
محكمة أوكرانية تؤجل محاكمة تيموشينكو بسبب حالتها الصحية
كييڤ ـ د.ب.أ: اصدرت محكمة اوكرانية امس قرارا بتأجيل جلسة محاكمة زعيمة املعارضة 
يوليا تيموشينكو بتهمة التهرب الضريبي واالختالس الى اخلامس والعشرين من الشهر 
املقبل. وقال كونستانتني سادوفيسكي قاضي احملكمة امس في مدينة شاركوف شرقي 
اجلمهورية السوفيتية السابقة ان مرض تيموشينكو يجعل من غير املمكن محاكمتها في 
الوقت الراهن.
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عربية وعالمية
اليمن: مئات القتلى واجلرحى في هجوم انتحاري

نفذه عسكري على زمالئه.. وجناة وزير الدفاع ورئيس األركان

إيران: نحن مفتاح املنطقة.. وال ميكن اتخاذ أي ترتيبات من دوننا!
طه���ران � يو.ب���ي.آي: أعلن 
العام للقوات  القائد  مستش���ار 
اللواء يحيى  املسلحة اإليرانية 
صفوي ان ايران هي مفتاح املنطقة 
وانه ال ميكن اتخاذ اي ترتيبات 
اقتصادية وسياسية وأمنية من 

دونها.
ونقلت وكالة »مهر« اإليرانية 
اللواء صفوي قوله  لألنباء عن 
امس االثنني إن الشعب اإليراني 
»امتلك قدرة دفاعية ورادعة قوية 
بحيث أدرك أي معتد انه اذا هاجم 
ايران فإنها لن تتركه وستتعقب 

املعتدي الى اراضيه«.
وق���ال صف���وي »ان املوقع 
واجليوسياس���ي  اجلغراف���ي 
إليران هو أفضل من باقي الدول 
املج���اورة فإي���ران تختلف عن 
العراق وافغانس���تان وهي قلب 
املنطق���ة وه���ي تعتب���ر في اي 
ترتيبات اقتصادية وسياس���ية 
مفتاح املنطقة.. وال ميكن اتخاذ 
أي ترتيبات اقتصادية وسياسية 
وأمنية ف���ي املنطق���ة من دون 

ايران«.
ايران  ال���ى رقع���ة  واش���ار 

اجلغرافية في اخلليج وقال »ان 
ثقل اي���ران له دور حاس���م في 
القضايا السياسية واالقتصادية 
واألمنية.. إن ايران لديها 2000 كلم 
من السواحل في اخلليج وبحر 
ال���ذي يحتوي  عمان واخلليج 
على 63 الى 65% من طاقة العالم 
وكل من يريد اس���تيراد الطاقة 
من ه���ذه املنطقة يجب ان يتفق 

مع ايران«.
واضاف أن »ايران هي القوة 
الكبرى لضمان امن طاقة العالم 
ألنه بحاجة الى الطاقة من هذه 

املنطقة.. وايران هي الدولة القوية 
في املنطقة وال ميكن جتاهلها«.

وقال »نحن دولة كبيرة بعدد 
سكانها البالغ 75 مليون شخص.. 
واذا جمعنا جميع س���كان دول 
جنوب اخلليج فإنهم ال يشكلون« 

هذا الرقم.
وأضاف »لدينا نفوذ سياسي 
الع���راق وس���ورية ولبنان  في 
وفلس���طني وافغانستان ونفوذ 
ايران السياسي مؤثر في العالم 
اإلس���المي ونحن قوة عسكرية 
رادع���ة كبيرة واعداؤنا يدركون 

ذلك جيدا«.
وتاب���ع »قدرتن���ا الدفاعي���ة 
نس���تخدمها للدفاع عن اراضينا 
الوطنية وش���عبنا  ومصاحلنا 
واستراتيجيتنا ليست استراتيجية 
هجومية.. ايران تنش���د السالم 
واألمن املستدميني في هذه املنطقة 
س���واء كان اخلليج أو الش���رق 

األوسط«.
وأش���ار الى أن »دوام السالم 
واألم���ن يتحقق من خالل رحيل 
الق���وات األجنبية م���ن املنطقة 
ومبشاركة جميع دول املنطقة«.

عواصم � وكاالت: فجر عسكري 
نفسه امس وسط سرية من اجلنود 
خالل متارين لعرض عسكري في 
ميدان السبعني بوسط صنعاء ما 
اسفر عن مقتل 96 عسكريا وإصابة 
حوالي 300 آخرين، حسبما أفادت 

مصادر عسكرية وطبية.
وقال مصدر عس����كري لوكالة 
فرانس ان »96 شخصا قتلوا في 
االنفجار االنتحاري الذي استهدف 
سرية من األمن املركزي« مشيرا 
الى ان »االصابات كلها في صفوف 

اجلنود والضباط«.
وأسفر الهجوم ايضا عن حوالي 
300 جريح، فيما اكد شهود عيان 
ان االشالء البشرية كانت منتشرة 

في مكان التفجير.
واكدت هذه احلصيلة مصادر 
طبية في املستشفيات السبعة التي 

نقل اليها الضحايا.
من جانبه، قال مس����ؤول أمن 
منطقة السبعني العقيد عبداحلميد 
بجاش لوكال����ة فرانس ان »هذه 
العملية حتمل بصم����ات تنظيم 

القاعدة«.
وذك����ر املصدر العس����كري ان 
االنتحاري الذي قال انه عسكري، 
فجر نفس����ه بينما كانت السرايا 
والكتائب العس����كرية تشارك في 
تدريبات أخيرة للعرض العسكري 
الذي يفترض ان تشهده صنعاء 
اليوم مبناس����بة ذك����رى الوحدة 
اليمنية. وكان����ت القوات اليمنية 
تستعد لعرض عسكري كبير في 
امليدان اليوم مبناسبة ذكرى الوحدة 
اليمنية، عل����ى ان يلقي الرئيس 
التوافقي عبد ربه منصور هادي 

خطابا في هذه املناسبة.
الى ذلك، اكد مصدر عس����كري 
ميداني ان وزير الدفاع محمد ناصر 
احمد كان موجودا في املكان عندما 
وقع االنفجار، وكذلك رئيس االركان 
في اجلي����ش اليمني اللواء الركن 
احمد علي االش����ول، اال انهما لم 

يصابا بأذى.
وفي امليدان، افاد مراسل وكالة 
فرانس بان سيارات االسعاف قدمت 

فران����س برس ان ق����وة االنفجار 
كانت كبيرة جدا لدرجة ان العاصمة 
اهت����زت عندما فج����ر االنتحاري 
نفسه. ويأتي هذا الهجوم الدامي 
فيما يش����ن اجليش اليمني حملة 
عسكرية ضخمة ضد تنظيم القاعدة 
في جنوب البالد، وبعد ان تعهدت 
السلطات اليمنية اجلديدة بالقضاء 
على التنظيم الذي يس����يطر على 
قطاعات واسعة من جنوب وشرق 

اليمن.
من جه����ة أخرى، أعلن تنظيم 
القاعدة انه نفذ أمس األول هجوما 
في مدينة احلديدة الساحلية في 
غرب اليمن اسفر عن اصابة »ثالثة 
خبراء عسكريني اميركيني« بجروح، 
فيما اكد ش����هود عي����ان ومصادر 

ديبلوماسية وقوع الهجوم.
 وقال بي����ان للقاعدة أمس ان 
»ثالثة خبراء عسكريني اميركيني 
سقطوا جرحى صباح أمس األول 
وإصابة احدهم خطيرة اثر كمني 
نصبه لهم مجاهدو انصار الشريعة 

في مدينة احلديدة«.
 ونق����ل البيان ع����ن »مصدر 
إعالمي« في »أنصار الش����ريعة«، 
وهو االسم الذي تتخذه القاعدة في 
اليمن، ان »املجاهدين رصدوا أربعة 
أميركيني يعملون ضباطا  خبراء 
في تدريب قوات خفر الس����واحل 

التابعة لنظام صنعاء«.
وأضاف ان »املجاهدين ترقبوهم 
عند خروجهم م����ن الفندق الذي 
يقيمون به حيث استقلوا سيارتني 
مدنيتني وفي أثناء توجههم ملوقع 
عملهم فتح عليهم املجاهدون نيران 

أسلحتهم«.
من جهتهم، قال ش����هود عيان 
لوكالة فرانس برس ان مسلحني 
أطلقوا بالفعل النار على سيارة كان 
على متنها ثالثة »خبراء عسكريني 

أميركيني«.
وقال احد الشهود »ان احدهم 
العنف«. اكدت  اصيب بطلقة في 
مصادر ديبلوماسية لوكالة فرانس 
برس وقوع الهجوم، كما اكدت انه 

مت اجالء اخلبراء من احلديدة.

االفراد املنطقة.
وامتألت ارض امليدان باألشالء 
البشرية فيما سادت حالة من الهلع 
بني العسكريني في املكان واملدنيني 

املقيمني في املناطق القريبة.
وأكد شهود وس����كان لوكالة 

بسرعة لنقل القتلى واجلرحى من 
املكان الى مستش����فيات العاصمة 
اليمنية. وكانت سيارات االسعاف 
امليدان فيما  الى  تدخل مس����رعة 
فرضت السلطات طوقا امنيا مشددا 
حول موقع االنفجار ومنعت دخول 

)رويترز( خبراء تفجيرات ميشطون املوقع الذي شهد هجوما انتحاريا قتل وجرح املئات 

صالح يرقد في املستشفى ويعاني من نوبات إغماء متكررة

عائلة املبحوح تنوي رفع دعوى بتهمة التشهير 
على منتجي فيلم اسرائيلي ـ فرنسي

صنعاء ـ د.ب.أ: أفادت تقارير إخبارية امس بأن 
الرئيس اليمني السابق علي عبداهلل صالح ال يزال 
يرقد في املستشفى الذي نقل إليه الليلة املاضية.

وذكر موقع »مأرب برس« أن صالح نقل ليلة امس 
االول إلى مستشفى بصنعاء،  وهو مغمى عليه، 

وعلى الفور قرر األطباء رقوده في املجمع وإجراء 
فحوصات و »عمليات صغرى« له. ونقل املوقع عن 
صحيفة »األولى« القريبة من أحمد جنل صالح أن 

الرئيس السابق سقط مغمى عليه في منزله وأسعف 
وهو بهذه احلالة، وأن األطباء يواصلون معاينته 

وإخضاعه لعمليات صغيرة مرجحا أن يالزم املشفى 

يوما أو يومني. وبالنسبة خللفية مرض صالح، ذكرت 
التقارير أن الرئيس السابق يعاني نوبات إغماء متكررة 
ونوبات سقوط إلى األرض، إذ تالزمه حالة ارتعاش في 

إحدى ساقيه وذراعيه، كما يعاني انتفاخا في الوجه 
وخصوصا في الفك األسفل. وكان املؤمتر الشعبي 

العام، الذي يرأسه صالح، أعلن مساء أمس نبأ دخوله 
املستشفى دون أن يحدد طبيعة املرض.

وطبقا للتقارير فإن أحاديث جتري عن احتمال إرسال 
اململكة العربية السعودية طائرة خاصة بطاقم طبي إلى 

صنعاء ملعاينة صالح ومعاجلته ورمبا إقرار إسعافه 
خارج البلد إن استدعى األمر.

غزة ـ ا.ف.پ: قال شقيق محمود املبحوح القائد 
العسكري في حركة حماس الذي مت اغتياله في دبي عام 

2010 ان عائلته تنوي رفع دعوى قضائية بتهمة الذم 
والتشهير امام احملاكم االسرائيلية ضد القائمني على 

فيلم اسرائيلي ـ فرنسي يعتبرون انه »يشوه« صورة 
جنلهم. وقال فائق املبحوح في اتصال هاتفي مع وكالة 

فرانس برس ان عائلته »سترفع قضية ذم وتشهير امام 
احملاكم االسرائيلية ضد منتجي فيلم اسرائيلي يعمل 

على تشويه صورة الشهيد محمود املبحوح«.
واكد ان الفيلم »ميس بصورة شقيقنا« ويظهره »بطريقة 

قذرة«، موضحا ان »الفيلم يظهره بأنه يعاقر اخلمر 
وبأن هناك عارضة ازياء اسرائيلية تلتقي معه على البار 

ثم تغريه وتستدرجه ليتم اغتياله«.
وتابع »نحن عائلة محافظة ومتدينة ونحترم سمعة امليت 
سيما ان شقيقنا ميثل رمزا مشرفا من رموز املقاومة«. 
ويتحدث الفيلم عن عميلني في املوساد يفاجآن بعملية 
االغتيال ألنهما يعلمان ان اجلهاز ال يقف وراء العملية. 

وخالل الفيلم يكتشف العميالن ان االغتيال جزء من 
خطة نصب كبيرة تتعلق مبجموعة كبيرة من املجرمني 

ومن بينهم طالب وخبير في التزوير.

فتح وحماس يوّقعان اتفاق مصاحلة في القاهرة
.. والفصائل الفلسطينية تترقب جدية تطبيقه

عواصم � وكاالت: ما بني احلذر 
الفصائل  ب����دت مواقف  والترقب 
الفلسطينية جتاه ما مت التوصل 
اليه بني حركتى »فتح« و»حماس« 
الليلة املاضية بشأن  القاهرة  في 
تفعيل املصاحلة الفلسطينية، اذ 
مت التوافق بينهما برعاية مصرية 
على خطوات متهد الطريق لتشكيل 
الوطني وتنفيذ  التوافق  حكومة 
اتفاق املصاحلة. وكشف مصدر في 
حركة حماس في تصريح ملراسل 
وكالة أنباء الشرق االوسط بغزة 
عن أن حركته أبدت مرونة عالية 
للتوصل الى هذا التوافق، وجرت 
نقاشات داخلية موسعة حوله قبل 
املوافقة عليه، تزامنت مع انتهاء 

االنتخابات الداخلية للحركة.
ومت التوافق بني حركتي فتح 
وحماس على بدء جلنة االنتخابات 
املركزية عملها في قطاع غزة االحد 
املقب����ل، وفي اليوم نفس����ه تبدأ 
مشاورات تشكيل احلكومة االنتقالية 
برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وأن تعطى احلكومة اجلديدة 
بعد تشكيلها مدة 6 أشهر لتنفيذ 
مهامها، وإجناز مهام جلان احلريات 
مبا في ذلك إجراء االنتخابات وإعادة 

اعمار قطاع غزة.
وكانت حماس ترفض بشكل 

قاطع السماح للجنة االنتخابات 
املركزية العمل في قطاع غزة الذي 
تسيطر عليه منذ عام 2007 قبل بدء 
الرئيس محمود عباس مشاورات 
تشكيل احلكومة، في الوقت نفسه 
يره����ن الرئيس عباس تش����كيل 
احلكومة بب����دء جلنة االنتخابات 
العمل بالقط����اع. وفضلت حركة 
  � اجلهاد االس����المي في فلسطني 
ثال����ث أكب����ر الفصائ����ل � تأجيل 

عن ملف املصاحلة ما مت التوصل 
إليه بأنه خطوة مهمة لتطبيق بنود 
ملف املصاحلة املجمد، مستدركا 
»لكن انظر بحذر شديد لهذا االتفاق 
وأمتنى ان اخطىء بعدم التفاؤل 
في جدية التطبيق«. ولفت إلى أن 
فتح وحماس توافقا أكثر من مرة 
في القاهرة والدوحة ومكة لكن لم 
يطبق أي بند مما مت التوصل اليه، 
منبها الى أن الشارع الفلسطيني 
لي����س بحاجة لصدم����ات جديدة 
في هذا األمر. ورحب القيادي في 
»حماس« د.أحمد يوسف باالتفاق، 
وق����ال في تصري����ح لوكالة أنباء 
الشرق األوس����ط ان التوافق بني 
احلركتني رمبا كان مفاجئا للبعض 
اذ كان هناك اعتقاد بأنه ال تالقي 
بينهما. وأضاف: آن االوان لتطبيق 
املصاحلة ألن الشعب الفلسطيني 
مل هذا االمر بشدة وبات غير قادر 
على حتمل أي تسويف جديد في 
ظل ممارسات االحتالل االسرائيلي 
ضده وضد مقدساته. وأشاد يوسف 
بجهود مصر رغم الظروف الداخلية 
التي متر بها في التوصل الى ذلك 
وجناحها في تطويع مواقف الطرفني 
جتاه املصاحلة كاشفا عن ان اجلهود 
املصرية في هذا االجتاه بدأت قبل 

أسبوعني.

ضرورة االسراع في تطبيقها، مشيرا 
إلى أن حركته مع جميع اجلهود 

النهاء االنقسام الفلسطيني.
أم����ا عضو املكتب السياس����ي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني د. 
رباح مهنا فأعرب عن امله في يكون 
هذا االتفاق نهائيا وأن تكون هناك 
جدية بني طرفي النزاع لتطبيقه. 
ووصف د. رباح مهنا الذي يرأس 
جلنة املصاحلة املجتمعية املنبثقة 

اعالن موقفه����ا جتاه ما جرى في 
القاهرة بني فتح وحماس، واكدت 
ضرورة التريث حتى معرفة كافة 
تفاصيل االتفاق ودراسته ثم تعلن 
عن موقفها حتى ال يصاب الشارع 

الفلسطيني بإحباط جديد.
وقال الناطق باسم احلركة داود 
شهاب لوكالة أنباء الشرق االوسط 
ان حركته ليس����ت ضد املصاحلة 
الفلس����طينية ب����ل تدعمها وترى 

السعودية: حتذيرات أميركا لرعاياها 
في اململكة »غير مبررة«

البحرين.. أحداث العام املاضي لها تداعيات 
كثيرة وحّملت اململكة مسؤوليات أكبر

كاميرون يرفض فتح حتقيق جديد 
حول »لوكربي« بعد وفاة املقرحي

إقليم كردستان العراق سيصدر نفطه مباشرة 
إلى ميناء جيهان التركي ابتداء من العام املقبل

الري���اض � يو.بي.آي: وص���ف نائب وزير 
الداخلية السعودي األمير أحمد بن عبدالعزيز 
الت���ي أطلقتها س���فارة الواليات  التحذيرات 
املتحدة األميركي���ة لرعاياها في اململكة بأنها 

»غير مبررة«.
وقال نائب الوزير السعودي في تصريح 
له نش���رته الصحف السعودية على مواقعها 
اإللكترونية امس»ال أجد مبررا يستدعي إطالق 
حتذي���رات.. هم يحتاطون دوم���ا بني الوقت 

واآلخر«.
وتقوم السفارة األميركية في الرياض بشكل 
اعتي���ادي بتحذير رعاياها من عمليات خطف 

على يد مجموعات »إرهابية«.

وكانت الس���فارة األميركية ف���ي الرياض 
نش���رت في نهايات العام املاض���ي بيانا على 
املوق���ع اإللكترون���ي قالت في���ه انها »حتيط 
املواطنني األميركيني في السعودية علما أنها 
تلقت معلومات تفيد ب���أن مجموعة إرهابية 
في السعودية قد تكون تخطط خلطف رعايا 

غربيني في الرياض«.
ودعت السفارة األميركيني إلى »توخي أقصى 
درجات احليط���ة واحلذر« كما أوصتهم بعدم 
س���لوك الطريق ذاتها لدى الذهاب إلى العمل 
والعودة وجتنب التجمعات واحلشود وإبالغ 
اجليران أو الزمالء في العمل مبكان توجههم 

أو متى يريدون العودة.

جنيڤ � كونا: اكد وزير حقوق االنسان مبملكة 
البحري����ن د.صالح بن علي عبدالرحمن امس ان 
االحداث التي مرت بها مملكة البحرين خالل العام 
املاضي كانت مؤسفة ومحزنة واصبح لها تداعيات 

كثيرة وحملت اململكة مسؤوليات اكبر.
واوضح في تقرير مملكة البحرين امام الدورة 
ال�14 للفريق العامل املعني باالستعراض الدوري 
الشامل ملجلس حقوق االنسان »ان االوضاع التي 
شهدتها اململكة العام املاضي مكنتها من حتقيق 
اصالحات كبيرة واجنازات عديدة لصالح املواطنني 

في امليادين احلقوقية«.
واكد »ان احلكمة والتروي كانا العامل الرئيسي 
في التعامل مع تلك التحديات التي واجهت العديد 
من الدول التي عاش����ت تقلبات وازمات كنتيجة 
طبيعية ملا يشهده العالم ككل من تغيرات متسارعة 

وجتاذبات وطنية«.
واستدل على ذلك باتخاذ العديد من اخلطوات 
اجلذرية التدريجية الصالح ما خلفته االحداث بداية 
من اطالق حوار توافق وطني شهد مشاركة كثيفة 
وفاعلة من مختلف مكونات املجتمع البحريني.

واوضح »ان هذا احلوار ادى الى مراجعة شاملة 
للعديد من املسائل الهامة على الساحة البحرينية 
ومتخض ذلك عن عدد من املطالب االصالحية في 
املجاالت السياس����ية واالقتصادية واالجتماعية 
واحلقوقية كان من ابرزها تعديالت دس����تورية 

وتعديل عدد من مشاريع القوانني«.
واوضح »ان البحرين هي االولى في العالم التي 
شكلت جلنة مستقلة لتقصي احلقائق مببادرة 
ملكية ذاتية وبرئاسة خبير دولي في مجال حقوق 
االنسان هو البروفيسور محمود بسيوني اضافة 
الى فريق من شخصيات دولية مرموقة مشهود لها 

بالكفاءة واخلبرة في مجال حقوق االنسان«.
واكد ان البحرين تشهد حاليا 142 حتقيقا جاريا 
مع عدد من املس����ؤولني الذين ارتكبوا جتاوزات 
خ����الل احداث عام 2011 ادت نتائجها الى عش����ر 
مالحقات قضائية حتى اآلن كما انش����أت وحدة 

حتقيق خاصة في النيابة. واشار الى ان اململكة 
ش����كلت في مرحلة تالية جلنة وطنية برئاسة 
رئي����س املجلس الوطني لتنفيذ تلك التوصيات 
بالتع����اون مع جميع اجله����ات احلكومية وغير 
احلكومية جزء منها حتقق وجزء منها في طريقه 
الى التحقق. وشدد على ان جميع احملاكمات في 
مملكة البحرين ذات الصلة باحداث العام املاضي 
تتم امام القضاء املدني ووفق املعايير الدولية مع 
التأكيد على علنية احملاكمات بحضور ممثلني عن 

منظمات املجتمع املدني.
في الوقت ذاته اشار الى اسقاط التهم ذات الصلة 
بحرية التعبير والرأي واسقاط ادلة االعترافات 
ذات العالق����ة بعدد من القضايا اميانا من مملكة 
البحرين بحرية التعبير عن الرأي كما انش����أت 
البحرين صندوقا لتعويض من تضرر من االحداث 
واطالق مبادرة التسوية املدنية لتعويض اقارب 

الضحايا.
واوضح ان مملكة البحرين استطاعت حتقيق 
اجنازات باشراك كافة اجلهات ذات العالقة ومنها 
منظمات املجتمع املدني في صياغة واعداد التقرير 
الوطني املعروض امام املجلس اميانا من اململكة 
بشراكة منظمات املجتمع املدني والناشطني في 
مجال العمل االهلي ودوره����ا في تقدم ونهضة 

اململكة.
وركزت البحرين في تقريرها على خمس����ة 
مخرجات اساسية تضمنها مشروع عمل خاص 
لدعم نتائج آلية االس����تعراض الدوري الشامل 
وااللتزامات الطوعي����ة للمملكة وهي املعلومات 
اخلاصة بحقوق االنسان وتطبيقات حقوق االنسان 
وتطبيق منهج حقوق االنسان في برنامج التنمية 
والنظام الوطني حلماية ودعم حقوق االنس����ان 

وتعزيز االطار املعياري.
كما اس����تعرضت البحرين في تقريرها امام 
مجلس حقوق االنسان ابرز اجنازات اململكة في 
مجاالت التعليم والصحة ومتكني املرأة وقطاع 

العمال واالمن وحقوق االنسان.

لندن � يو.بي.أي: رف���ض رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون إمكانية فتح حتقيق 
جديد حول قضية لوكربي بعد وفاة الشخص 
الوحيد املدان بالت���ورط في تفجير الطائرة 

األميركية الليبي عبد الباسط املقرحي.
وقالت صحيف���ة »الغاردي���ان« امس إن 
كاميرون اعتبر أن الدع���وى القضائية التي 
أدانت املقرحي أجريت بش���كل صحيح وأن 
نبأ وفاته بعد سنتني وتسعة أشهر من إخالء 
سبيله ينبغي أن تكون وقتا لتذكر الضحايا 
البالغ عددهم 270 شخصا الذين لقوا حتفهم 
في العمل اإلرهابي املروع عام 1988، وأضافت 
أن الوزير االسكتلندي األول أليكس ساملوند 
أكد أن حكومته التي اتخذت قرار اإلفراج عن 
املقرحي في أغسطس 2009 ألسباب إنسانية 
ال تزال مفتوحة أمام أقارب الليبي الراحل أو 
الناشطني لتقدمي استئناف جديد ضد إدانته 

قبل 11 عاما.
ونس���بت الصحيفة إلى رئي���س الوزراء 
البريطاني قوله »كانت هناك محاكمة سليمة 

وجميع ما بقي منها اآلن هو منح الناس فرصة 
إلحياء ذكرى األشخاص الذين فقدوهم«.

وأشارت إلى أن النائب العمالي راسل براون 
الذي ميثل بلدة لوكربي االسكوتلندية قال »ان 
هناك مسائل لم يتم الرد عليها بشأن تفجير 
الطائرة كما أن وفاة املقرحي تعني أن إمكانية 
احلصول على احلقيق���ة الكاملة عن الكارثة 

رمبا قد تكون ماتت معه.
وقالت الغارديان إن »حملة العدالة للمقرحي« 
أصدرت بيانا حمل تواقيع 41 من الشخصيات 
العامة والصحافيني من بينهم األسقف دزموند 
توتو وكبيرة مراسلي »بي بي سي« السابقة 
كيت إيدي وإيان هيسلوب رئيس حترير مجلة 
»برايفت آي« والكاردينال كيث أوبراين أكبر 
ش���خصية دينية كاثوليكية في اسكوتلندا 

والبروفسور نعوم تشومسكي.
وأضافت أن البيان طالب بإجراء حتقيق 
مستقل في إدانة املقرحي واعتبر أن محاكمته 
استندت إلى حكاية خيالية افتقرت إلى أدلة 

مباشرة دعمت إدانته.

بغ���داد � يو.بي.آي: أعلن���ت حكومة إقليم 
كردستان العراق امس أن اإلقليم سيصدر النفط 
اخلام من حقوله الى ميناء جيهان التركي على 
البحر املتوسط مباشرة ابتداء من أغسطس 2013، 
وقال اشتي هورامي وزير املوارد الطبيعية في 
حكومة إقليم كردس���تان العراق في كلمة أمام 
مؤمتر للطاقة في أربيل اليوم إن »اإلقليم سيكون 
قادرا على تصدير النفط مباشرة من حقوله في 
شهر أغسطس من العام املقبل« 2013 مضيفا أن 
كردستان »ستصبح مسؤولة عن تصدير نفطها 

الذي سيبقى نفطا عراقيا«.
وقال هورامي »مبج���رد بدء الصادرات فإن 
حكومة إقليم كردستان ستأخذ 17% من إيرادات 

اإلقليم املسموح بها في امليزانية العراقية ونسلم 
الباقي للحكومة املركزية«.

وأش���ار الى أن املرحلة األولى من مشروع 
خط األنابيب ستستكمل بحلول أكتوبر املقبل 
لنقل النفط من حقل طق طق، بينما س���تربط 
املرحلة الثانية اخلط بأنب���وب كركوكجيهان 
بطاقة مليون برميل يوميا بحلول أغس���طس 

من العام املقبل.
يش���ار الى أن اخلالفات ب���ني بغداد وأربيل 
الناجم���ة عن إبرام حكوم���ة اإلقليم عقودا مع 
الش���ركات األجنبية الس���تخراج النفط فضال 
عن قانون النفط والغاز املثير للجدل ما تزال 

عالقة.


