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القذافي يستخدم جميع األسلحة ضد الثوار والمعارضة تمهله 72 ساعة للتنحي
عواصمـ  عاصم علي والوكاالت: أمهل املجلس 
االنتقالي املعارض الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي مدة 72 ساعة للتنحي عن السلطة ووقف 

قصف املدن مقابل عدم مالحقته جنائيا.
وأبلغ مصطفى عبداجلليل رئيس املجلس 
قناة »اجلزيرة« في اتصال هاتفي معها من مدينة 
البيضاء التي تسيطر عليها قوات املعارضة ان 
منظمات حقوقية في طرابلس عرضت تخلي 

القذافي عن احلكم مقابل عدم مالحقته.
واضاف ان امام القذافي 72 ساعة ليترك احلكم 

مع وقف قصفه للمدن مقابل عدم مالحقته.
وكان عبداجلليل ابلــــغ قناة »العربية« أن 
القذافــــي لم يعد له مكان فــــي ليبيا وان عليه 
التنحي مضيفا أن الشعب الليبي مستعد للتنازل 

عن مالحقته إذا قرر التنحي.
وأكــــد عبداجلليــــل أنه لم تكــــن هناك أي 
مفاوضات مباشرة مع معمر القذافي، وهو ما 

نفته احلكومة الليبية كذلك.
على صعيد املواجهات امليدانية بني الثوار 
وكتائب القذافي، قال معارضون مسلحون إن 
القــــوات املوالية للعقيد اســــتخدمت الدبابات 
وأطلقت صواريخ في قصف املعارضني املسلحني 
على خط اجلبهة بني شرق ليبيا وغربها مشيرين 
إلى أنه ليس مبقدورهم معادلة القوة النارية 

لقوات القذافي.
وصاح عبدالســــالم محمد العائد إلى راس 
النوف من اجلبهة »الناس ميوتون هناك. قوات 
القذافي لديها صواريخ ودبابات«، وأشار إلى 
مدفع رشاش كان يحمله وقال »هل ترى هذا؟ 

ال فائدة منه«.
كما شنت الطائرات التابعة للقذافي غارات 
جوية على مدينة راس النوف الليبية. وذكر 
راديو »سوا« األميركي أن الطائرات العسكرية 
قصفت املنازل الســــكنية املجــــاورة للمنطقة 
املتمركز بها الثوار، موضحا أن مستشفى رأس 

النوف قد استقبل عدة اصابات.
وأشار الراديو في الوقت ذاته إلى أن الثوار 
يحاولون التصدي لتلك الطائرات عن طريق 
استخدام مضادات للطائرات وبعض االسلحة 

اخلفيفة.

الحرب األهلية 

هــــذه االحداث املتالحقة تضــــع ليبيا على 
أعتــــاب حرب أهلية في األســــبوع الثالث منذ 
اندالعهــــا، ومع ذلك ليس هنــــاك من الطرفني 
املتناحرين في ليبيا مــــن يريد أن يذكر كلمة 

»أهلية« على لسانه.
فالقذافي ال يريد أن يعترف بفقدان السيطرة 

االبيض »من السابق ألوانه ارسال شحنة من 
االسلحة الى مكتب بريد في شرق ليبيا. يجب 
اال نسبق أنفسنا فيما يتعلق باخليارات التي 

سنسلكها«.
وحّذر مسؤولون أميركيون من ان فرض حظر 
جوي فوق ليبيا وهي فكرة يؤيدها مشرعون 
دميوقراطيون وجمهوريــــون في الكونغرس 
ستكون صعبة التطبيق وقد ال متنع طائرات 
الهيليوكوبتر احلربية من مهاجمة مناهضني 

حلكم الزعيم الليبي.
وواجهت ادارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
انتقادات حادة خاصة من اجلمهوريني واملعلقني 
احملافظني بســــبب تبنيها سياسة مغالية في 
احلذر جتاه ليبيا لكنهــــا رغم ذلك أحملت الى 
انها لن تدفع التخاذ قرارات متعجلة ميكن ان 
تورط اجليش األميركي في حرب جديدة تذكي 

املشاعر املناهضة لألميركيني.
ومن بني املعضالت التي تواجهها واشنطن 
التعرف على الشــــخصيات الرئيســــية داخل 
املعارضة التي تقاتل من اجل االطاحة بالقذافي. 
فأهداف تلــــك املجموعات غير واضحة وليس 
من املؤكد انهــــم ينظرون بود الــــى الواليات 

املتحدة.
وقال الرئيس األميركي انه يريد ان يبعث 
»برســــالة واضحة جدا للشــــعب الليبي بأننا 
ســــنقف معهم في مواجهة العنف غير املبرر 
واستمرار القمع للمباديء الدميوقراطية التي 
شــــهدناها هناك«. وصرح أوباما أول من أمس 
أيضا بأن حلف شمال االطلسي يبحث خيارات 

عسكرية فيما يخص الوضع في ليبيا.
لكن كوري شيك االستاذ بأكادميية وست 
بوينت العســــكرية انتقــــد تصريحات أوباما 
املتعلقة بالوقوف الى جوار الشــــعب الليبي 
قائال »انها منوذج لتلك التصريحات الفضفاضة 

التي ال يعقبها اي حترك عملي«.

مراقبة جوية 

من جانبه، قال السفير األميركي لدى حلف 
شمال االطلسي أمس األول ان احللف بدأ مراقبة 
جويــــة لليبيا على مــــدار الســــاعة بطائرات 
االســــتطالع اواكس في حني يخطط التحالف 
العسكري خلطوات مســــتقبلية للتعامل مع 

االضطرابات العنيفة في ليبيا.
واضاف السفير ايفو دالدر للصحافيني في 
مؤمتر عبر الهاتف »اتخذ القرار بزيادة فعلية 
لقدرة احللف في املراقبة بطائرات اواكس وجعلها 
على مدار الساعة. ستكون لدينا صورة افضل 

ملا يحدث فعال في هذا اجلزء من العالم«.

القذافي، أكد وزير اخلارجية البريطاني وليام 
هايغ أن الثوار الليبيني طلبوا علنا التدخل لوقف 
الهجمات اجلوية للقوات املوالية للزعيم الليبي 
معمر القذافي، لكنه أشار الى »شروط عديدة« 
ألي حظر جوي محتمل داخل ليبيا بينها وقوع 

انتهاك خطير حلقوق االنسان.
وقال هايغ أمام مجلس العموم البريطاني 
)البرملان(: »نعمل عن قرب مع شــــركائنا في 
مجلس األمن بشكل احترازي على إعداد عناصر 
قرار لفرض منطقة حظــــر جوي، ولتوضيح 
احلاجة الى دعم اقليمي وحجة واضحة ملثل هذا 
القرار )انتهاك كبير حلقوق االنسان في القصف 

اجلوي( ووجود أساس قانوني مالئم«.

ضغوط الكونغرس

من جهتــــه، يقاوم البيت االبيض األميركي 
الضغــــوط املتصاعدة من جانــــب أعضاء في 
الكونغرس تطالب واشنطن بالتدخل املباشر 
في ليبيا قائال انه يريد أوال بحث ما ميكن ان 

حتققه اخليارات العسكرية املختلفة.
وقال جــــاي كارني املتحدث باســــم البيت 

الليبي الذي حذر صراحة من أن تنحي والده عن 
احلكم قد يؤدي إلى حرب أهلية في البالد.

وقال الساعدي في مقابلة مع قناة »العربية« 
بثت أمس االول إن القبائل الليبية ســــتتقاتل 
وتتفرق في حال تنحي والده عن السلطة محذرا 
من أن ليبيا ستتحول إلى صومال جديد وأن 

القبائل في البالد ستتناحر.
وقال إن الوضع خطير جدا من ناحية احلرب 
األهليــــة والبد أن يكــــون للقائد دور كبير في 
التهدئة الليبيــــة وإقناع الناس باحلوار لبناء 

املستقبل.
وحمل الساعدي شقيقه سيف اإلسالم بعض 
املســــؤولية إلخفاقه في التعامل مع مشــــاكل 

الليبيني العاديني.
وقال إن اخليار األوحد مع اجلماعات املسلحة 
هو املواجهة مؤكدا أن دور اجليش مقتصر في 
الوقت احلالي على حمايــــة األماكن احليوية 
في ليبيا وســــيكون جاهزا ملواجهة أي تدخل 
خارجي. وأضاف أن القوات املسلحة »مرهونة 

بكلمة من القائد القذافي«.
وفي اطار املساعي الدولية ملواجهة جرائم 

إلى هذا املدى في حني يفضل املنتفضون ضد 
القذافي تصوير الصراع على أنه »ثورة« شعب 
أقل تسلحا بشكل أو بآخر ضد وحدات خاصة 
مسلحة تسليحا ثقيال وجماعات مرتزقة، بل 
إن، صالح بادي، قائد الثوار في مدينة مصراته 
غرب ليبيا والتي تشهد صراعا عنيفا عليها منذ 
أيام يتجنب تعبير »ثوار« ويفضل استخدام 
كلمة »متظاهرون« رغم أن الضابط الســــابق 
فــــي اجليش الليبي ليــــس الوحيد بني الثوار 
الذي ميتلك قدرات عســــكرية حيث يقول إن 
عددا كبيرا من املنتسبني للجيش انفصلوا عن 

القذافي »وأنا أحدهم«.
ولكن ذلك ال مينع من وقوع مشاهد غريبة 
ومأساوية في الوقت ذاته كما حدث في بلدة بن 
جواد الصغيرة والتي تقع غرب حقول النفط 
في راس النوف »فعندما وصل الثوار إلى هذه 
القرية تبني لهم أن البدو ورعاة األغنام هناك لم 
يعرفوا بعد أن هناك ثورة« حسبما قال الطبيب 
عبدالرحمن في مدينة بنغازي التي تعتبر كبرى 

املدن التي يسيطر عليها الثوار.
لكن ذلك ليس حال الساعدي جنل الزعيم 

ليبيا تتجه نحو حرب 
استنزاف طويلة

القاهرةـ  أ.ف.پ: بعد ثالثة اسابيع من اندالع 
ــق احلرب االهلية، في  ــلك ليبيا طري الثورة تس
مواجهة مسلحة مدمرة بالنسبة للمدنيني تشير 
الى ان ليبيا لن تتبع الدرب الذي خطه التونسيون 
واملصريون اثناء ثورتهم الشعبية. فاعتقال فتحي 
تربيل في 15 فبراير على ايدي عناصر في اجهزة 
االستخبارات الليبية في بنغازي شكل الشرارة 
ــبوقة على الزعيم  التي فجرت الثورة غير املس

الليبي معمر القذافي.
وقد رأت وسائل االعالم في البداية ان القذافي 
ــني التونسي زين العابدين بن  سيلحق بالرئيس

علي واملصري حسني مبارك.
ــبث الزعيم الليبي فضال عن القمع  لكن تش
العنيف الذي يقوم به جيشه وميليشياته واملرتزقة 
الذين يعملون حلسابه، وكذلك تشكيل »جبهات«، 
ــي ان ليبيا لن تكون  ــك ف ال تترك اي ظالل للش

مثل تونس وال مثل مصر.
وقال ارشني اديب مقدم االخصائي في الشؤون 
الليبية في معهد الدراسات الشرقية واالفريقية 
ــا اهلية تدور حاليا« و»ان ايا  في لندن »ان حرب
من الطرفني ال يتراجع لذلك فإن االحتمال كبير 

في ان تكون حرب استنزاف طويلة«.
بدوره أوضح فرد ويهري اخلبير في الشؤون 
الليبية »ان جزءا من االستراجتية يكمن في اشاعة 
ــعب ملنع املعارضة من  مناخ من الرعب لدى الش

كسب دعمه«.
واستطرد ويهري قائال »انه حقا النظام ضد 

الشعب. انه نوع من النزاع سبق ان رأيناه«.
ــى »ان املعارضة تفتقر  ولفت اديب مقدم ال
ــى التجهيز من حيث القوة النارية لكنها تقاتل  ال

بكل عزم.
هناك ثمة اشارات الى ان املعارضة باتت تنتهج 

تكتيكات حرب الشوارع واملناوشة«.
ــد يدوم طويال  ــراء ان النزاع ق ويرى اخلب
خصوصا ان جغرافية البالد وكذلك وضع اجليش 
ــن هجمات كبيرة  ــمحان بش واالنتفاضة ال يس

والتقدم.
واشار ويهيري الى »ان ايا من الفريقني غير 
ــتيالء على ارض واالحتفاظ بها.  قادر على االس
ــب ان تكونوا  ــتولون على ارض يج عندما تس
ــم واالحتفاظ بها  ــيخ مواقعك قادرين على ترس

بشكل دائم«.

الناتو يراقب أجواء ليبيا على مدار الساعة.. والكونغرس يضغط على البيت األبيض للتدخل المباشر

مدرب جزائري عائد من ليبيا: 
شاهدت دبابات القذافي تقتل أبرياء

العريفي لمسؤول ليبي: تف على وجهك

حارسات العقيد مستعدات للحرب زنقة.. زنقة!

ميدان التحرير في بنغازي يشهد 
أول حالة عقد قران منذ اندالع ثورة ليبيا

ذكرت صحيفة »الشرق« اجلزائرية ان عدد حارسات 
الزعيم الليبي معمر القذافي يزيد على 300 مقاتلة، جلبهن 
من كل عاصمة ومدينة كان ينزل فيها، وكان القذافي قد 

قال عنهن في يوم ما انهن أحسن من الرجال.
وقال أحد الكتاب العرب ساخرا: انه ال يريد الرئاسة 
علـــى غرار القذافي، لكنه في الوقـــت ذاته، يعترف بان 
القذافي يعتبر األكثر حظا بني أقرانه، فالرجل محاط في 
حراسته الشـــخصية بحسناوات لم يطمسهن – حسب 
اشـــتراطاته – إنس وال جان! كما انه محاط بفريق من 
املمرضات األوكرانيات الالئي يسهرن على صحته ليل 
نهار، وهن أيضا حســـناوات، وقيل ان إحداهن حتظى 

بقلبه، وال يطيق منها فراقا أبدا!

ويواصل الكاتب محرضا الثوار، بطريقة غير مباشرة، 
جمال املرأة له سطوة.. وقلوب الزعماء ليست استثناء.. 
فالرجال حني وقوعهم في نطاق اجلذب األنثوي.. يصبحون 

كأسنان املشط سواء.
لكن حسناوات احلرس اخلاص بالقذافي، لسن ناعمات، 
كما قد يبدو للوهلة األولى، فهن كإناث القطط، شرسات 
عند امللمات، ويتفوقن على كل إناث الكائنات احلية، في 
مهارات العراك، واالشـــتباك، والقتال بالسالح األبيض، 
والرمي بالنار إذا ما حمي الوطيس.. ومستعدات للحرب، 
زنقة زنقة، دار دار، وشـــبر شبر. ومتنى مفجر الثورة 
الليبية فتحي تربل ان تتحرك إحداهن وتضع رصاصة 

في رأس العقيد القذافي لتريح البالد والعباد منه.

هو الدافع لدى جميع أهالي بنغازي وهم يشاركون فيصل 
وعبير فرحتهما بأن يسود األمن واألمان في بلدهم قريبا 

وتخيم عليه أجواء السعادة والبهجة.

بنغازي - عربية نت: شهد ميدان التحرير في مدينة 
بنغـــازي الليبية حدثا فريدا متثل في عقد أول قران في 
ظل االحتجاجات واملعارك التي تدور في البالد بني الثوار 
وقوات العقيد معمر القذافي. وجرى عقد القران في ظروف 
مؤملة، فعم العروس لم ميض على مقتله سوى عدة أيام، 
حيث قضى خالل اقتحام املتظاهرين ملقر كتيبة الفضيل 
بوعمر في املدينة، والتي كانت تعد أحد أهم معاقل النظام 
الليبي العســـكري في البالد. وأعرب والد العروس علي 
صالح لـ »العربية« عن أمله في أن تستمر االفراح في سائر 
أنحاء البالد، فيما رفض العريس فيصل محمد أن يعتبر 
عقد قرانه »أمرا غريبا«، وقال لـ »العربية«: تعالوا كل يوم 
الى امليدان وستشاهدون املزيد من االفراح ان شاء اهلل. 
ويرى الكثير ممن حضروا مراسيم عقد القران في امليدان 
ان فيصل وعبير باتا أشـــهر عروسني ليس في بنغازي 
وحســـب، بل في ليبيا كلها. وقال املأذون لـ »العربية«: 
استغربت االمر في البداية، لكن شعرت بالسعادة بعد أن 
رأيت مالمح الفرح تعلو وجوه احلاضرين، وبالنسبة لي 
فإنها أغرب حالة زواج شهدتها في حياتي. ويبقى االمل 

أكد الداعية اإلســـالمي الشـــهير محمد العريفي فـــي خطبة اجلمعة 
املاضية أن مسؤوال في قناة اجلماهيرية الليبية اتصل به هاتفيا طالبا 
منه التحدث للشـــعب الليبي ألنه يحبه في محاولة المتصاص غضب 
الثوار، فما كان من العريفي إال ان هاجمه وأسمعه كالما قاسيا على حد 

قوله، كما ظهر في الڤيديو الذي نشر على اليوتيوب.
وقال العريفي انه ســـأل املسؤول االعالمي الليبي ولكن ما هذا الذي 
نراه على شاشات التلفزة فرد عليه املسؤول بأن ذلك كله اشرطة قدمية 
وكذب وتلفيق يهدف الى التشكيك بالقيادة وأضاف العريفي ولكن هل 
يعقـــل ان جتمع الفضائيات العربية والغربية على بث نفس املشـــاهد 
فعاود املسؤول الليبي وأكد ان ذلك تلفيق وما حدث هو احتجاجات قام 
بها بعض الشـــباب واعطيت لهم بعض االشياء وعاد الهدوء وملا ضاق 
العريفي ذرعا باملسؤول الليبي قال له وما الذي تريده مني فأجابه نريد 
منك مداخلة على التلفزيون تطلب فيها من الشعب الهدوء وعدم اخلروج 
على الزعيم واطاعة ولي االمر فما كان من العريفي اال ان قال له خسئت 

ان اطلب من الشعب اطاعة هذا الطاغية وتف على وجهك.

عمال عرب ُقتلوا بدم بارد لرفضهم 
اتهامهم بتوزيع المنشورات  وحبوب الهلوسة

شاهد عيان: أبناء القذافي منقسمون 
وإطالق النار في العزيزية لخالف حاد بينهم

ناشد عدد كبير من التونسيني احلكومة التونسية 
واملنظمات احلقوقية في تونس والعالم للتدخل الفوري 
إلنقاذ الرعايا التونسيني والعاملني في ليبيا والذين 
يقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص، ويأتي تصاعد 
النداءات بعد ان عرض التلفزيون الليبي اعترافات 
شابني تونســــيني )وليد وأشرف( زعمت السلطات 
في ليبيا أنهما نفذا عمليات ضد النظام عبر توزيع 
»حبوب الهلوسة« واملنشورات على الشباب في ليبيا 
لبث الفوضى والتحريض على العصيان. ولم يستسغ 
الشارع التونسي ما جاء على لسان الشابني، خاصة 
ان أحدهما بدت على وجهه آثار االعتداء الشــــديد ما 

يثير الشكوك حول صدق شهادتهما ويؤكد أنهما أجبرا 
على االعتراف حتت التهديد واستعمال العنف، وقد 
حتدث والد أحد الشــــابني العائدين من ليبيا )محمد 
اجلواني( إلحدى القنوات الفضائية، نافيا بشــــكل 

قطعي االتهامات املوجهة البنه.
من جانبه، روى الشاب وسام اجلندوبي )27 عاما(،  
»لقد مت استغاللنا من أفراد أمن القذافي ومتت سرقة 
كل ما منلك وأجبرنا قسرا على اإلمضاء والبصم على 
اعترافات خطيرة ال تقل أحكامها عن اإلعدام وكل من 
يرفض االنصياع لألوامر يواجه بوابل من الرصاص 

بدم بارد بعد شد وثاقه ومن دون أي رحمة«.

عواصم - وكاالت: أكد شاهد عيان من العاصمة 
الليبية ما رددته مصادر ليبية عن أن أصوات األعيرة 
النارية التي ســــمعها سكان طرابلس قبل يومني من 
داخل معقل العقيد الليبي معمر القذافي احلصني في 
ثكنة باب العزيزية ترجع إلى خالف حاد اندلع بشكل 

مفاجئ بني أبناء القذافي.
وقال املواطن الليبي، لصحيفة »الشرق األوسط« 
اللندنية امس، إن »إطالق النار بدأ في نحو الساعة 
اخلامسة صباحا تقريبا بالتوقيت احمللي لطرابلس 
وكان كثيفا جدا«. وأضاف املواطن الليبي الذي اكتفى 
باسمه األول »فارس«، »هناك شائعات بأنها كانت بداية 

معركة متت تغطيتها واالدعاء أنها احتفاالت«.
وتابع »لدي أصدقاء ضباط في اجليش بعضهم 
برتبة عقيد وعميد ونقيب كلهم أخبروني بأنهم جاءتهم 

أوامر بإفراغ كل الذخيرة التي عندهم في الهواء«.
وطبقا ملصادر ليبية، فقد اندلع شجار بني أبناء 
القذافي الذين انقسموا على أنفسهم بني مؤيد ومعارض 
الستمرار النظام الليبي في قمع الثوار الذين يطالبون 
القذافي بالتخلي عن احلكم الذي يقوده منذ نحو 42 
عاما. وأوضحت املصادر أنه في حني أيد الســــاعدي 

وسيف اإلسالم واملعتصم وخميس خطة القذافي إلخماد 
الثورة الشعبية ضده بكل الوسائل العسكرية املتاحة 

عارضها أبناؤه اآلخرون عائشة وهنيبعل ومحمد.
في هذه االثناء يتضح من التقارير اجلديدة حول 
عالقة اجلامعات البريطانية بنظام القذافي ان  جنله 
معتصم تلقى دروسا خاصة في كلية الدراسات الشرقية 
واالفريقية في صيف 2006 في لندن. وبعد 4 سنوات 
أعلنت الكلية التابعة جلامعة لندن عقد صفقة مربحة 
مع إحدى اجلامعات الليبية. كما أقامت جامعة بريطانية 
أخرى شــــراكة مع إحدى الوزارات الليبية إلصالح 
الســــجون في ليبيا. ولكن اجلامعــــة لم تتمكن من 

الوصول الى أسوأ سجنني صيتا في ليبيا.
وشارك معتصم في دورة نظمتها كلية الدراسات 
الشرقية واألفريقية لتعليم اللغة االجنليزية. وقالت 
سو ييتس مديرة تطوير األعمال في الكلية وقتذاك 
انه حضــــر دروس الدورة مدة أقصاها 4 أســــابيع. 
وأضافت ان عائلته او اجلهة التي دبرت مشاركته في 
الدورة شعرت بحاجته الى تطوير استخدامه للغة 
االجنليزيــــة، وأكدت انه أعطي دروس خاصة لكونه 

ابن رئيس دولة.

العربية.نت: يتحدث فؤاد بوعلي، املدرب األسبق 
لنادي وداد تلمســــان اجلزائري، بحسرة وألم عما 
عاشــــه خالل األيام األولى من األحداث التي عرفتها 
مدينة بنغازي الليبية التي تواجد بها قبل أسابيع 
قليلة بغرض قيادة فريق جنم بنغازي، أعرق أندية 
الدوري الليبي لكرة القدم، في أول جتربة له في عالم 

التدريب خارج حدود اجلزائر.
ويقول بوعلي لـ »العربية.نت« إنه فوجئ في البداية 
الندالع األحداث »ألنه ليس هناك ما كان يوحي بقرب 

اشتعال الثورة، وإنه في اليوم األول لهذه األحداث 
كان مع فريقه في معسكر إعدادي مبدينة أجدابيا التي 
متثل محورا رئيسيا، كونها تربط املنطقة بعدة مدن 

رئيسية كالعاصمة طرابلس وبنغازي«.
ورغم تدهور الوضع، كان بوعلي يخرج إلى الشارع 
الســــتقصاء األوضاع بعدما جتاوز مرحلة اخلوف 
مثلما كان األمر مع الكثير من الليبيني، ويروي أنه 
شاهد بأم عينيه كيف دهست دبابة إحدى السيارات 

كان على متنها شخصني توفيا على الفور.

ثوار ليبيون يهرعون لتفحص أحد املنازل الذي قصف بغارة جوية في مدينة رأس النوف أمس  )رويترز(

جانب من عقد القران في ميدان التحرير الليبي

الداعية اإلسالمي محمد العريفي

خريطة المدن الليبية
بين المعارضة وكتائب القذافي

عواصم ـ وكاالت: تقدمت القوات املوالية 
للزعيـــم الليبي معمر القذافـــي صوب بلدة 
راس النوف التي تســـيطر عليها املعارضة 
املسلحة في هجوم مضاد أرغم السكان على 
الفرار واملعارضني على إخفاء أســـلحتهم في 

الصحراء.
وفيما يلـــي بعض التفاصيـــل عن املدن 
والبلدات الرئيســـية في ليبيا ومن يسيطر 

عليها:
طرابلس: حتت سيطرة احلكومة.

السكان: 1.2 مليون نسمة.
ـ حّول القذافي طرابلس الى احتفال ضخم 
بحكمه الطويل أمس األول )األحد( لكن السكان 
في إحدى أكثر مناطقها اضطرابا تعهدوا مبواصلة 

حملتهم لإلطاحة به.
ـ في منطقة تاجــــوراء املناهضة للقذافي 
في العاصمة والتي تقطنها أغلبية من الطبقة 
الوســــطى بدا الناس في حالة رعب مع مرور 
مركبات مسرعة محملة مبؤيدي القذافي الذين 
راحوا يهتفون »اهلل.. معمر.. وليبيا وبس«.

الزاوي�ة: تســــيطر عليها املعارضة املسلحة 
وتطوقها قوات حكومية.

السكان: حوالي 290 ألفا.
ـ شقت قوات موالية للقذافي في الرابع من 
مارس طريقها الى الزاوية وهي بلدة تقع قرب 
العاصمة وتتحدى حكمه منذ أيام فقتلت قائدا 
للثوار وحصرت املقاتلني في جيوب للمقاومة. 

وقتل ما ال يقل عن 30 مدنيا.
مصراتة: تسيطر عليها املعارضة املسلحة.

السكان: حوالي 300 ألف.
ـ قال سكان ان الثوار صدوا أشرس هجوم 
لقوات القذافي حتى اآلن على بلدة مصراتة. وقال 

طبيب ان ما ال يقل عن 18 شخصا قتلوا.
سرت: تسيطر عليها احلكومة.

السكان: حوالي 150 ألفا.
ـ هي مســــقط رأس القذافي. تشير أحدث 
الدالئل الى ان ســــرت حتت سيطرة احلكومة 
املركزيــــة حيث يتولى عناصر من الشــــرطة 

واجليش حراسة نقاط التفتيش.
راس الن�وف: تســــيطر عليهــــا املعارضــــة 

املسلحة.
السكان: أكثر من 12500 نسمة.

ـ غادر سكان بلدة راس النوف بشرق ليبيا 
في سيارات محملة باألمتعة امس االثنني خشية 
تعرضهم لهجوم من القوات احلكومية وقال 
معارضون مســــلحون انهم نقلوا أسلحة الى 

الصحراء حلمايتها.
بنغازي: تسيطر عليها املعارضة املسلحة.

السكان: 670 ألفا.
طبرق: تسيطر عليها املعارضة املسلحة.

السكان: أكثر من 150 ألفا.
البريقة: تسيطر عليها املعارضة املسلحة.

السكان: 4300 نسمة.
اجدابيا: تسيطر عليها املعارضة املسلحة.

السكان: 100 ألف.
البيضاء: تسيطر عليها املعارضة املسلحة.

السكان: 200 ألف.


