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اجدابيا � ا.ف.پ: مع بطء وصول املس���اعدات 
الدولي���ة الى ليبيا حيث يخوض ثوار ضد نظام 
الزعيم معم���ر القذافي معارك ضارية مع القوات 
املوالية له، يعمل االطباء الذين قدموا من اخلارج 
في ظروف بالغة الصعوبة في اجدابيا التي يسيطر 
عليها الثوار ويوجه���ون نداءات للحصول على 

مساعدات.
يقول اسد بهورات طبيب التخدير القادم من 
جوهانسبورغ ضمن فريق من ثالثة اطباء ارسلتهم 
منظمة »غيفت اوف ذي غيفرز« اجلنوب افريقية 
الى ليبيا »ليس لدينا اي من وسائل الراحة هنا، 
لكننا كنا مهيئني لذلك عندما قبلنا بهذه املهمة«.

واالطباء اجلنوب افريقيون الثالثة الذين وصلوا 
الس���بت املاضي انضموا الى فري���ق من االطباء 
الليبيني واملصريني يعالج الثوار الذين يتعرضون 
إلصابات بالغة خالل املعارك مع القوات املوالية 

للزعيم الليبي معمر القذافي.
وكان االطباء الليبيون يديرون املستشفى الذي 
اقيم على خط اجلبهة في راس النوف بالش���رق 
الليبي لكنهم اضطروا الى االنتقال شيئا فشيئا 

الى الشرق امام تقدم قوات القذافي.
وبعدما انتقلوا للعمل في مستش���فى ميداني 
اقيم قرب هذه املدينة النفطية االس���تراتيجية، 

باتوا اآلن متمركزين في اجدابيا شرقا.

سيلفيو برلسكوني

هوغو تشاڤيز

أحد الثوار يحمل قذائف أربي جي خالل توجهه إلى أجدابيا امس              )أ.ف.پ(

برلسكوني: تقبيل يد القذافي يعود 
لشخصيتي الجريئة للغاية!

تشاڤيز يحّذر واشنطن من ڤيتنام أخرى 

سورية تنفي دعمها نظام القذافي

»الجزيرة« ترد على مقتل كبير 
مصوريها بتكثيف تغطيتها للثورة

 لندن ـ عاصم علي
في بيان لوسائل اإلعالم تلقت »األنباء« في لندن نسخة 
منه نفى املسؤول اإلعالمي في السفارة السورية جهاد مقدسي 
»كل اإلش��اعات املغرضة حول أي شكل من أشكال الدعم 
العسكري ألي طرف كان في ليبيا منذ اندالع األحداث، لسنا 
طرفا في النزاع اجلاري وال يوجد أي حضور عسكري سوري 
في ليبيا وال بأي ش��كل كان )سفن، طيارين، تدريب...(«، 
وأوضح مقدس��ي أن »البواخر والطائرات السورية نقلت 
حوالي 17 ألف مواطن سوري ولم تنقل أي نوع من األسلحة، 
والطيار الذي ادعت قناة »فرانس 24« أنه سوري اجلنسية 
لم يتم توفير أي دليل على جنس��يته ولدينا نس��خة عن 
التقرير املذاع، وننفي ذلك بشدة إذ ان التقرير املصور ذاته 
نشر بالغموض املريب ذاته من نشرة »انتلجنس أونالين« 
االستخباراتية اخلاصة التي تصدر في فرنسا أيضا دون 
تقدمي أي دليل«، وتساءل: »كيف ميكن جلثة هامدة وقعت 
بني أيدي الثوار أن تصل لسورية وتدفن بعد أقل من يومني 
فقط، فيما األحياء أنفسهم في ليبيا مازالوا حتت احلصار 

وال يستطيعون املغادرة؟«.

كثفت قناة »اجلزيرة« تغطيتها ألحداث ليبيا خالل اليومني 
املاضيني بشكل غير مس��بوق منذ بدء التوترات امليدانية 
بني الث��وار والقوات احلكومية، بعد مقتل كبير مصوريها 
على أي��دي القناصة الليبيني املوالني للقذافي. وفي املقابل 
كثفت القناة تغطيته��ا لألحداث الليبية وعملت على إبراز 
أخبار حتركات ومكاس��ب الثوار بشكل مكثف في مقابل 
بيان الوضع الذي تعاني من��ه كتائب القذافي، وقالت انها 

تعتمد على الرأي والرأي اآلخر.

قال سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء 
اإليطالي معلقا على واقعة تقبيل يد الزعيم 
الليبي معم����ر القذافي خالل قمة اجلامعة 
العربية في ليبيا العام املاضي ان ذلك يعود 
»لكوني صاحب شخصية جريئة للغاية«. 
واضاف برلس����كوني في مقابلة مع احدى 
املجالت االجتماعية اإليطالية ان شخصيته 
اجلريئة »تؤدي بي أحيانا الى سلوك عفوي 
ال يتطابق متاما مع الشكليات«. وتابع: »أنا 
ال أنكر أنني كنت صديقا للش����عب الليبي 
وال أزال« وأضاف »ينبغي ان يدان العنف 
دائما، وبصورة أكبر حينما ميارس����ه أحد 

ضد شعبه«.

مكس����يكو: حذر الرئي����س الڤنزويلي 
هوغو تشاڤيز الواليات املتحدة األميركية 
من احتمال خوضها حربا جديدة على غرار 
حرب ڤيتنام في حال قامت بعمل عسكري 
عدواني ضد ليبيا. وقال تشاڤيز في كلمة 
بثها التلفزيون الڤنزويلي أمس االول إنه 
إذا غزا األميركان ليبيا فسيواجهون حربا 
جديدة مثل احلرب التي واجهتهم حني غزوا 
ڤيتنام. وتوقع الرئيس الڤنزويلي أن يرتفع 
سعر برميل النفط � في حال تدخل األميركان 
في حرب أهلية تش����هدها ليبيا � إلى 200 
دوالر. يذكر أن نحو 60 ألف ش����خص من 
أفراد القوات املسلحة األميركية قتلوا في 

ڤيتنام بني عامي 1964 و1975. وأوضح تشاڤيز أن الواليات املتحدة وبعض 
حلفائها في أوروبا يخططون للتدخل العسكري في شؤون ليبيا بعد أن 

أجروا احملادثات مع القيادة الليبية احلالية قبل بضعة أشهر.

مهمة شاقة لألطباء األجانب في ليبيا

60 مليون دوالر لمن يأتي بالقذافي حيًا أو ميتًا

مالطا: ليبيا عرضت مقايضة الجنود 
الهولنديين بطائرتي ميراج

العقيد يستميل الصين وروسيا والهند 
ويدعو شركاتها لتولي صناعة النفط 

سّر القذافي ضد ساركوزي: 50 مليون دوالر 
دفعها العقيد لحملة الرئيس الفرنسي االنتخابية

هوليوود تعتزم إنتاج فيلم عن الممرضات 
البلغاريات الالتي حكم عليهن باإلعدام في ليبيا

أتالنتا � سي إن إن: كشف مسؤولون في مالطا 
ل� »سي ان ان« ان احلكومة الليبية حاولت مقايضة 
اطالق سراح ثالثة جنود هولنديني معتقلني لديها 
مقابل طائرتي »ميراج« تتبعان سالح اجلو الليبي 
كان طي���اران قد فرا بهما الى مالطا بعد رفضهما 
قصف مدنيني إبان مطل���ع الثورة في 17 فبراير 
املاضي. وقال مسؤولون مالطيون شاركوا بجانب 
مس���ؤولني يونانيني في مفاوضات مع احلكومة 
الليبية إلطالق اجلنود الهولنديني بعد اعتقالهم 
داخل األراضي الليبية في 27 فبراير املاضي وشددوا 

على أن حكومة مالطا رفضت الطلب الليبي.

وصرح ميلفني مانغيون، الناطق باسم وزارة 
اخلارجية في مالطا ف���ي حديث عبر الهاتف مع 
الشبكة ان احلكومة الليبية أوفدت الديبلوماسي 
محمد طاهر سيالة الى مالطا حيث التقى بالرئيس 
لورنس غونزي. واضاف مانغيون: »خالل النقاش 
جرى التط���رق إلمكانية إع���ادة مالطا لطائرتي 

»امليراج« مقابل الهولنديني املعتقلني«.
وفي مقابلة مع صحيفة مالطا تاميز هذا االسبوع 
اشار الرئيس املالطي الى رفضه العرض الليبي 
وشدد على ضرورة اطالق سراح الهولنديني الثالثة 

فورا ودون شروط مسبقة.

طرابلس � أ.ف.پ: دعا الزعيم الليبي معمر القذافي 
كال م���ن الصني والهند وروس���يا الى ان »تتولى« 
شركاتها صناعة النفط في ليبيا، وذلك خالل استقباله 
سفراء هذه الدول في طرابلس، كما نقلت عنه وكالة 
األنباء الليبية الرسمية مساء أمس األول. وقالت 
الوكالة ان القذافي »استقبل سفراء كل من الصني 
والهند وروسيا لدى اجلماهيرية العظمى. وقد مت 

التطرق في هذه املقابالت الى العالقات الثنائية بني 
اجلماهيرية العظمى وهذه الدول ودعوة شركات هذه 
الدول لتتولى صناعة النفط في ليبيا«. وأضافت 
الوكالة انه »مت التأكيد خالل هذه املقابلة على اهمية 
مساهمة الصني والهند وروسيا في اطفاء احلريق 
الذي أش���عله االرهابيون املرتزقة في خزان رأس 

النوف النفطي« في شرق البالد.

كش����ف مصدر عربي في حزب »االحتاد من أجل 
حركة شعبية« الفرنسي، وهو احلزب الذي ينتمي 
اليه الرئيس نيكوال ساركوزي طبيعة »السر اخلطير« 
الذي هدد نظام القذافي بالكشف عنه انتقاما العتراف 

فرنسا باملجلس الوطني الليبي املعارض.
املصدر العربي في حزب س���اركوزي كش���ف 
في تصريح���ات صحافية ان األمر يتعلق مباليني 
الدوالرات )أكثر من 50 مليون دوالر( دفعها النظام 
الليبي لتمويل حملة س���اركوزي في االنتخابات 
الرئاسية خالل اجلولتني األولى والثانية في مايو 
من عام 2007، والتي فاز فيها ضد مرشحة احلزب 
االش���تراكي س���يغولني رويال، حيث حصل على 
حوال���ي 35% من األصوات، فيم���ا حصلت رويال 

على حوالي %48.
وكش����ف املصدر عن ان األموال »جرى تسليمها 
على شكل سائل )نقدا( في حقائب وليس على شكل 
حواالت أو ش����يكات، وذلك للحيلولة دون ضبطها 

مستقبال في اي حتقيق مالي«.

وقال املصدر ان رجل األعمال اللبناني األصل زياد 
تقي الدين »وثيق الصلة برئيس الوزراء اللبناني 
األسبق رفيق احلريري، وآخرين من ايطاليا وليبيا 
نفس����ها، تولوا تس����ليم هذه احلقائب ملقربني من 
ساركوزي، وقد لعبت أسرة زوجته كارال، اإليطالية، 
دورا محوريا في العملية بالنظر لوجود عالقة بينها 

وبني »لوبي« النظام الليبي في إيطاليا.
وأكد املصدر ان رئيس الوزراء اإليطالي برلسكوني 
»كان على علم بالعملية، ورمبا قدم تسهيالت لوجستية 
في هذا املجال، السيما فيما يتعلق بالدفعات التي جرى 

تسليمها وتسلمها على األراضي اإليطالية«.
وأش����ار املصدر العربي في حزب ساركوزي الى 
ان جانبا من »السر« الذي أحملت اليه وكالة األنباء 
الليبية يتعلق أيضا بعموالت تقاضاها ساركوزي 
وفريقه صيف العام 2009 من سيف اإلسالم القذافي 
في إطار صفقة بيع طائرات حربية فرنسية من طراز 
»رافال« احلديثة الى ليبيا، فضال عن طائرات ميراج 

من اجليل الرابع.

صوفي���ا � د.ب.أ: يعتزم اثنان من كبار صناع 
الس���ينما في هوليوود إنتاج فيلم عن املمرضات 
البلغاريات الالتي حكم عليهن باإلعدام في العاصمة 
الليبية طرابلس وذلك على خلفية األحداث اجلارية 
هناك. وسيعرض الفيلم الذي سيحمل عنوان »ستة 

من بنغازي« ويشارك في صناعته كل من ريتشارد 
هاردجن وسام فوير، الدراما التي عاشها ستة أشخاص 
هم خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني 
في ليبيا والتي استمرت ثمانية أعوام بعد توجيه 

تهمة نقل ڤيروس اإليدز إلى أطفال ليبيني.

القذافي يتعهد بـ »دفن« الثوار والمجلس المعارض يخيره بين االستسالم أو االنتحار 
عواص���م � وكاالت: وس���ط 
اس���تمرار عمليات الك���ر والفر 
بني ق���وات الزعيم الليبي معمر 
القذافي وق���وات املعارضة، قال 
اللواء عبدالفتاح يونس رئيس 
املجل���س العس���كري باملجلس 
االنتقال���ي املناه���ض للعقي���د 
معمر القذافي إنه لم تعد هناك 
أي خيارات أمام األخير س���وى 
االنتحار أو االستس���الم، مؤكدا 
الثوار سيستعيدون مجددا  أن 
السيطرة على املدن الليبية التي 
زعم النظام أمس األول أنه دخلها 

واستعاد زمام األمور عليها.
واعتبر يونس في حوار عبر 
الهات���ف مع صحيفة »الش���رق 
األوس���ط« من مقره في مدينة 
بنغ���ازي أن القذاف���ي »بات بني 
شقي الرحى وأن فرض احلظر 
اجلوي على نظام���ه وطائراته 
سيجعل موازين القوى تتساوى 

مع الثوار«.
وكش���ف يونس وه���و أحد 
األعض���اء البارزي���ن فيما كان 
الثورة  يس���مى »مجلس قيادة 
ل�  النقاب  التاريخية في ليبيا« 
»الشرق األوسط« عن أن اللواء 
أبوبكر جابر يونس وزير الدفاع 
الليب���ي الذي لم يظهر على املأل 
اندالع االحتجاجات  مطلقا منذ 
الشعبية ضد نظام القذافي في 
السابع عشر من الشهر املاضي 
قد يكون معتقال وقال إنه »رجل 
وطني ومتدين ال ميكن أن يقتل 

شعبه«.

 إرسال أسلحة 

من جهة أخرى طالب الثوار 

في طرابلس »بوحشية« متحدثة 
عن اعتقاالت تعسفية واخفاءات 

قسرية وتعذيب.
ونقلت املنظمة عن شهود من 
سكان طرابلس ان قوات األمن 
اعتقلت عش���رات املتظاهرين 
املعارضني وأش���خاصا يشتبه 
او  انهم ينتقدون احلكومة  في 
يزودون وسائل اإلعالم واملنظمات 

احلقوقية باملعلومات.

تركيا تعارض 

الوزراء  دوليا، أعلن رئيس 
التركي رجب طيب اردوغان أمس 
أن قيام حلف شمال األطلسي بأي 
عملية عسكرية في ليبيا لن يكون 
مفيدا وسيكون محاطا باملخاطر. 
وقال ارودغان في مؤمتر صحافي 
في اسطنبول »شهدنا من مناذج 
اخ���رى ان التدخالت األجنبية 
العس���كرية  التدخالت  خاصة 

تعمق املشكلة«.
من جهته، قال وزير اخلارجية 
البريطاني وليام هيغ أمس ان 
املجتمع الدولي يقترب من اتخاذ 
العسكري  التدخل  قرار بشأن 
في ليبيا حلماية الس���كان من 
الهجمات التي تشنها الطائرات 
احلربية التابعة للعقيد معمر 

القذافي.
االذاع���ة  هيئ���ة  ونقل���ت 
البريطانية »بي بي س���ي« عن 
هيغ قوله انه يتعني على املجتمع 
الدولي اآلن بحث مطالب املعارضة 
الليبية باحلصول على مساعدات 
بعد دعوات جامعة الدول العربية 
بدعم فرض منطقة حظر طيران 

عسكري على ليبيا.

في مدن شمال شرق ليبيا املجتمع 
العاملي أمس بإرس���ال أس���لحة 
ملساعدتهم في قتالهم ضد قوات 

معمر القذافي.
وقال اللواء محمد عبدالرحيم 
لوكالة األنباء األملانية »إننا نريد 
أسلحة من املجتمع الدولي ملقاتلة 
ه���ذا املجرم، بدال من أن يتفرج 
العالم على القذافي وهو يذبح 

شعبه«.

في املدينة بعد اس���تعادتها من 
ايدي الثوار.

وعلى األرض قصفت طائرات 
حربية تابع���ة للقذافي مدينة 
الواقعة ش���مال شرق  أجدابيا 

ليبيا.
وذكر موقع صحيفة »ليبيا 
اليوم« املعارض أن القصف تركز 
بالقرب من األحياء الس���كنية، 
دون معرفة تفاصيل عن حجم 

قرب املدين���ة ومتكنت من قتل 
نحو 25 من جنودها وأسر عدد 

مماثل.  
من جهة اخرى، وفيما كانت 
مدين���ة اجدابيا تس���تعد أمس 
لهج���وم محتمل تش���نه قوات 
القذافي، سقطت 4 قذائف صباح 
أمس على مس���افة 6 كلم غرب 
اجدابيا، على مقربة من مستديرة 
عند املدخل اجلنوبي للمدينة، 

وقال عبدالرحيم ان أكثر من 6 
آالف شخص قتلوا وان ما يصل 
إلى 14 ألفا أصيبوا في األسابيع 

املاضية من القتال.
في املقابل، ب���ث التلفزيون 
احلكومي الليب���ي أمس صورا 
قال انها مباشرة على الهواء من 

مدينة البريقة النفطية.
وقال املذيع بالتلفزيون الليبي 
إن احلياة ع���ادت الى طبيعتها 

خسائر القصف.
عل���ى صعيد آخر قال موقع 
الصحيفة إن معارك ضارية دارت 
فجر أمس داخل مدينة الزاوية بني 
كتائب القذافي والثوار، واستطاع 
الثوار ان يجبروا الكتائب على 

االنسحاب إلى خارج الزاوية.
 بينما قالت مصادر معارضة 
أخرى ان قواتها جنحت في نصب 
القذافي  الساعدي  كمني لكتيبة 

في حني فر العديد من املدنيني 
منها.

وأصبح���ت اجدابيا في اول 
خطوط اجلبهة، وقال فتح اهلل 
وهو في العشرين من العمر »لم 

يعد هناك خط جبهة«.
م���ن جهتها، ن���ددت منظمة 
هيومن رايت���س ووتش أمس 
بقيام الق���وات املوالية للعقيد 
الليبي بقمع أي حترك معارض 

أردوغان يرفض تدخل »األطلسي« وبريطانيا ال تستبعد تسليح المنتفضين 

كش����فت تقارير صحافية عن 
عرض مالي ليبي مغر قوامه 60 
مليون دوالر مل����ن يأتي بالزعيم 
الليبي معمر القذافي حيا أو ميتا، 
ويجن����ب ليبيا وش����عبها نزيف 
الدماء. وذكرت صحيفة »النهار 
اجلديد« اجلزائرية اول من امس 
ان »قياديا ليبيا س����ابقا منشقا 
عن نظام القذافي أعلن عن عرض 
مبنح 60 ملي����ون دوالر لكل من 
يخلص الشعب الليبي من القذافي 
حقنا لدماء الشعب الليبي«. وقال 
عبداملنعم الهوني السفير الليبي 
السابق لدى جامعة الدول العربية 
الذي حت����ول الى ممثل للمجلس 
الوطني االنتقالي في ليبيا لدى 
اجلامعة العربي����ة: »إن مبلغ 60 
مليون دوالر كبير لكنه ليس أكبر 

من السعي ملنع نزيف الدماء وقتل 
املدنيني الليبي����ني وتبديد ثروة 
الهوني: »انه  النفط«. واض����اف 
بات م����ن الضروري اليوم إيجاد 

مسعى لتخليص الشعب الليبي 
من قبضة القذافي، خصوصا بعدما 
متادى في تقتيل شعبه وتدمير 

ثرواته النفطية«.

مستقبل مظلم ينتظر العقيد
بي بي سي: في تصريح اثار جدال واسعا 
في واش����نطن، قال جيمس كالبر، مدير 
املخابرات الوطنية في الواليات املتحدة، 
للكونغرس يوم اخلميس املاضي إن »النظام 
الليبي س����ينتصر في نهاية املطاف«. إذ 
اجبر ه����ذا التصريح البيت االبيض على 
الرد بالتأكيد عل����ى ان الرئيس اوباما ال 

يشارك كالبر الرأي.
ولكن بالرغم من رجوح كفة النظام الليبي في االيام 
االخيرة ومتكنه من استرجاع سيطرته على مدينتي 
الزاوية ورأس الن����وف، فإن تقييم كالبر خاطئ على 
االرجح. مما ال شك فيه ان نظام القذافي مازال يتمتع 
بعائدات تصدير النفط الليبي، كما ان اخلالفات مازالت 
تعصف مبجلس االمن وحلف شمال االطلسي وجامعة 
الدول العربية حول ش����رعية وضرورة فرض حظر 
طيران على ليبيا ناهيك عن القيام بتدخل عس����كري 

ضد نظام القذافي.
كما انه بات واضحا ان املنتفضني ال يتمتعون بدعم 
قوي من جانب شريحة كبيرة من القوات الليبية التي 
انضمت اليهم، حيث لم يحسم االلوف من العسكريني 

في شرقي البالد والءهم بعد.
وقد ادى ذلك الى تصدع حلم املنتفضني في الزحف 

غربا الى طرابلس واالطاحة بالقذافي ونظامه.
ولكن الهجوم املضاد الذي يقوده النظام اآلن يجب 
أال يحجب احلقيقة القائلة إن مستقبال مظلما ينتظر 

القذافي.
فحتى لو سقطت مدينة بنغازي � معقل املنتفضني 
� بيد القذافي، س����يجد العقيد صعوبة بالغة في ادارة 

املدينة واملناطق املجاورة لها بسبب حرب العصابات 
التي سيشنها معارضوه ضده.

وبالرغم من طبيعة ليبيا الصحراوية اخلالية من 
التضاريس التي تشجع على حروب العصابات، فإن 
قتال الش����وارع الذي شهدته مدينة الزاوية يشير الى 
الكلفة الفادحة التي ينبغي على القوات املهاجمة دفعها 

من اجل السيطرة على معاقل املنتفضني.
فالهجمات التي تستهدف املنشآت النفطية ستضر 
بخزينة النظام، كما ان مواصل����ة القذافي احلرب قد 

تشجع العسكريني املنشقني على االنقالب عليه.
اضافة لذلك، تفتقر اجهزة العقيد االستخبارية الى 
املوارد البشرية الضرورية في املنطقة الشرقية، ولذلك 
ستعجز عن اجتثاث احلركة املسلحة التي ستضعف 
حتما معنويات قوات القذافي وس����تجبر النظام على 
حتويل اعداد كبيرة م����ن قواته من مناطق اخرى قد 

تشهد هي االخرى متردا ضده.
على صعيد آخر، سيزداد الدعم اخلارجي للمنتفضني 
� الذي بدأ فعال � وخاصة من جانب الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا. اما جامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون اخلليجي، فقد تخليا فعال عن القذافي، وحتى 
االحتاد االفريقي الذي طاملا رحب واحتفى بالديكتاتوريني 
لم يبد الدعم املطلوب.  لهذه االسباب، من العسير جدا 

االستنتاج بأن العقيد سينتصر في نهاية املطاف.
اما االحتمال االكثر رجحانا، فهو ان تنتهي االنتفاضة 
احلالية الى حرب مس����تمرة تش����به الى حد بعيد ما 
حصل في العراق في السنوات ال� 12 التي تلت حرب 
الكويت، حيث عملت مناطق حظر الطيران على تقسيم 

البالد فعليا.
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