالطا

مؤقت 
القنبلة

القنبلة مصنوعة من السمتكس
 وال تلتقطها أشعة إكس

أخفيت قنبلة 
السيمتكس في 

مسجلة راديو 
كاسيت

 املسجلة خبئت 
في حقيبة

احلقيبة وضعت في 
رف سفلي داخل 

احلاوية ووضعت في 
مقدمة غرفة الشحن

حقل توزع احلطام:

لوكربي

خط سير الرحلة

تيندرغارث

اجلزء الشمالي
اجلزء اجلنوبي

أجزاء متفرقة

التحطم:

انفجرت القنبلة عند ارتفاع 9450 
مترا وانقسمت الطائرة الى عدة 

اجزاء كبيرة وسقطت عموديا.

- وقوع االنفجار أحدث 
هوة في الهيكل.

- انفصال اجلزء األمامي 
وغرفة القيادة وسقوط 

احملرك رقم 3.

- حتطم باقي جسم الطائرة 
وسقوط أحد األجنحة 

على بلدة لوكربي لتتشكل 
حفرة كبيرة.

- اضرار وحطام في جسم 
الطائرة وغرفة الشحن.

االنفجار كون شقوقا وحطاما، وتشكلت موجة صدمة أدت 
الى انفجار الطائرة.

اللحظات األخيرة من عمر الطائرة كما التقطها الرادار »بتوقيت غرينتش»

االنفجار عند ارتفاع 
9450 مترا

اجلزء األكبر من احلطام 
يسقط فوق لوكيربي

كامل احلطام 
سقط أرضا تسلسل االحداث:

21 ديسمبر 1988: انفجار طائرة بانام 103 فوق 
لوكربي في إسكوتلندا ومقتل 270 شخصا.

14 نوفمبر 1991: بريطانيا وأميركا تتهمان الليبي 
عبدالباسط املقراحي واألمني خليفة بالتورط.

24 اغسطس: اميركا وبريطانيا وهولندا تتفق 
على وضع خطة حتظى بدعم مجلس األمن.

6 ابريل 1999: تبدأ محاكمة املتهمني في القاعدة 
ــت ويتم اتهامها  ــابقة في زيس األميركية الس

بالضلوع في التفجير وقتل 270 شخصا.
ــاد األوروبي يعلق العقوبات  20 أبريل: االحت

على ليبيا.

ـ 5 فبراير: الزعيم الليبي معمر القذافي يقول 
إن ليبيا بريئة وان احملققني األميركيني تالعبوا 
باألدلة. ولندن وواشنطن تقول القذافي لم يفعل 

ما هو كاف لرفع العقوبات الدولية.

ـ 12 سبتمبر: مجلس األمن يصوت 
على رفع العقوبات عن ليبيا.

ــكتلنديون يقضون بسجن  ـ 24 نوفمبر: قضاة اس
املقراحي 27 عاما قبل السماح له باالستئناف.

ــي املقراحي يطلب  ــر 2008: محام ـ 6 نوفمب
إطالق سراحه إلصابته بالسرطان.

ـ 10 يوليو 2009: القذافي يطلب من رئيس احلكومة 
البريطانية غوردون براون املساعدة في قضية املقراحي 
وبراون يقول إن االمر عائد للحكومة االسكتلندية.

ـ 28 فبراير: جنل القذافي يقول إن ليبيا ستدفع 
ــر  تعويضات لعائالت الضحايا حتى لو خس

املقراحي االستئناف.

ـ 14 مارس: القضاة يرفضون استئناف املقراحي  
ويقرون إدانته بارتكاب اجلرمية.

ــالة إلى  ــطس 2003: ليبيا توجه رس ـ 11 أغس
األمم املتحدة تقر فيها باملسؤولية عن تفجير 

لوكيربي. 3 مايو 2000: بدء احملاكمة في القاعدة زيست 
ــطينيتني  ــول ان جماعتني فلس ــاع يق والدف

مسؤولتان عن التفجير.

ــاة يدينون املقراحي  ـ 31 يناير 2001: 3 قض
ويبرئون األمني خليفة واحلكم على املقراحي 

بالسجن مدى احلياة.

31 مارس: قرار لألمم املتحدة يطلب من ليبيا 
ــتبهني، ورفض ليبيا يعرضها  ــليم املش تس

لعقوبات فرضت في 15 ابريل.

21 ابريل 1998: بعد سنوات من اجلدل بني ليبيا 
من جهة وبريطانيا وأميركا من جهة اخرى محامي 
املتهم يتفق مع اهالي الضحايا باجراء احملاكمة في 

هولندا وبحسب القانون االسكوتلندي.

ـ النصب التذكاري 
لضحايا االنفجار.

اسكتلندا

أدنبرة

لوكيربي

دامغريز وغولواي


