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مسؤولة أميركية تعرض لليوم الثاني على التوالي
ما وراء أسوار باب العزيزية

واشنطن ـ يو.بي.آي: روت فرانسيس فراغوس توساند املسؤولة 
األميركية السابقة في حقبة الرئيس األميركي جورج بوش لشبكة 

»سي ان ان« »التجربة الغريبة« التي اختبرتها وراء أسوار »باب 
العزيزية« املقر الرئيسي للزعيم الليبي معمر القذافي.

وقالت فرانسيس انها زارت طرابلس صيف العام 2007 يوم 
كانت مستشارة لشؤون مكافحة »اإلرهاب« بهدف لقاء القذافي، 

مضيفة ان األمور بدأت تصبح غريبة مبجرد خروجها من املطار 
حيث سعى الليبيون الذين كانوا في استقبالها إلى فصلها عن 

الوفد األمني األميركي املكلف بحراستها ودفعها للصعود مبفردها 
بسيارة خاصة.

وأردفت »لقد جنحوا بالفعل في هذه املهمة ولم يتمكن أحد من 
مرافقتي إال حارس واحد قفز في اللحظة األخيرة إلى داخل 

السيارة وعندها أدركت انها ستكون بداية جتربة غريبة«.
وتابعت فرانسيس ان باب العزيزية عبارة عن مجمع يقع جنوب 
طرابلس على مقربة من منشآت حكومية استراتيجية كما يرتبط 

باملطار عبر طريق سريعة.
وأشارت إلى وجود حراسة أمنية غير تقليدية حوله وفي داخله 

تبدأ بنقاط التفتيش وتنتهي بأنظمة الدفاع اجلوي.
وأضافت فرانسيس »دخلت من بوابة التفتيش الرئيسية وكانت 

هناك بوابات أخرى وعلى الطريق رأيت مجموعة من األبنية التي ال 
يتجاوز ارتفاعها الثالث طبقات وكذلك منشأة تبدو وكأنها مسجد 

وكان على الطريق دبابات ومرابض للرشاشات ومجموعات من 
اجلنود بزي عسكري وقطع حربية أخرى«.

وذكرت فرانسيس ان السائق أوقف السيارة أمام منزل القذافي 
املدمر جراء القصف اجلوي األميركي الذي استهدفه بالعام 1986 
وشاهدت النصب الذي ميثل قبضة حتطم طائرة مقاتلة أميركية 

وقالت انه عبارة عن »رمز حربي يدل على حتدي القوة األميركية«.
وأشارت إلى انه مت اصطحابها إلى »مبنى استقبال« فيه مجموعة 

من الغرف الواسعة املزينة بديكور ونقوش عربية مع وسائد 
ومقاعد عربية الطابع وقد اضطرت إلى االنتظار في إحدى تلك 

الغرف »لساعات عدة«.
وتابعت »بعد ذلك مت اصطحابي إلى حقل عشبي يصل ارتفاع 

األعشاب فيه إلى الركبة تقريبا وهناك كانت خيمة القذافي 
منصوبة وقام باستقبالي فيها بوجود حراس يحملون أسلحة وهم 

يرتدون مالبس مدنية بينما كان هناك مسلحون يرتدون الزي 
العسكري عند باب اخليمة اخلارجي«.

وبحسب فرانسيس فإن خليمة القذافي مدخال واحدا أما السقف 
واجلوانب فكانت من األقمشة الثقيلة الوزن وهي مليئة بالوسائد 

واملقاعد العربية.
ولفتت فرانسيس إلى انها شعرت بأن القذافي كان يحاول ترهيبها 

خالل بداية اللقاء إذ قال لها انه يعرف أصولها اليونانية وقالت 
»لقد حاول أن يشعرني أنه قام بالبحث عن خلفياتي وكأنه يحاول 

أن يقول لي: نحن نعرف هويتك«.
وختمت فرانسيس بالقول ان التجربة التي عاشتها في باب 

العزيزية كانت غريبة للغاية وأشبه بـ»فيلم سيئ«.

غيابه عن التصريحات اليومية يثير التساؤالت حول مصيره

تزايد التكهنات حول مخبأ القذافي بعد قصف باب العزيزية

لم يتسن حتديد موقع القذافي 
حتى مساء األحد املاضي بعدما 
دفعت الهجمات الصاروخية التي 
التحالف بالزعيم  شنتها قوات 
الليبي الى االختباء حتت األرض. 
ومع تواصل الهجمات، وتضارب 
األنباء عل���ى الصعيدين احمللي 
والدولي، أكدت صحيفة الدايلي 
تلغ���راف البريطانية ان فش���ل 
القذافي في الظهور قد يعني انه 
غادر باب العزيزية لتفادي شن 
هجوم محتمل او لتمثيل خدعة 
مزدوجة إلرباك قوات التحالف.

وقالت الصحيفة ان رد الفعل 
الوحيد الذي صدر من القذافي، 
للتعليق على عشرات الضربات 
الصاروخية والغارات التي قصف 

من خاللها سالح اجلو مدافع عدة، 
كان تلك االتصاالت الهاتفية التي 
أجراها مع التلفزيون احلكومي، 
والتي تعهد من خاللها بتوزيع 
أسلحة على جموع الشعب الليبي 
الى  البحر املتوس���ط  وحتويل 

ساحة حرب.
ث���م أوضح���ت الصحيف���ة 
البريطاني���ة ان القذافي توارى 
عن األنظار بعد إلغاء خطاب كان 
من املفترض ان يلقيه على مسامع 
األنصار املوال���ن له في منطقة 
باب العزيزية في وسط طرابلس 
مساء السبت املاضي. ثم أشارت 
الصحيفة الى ان التصريحات التي 
نس���بت الى القذافي بخصوص 
الهجمات التي ُشنت أخيرا على 

إضاف����ة الى ثكنات تؤوي اكثر 
التشكيالت العسكرية واألمنية 

تطورا وتسليحا.
الثاني فهو مخبأ  أما املخبأ 
نووي، يعتق����د ان القذافي أمر 
ببنائه اس����فل احد قصوره في 
مدينة البيض����ا، على عمق 20 
مترا، بحي����ث يك����ون مقاوما 
الكيماوية والغازات  للضربات 

السامة.
ويتكون هذا املخبأ من عدة 
طبقات أسمنتية، وجدران يبلغ 
س����مكها 3 أمتار، وقضبان من 
التنجس����تن الذي يعد األقسى 
واألكثر حتمال للحرارة. ويبعد 
الثالث عن طرابلس 75  املخبأ 
ميال، في منطقة الوطية، التي 

اجلماهيرية ارتق���ت الى كونها 
رفض���ا م���ن ش���خص محارب 
الت���ي تدعمها األمم  لإلجراءات 
املتحدة، وتعنى بتوفير احلماية 
للمدنين في مناطق تستهدفها 
قواته. وفي سياق متصل رصدت 
ال� »ام بي سي« في نشرة التاسعة 
التي  امس األول مواقع املخابئ 
اهتم القذافي بتجهيزها من أجل 
ان تكون حصنا له اذا حدثت اي 

ازمات تلحق به.
وقال تقرير النشرة ان املخبأ 
األش����هر واألكثر حتصينا هو 
قاعدة باب العزيزية في العاصمة 
طرابلس، فهو محاط ب� 3 أسوار 
اسمنتية مضادة للقذائف، وفيها 
مقر إقامة القذافي منذ عام 1969، 

جتاورها قاعدة جوية.
والشائع � حس����ب التقرير 
� ان للعقي����د القذاف����ي مخابئ 
سرية موجودة في مقر الكتائب 
العس����كرية املرتبطة بأسماء 
أوالده، مثل كتيبة »خميس« في 
طرابلس، وكتيبة »الساعدي« في 
سرت، إضافة الى كتيبة »الفضيل 
بوعم����ر« التي كانت ترابط في 
بنغازي، وكتيبة »اجلارح« في 

مدينة البيضا.
وق����د حتدث����ت تقارير عن 
حشود ملناصري القذافي جندوا 
أنفسهم دروعا بشرية حلماية 
ب����اب العزيزية، فهو � حس����ب 
مراقب����ن � أحد حصون العقيد 

األساسية في ليبيا.

مذيعة ليبية تفتي بحرمة »تبني« احلظر اجلوي »شرعًا«!
وكتب أحد املصرين ساخرا: 
اهلل يرحم أيام أنس الفقي )وزير 
االعالم املصري السابق( وإعالمه. 
اذا كان في إعالم بالشكل ده.. ده 

احنا كنا في نعيم.
البعض تعليق  فيما أرجع 
املذيعة الى أن التلفزيون الليبي 
يحاول اس���تمالة املتدينن من 
الشعب عن طريق إدخال االسالم 
والتدي���ن في االمر، حيث كتب 
أحده���م معلقا: زي اللي يقول: 
االستفتاء بال حرام، في اشارة 
الى اعتبار بعض املشايخ رفض 
التعديل الدس���توري في مصر 

حراما شرعا.
وأشار البعض الى ان املذيعة 
من مؤيدي القذافي. وعلق أحدهم 
ساخرا: أكيد يا جماعة بدل مذيعة 
في التلفزيون وبتفكر بالطريقة 
دي، تبقى قريبة القذافي. فيما 
ق���ال البع���ض: اهلل يكون في 
الليبي بعد كالم  عون الشعب 

املذيعة.

معظمها جاء ساخرا من طريقة 
التفكير التي قال عنها البعض 

انها »عدوى القذافي«.

أث���ار تعلي���ق مذيع���ة في 
التلفزيون الليبي على »تبني« 
مجلس األمن قرارا بفرض احلظر 
اجل���وي على ليبيا، س���خرية 
ش���ديدة على شبكة االنترنت، 
حيث قالت املذيعة ان هذا القرار 
حرام شرعا، ألن االسالم حرم 

التبني.
وأكدت املذيع���ة كالمها بان 
التبن���ي جائ���ر قانون���ا، لكن 
العديد من الدالئل في الشريعة 
االسالمية تؤكد حرمة التبني، 
ومن ثم يحرم تبني قرار مجلس 

األمن الدولي.
وأح���دث تعلي���ق املذيعة 
سخرية كبيرة، اذ انها لم تفرق 
بن تبني االطفال وتبني القرارات 

في احلالتن.
الڤيديو اخلاص  وقد شاهد 
به���ذا املوق���ف الطري���ف عدد 
كبير من ال���زوار على موقعي 
»يوتيوب« و»فيس بوك« كما 
شهد تعليقات كبيرة وعديدة،  ترسانة التحالف املشاركة في العملية العسكرية

واشنطن بوست: بدء خالفات جديدة داخل »التحالف«

برلن � د.ب.أ: يشارك حتالف 
يضم الوالي���ات املتحدة وكندا 
والعديد من الدول األوروبية في 
مهمة مدعومة من األمم املتحدة 
لفرض حظر جوي فوق ليبيا.
ومازالت جترى مفاوضات 
بشأن مشاركة دول عربية في 
املهم���ة، ولكن قطر أعلنت أول 
أنها ستنضم  من أمس االثنن 
إلى التحالف من خالل املشاركة 
بأربع طائرات مقاتلة. كما أعلنت 
اإلمارات املش���اركة بس���ربي 

طائرات.

أم���س األول، فإن  وحت���ى 
املشاركات العسكرية الرئيسية 
التي تقدمها الدول التي تشارك 
في التحالف الذي يقود العمليات 
في الدولة الواقعة شمال أفريقيا 

هي:
11 بارجة  الواليات املتحدة: 
حربية وغواصات تطلق صواريخ 
توماه���وك ضد املواقع الليبية 
املضادة للطائرات، كما مت أيضا 
نش��ر طائرات اف - 15 واف -16 

وقاذفات شبح بي - 2.
فرنسا: حتمل حاملة الطائرات 

شارل ديغول 20 طائرة من بينها 
طائرات مقاتل���ة هجومية من 
ايتندار.  طراز رفائيل وسوبر 
وترافق حاملة الطائرات مدمرات 

وغواصات.
بريطاني���ا: غواصة نووية 
تطل���ق صواري���خ توما هوك 
وفرقاطتان وطائرات مقاتلة من 
طراز تايفون وتورنادو وطائرات 

استطالع.
إيطاليا: باإلضافة إلى نشر 
طائ���رات تورن���ادو واف 16، 
نشرت إيطاليا حاملة الطائرات 

جوسيبى جاريبالدي وعرضت 
استخدام قواعدها في سردينيا 

ونابولي.
أسبانيا: هبطت أربع طائرات 
مقاتلة في سردينيا األحد. هناك 
فرقاطة وغواصة تقف على أهبة 

االستعداد لالنتشار.
كندا: تش���ارك كندا بس���ت 
طائرات مقاتلة من طراز س���ي 

اف -18 وفرقاطة.
بلجيكا: تشارك بلجيكا بست 
طائرات مقاتلة من طراز اف -16 

وزورق كاسح لأللغام.

� أ.ش.أ: ذكرت  واش����نطن 
صحيفة واش����نطن بوس����ت 
أيام  األميركية أمس أن ثالثة 
من الهجمات املكثفة في ليبيا 
الطبيعة  ألقت بظاللها عل����ى 
القامتة ألهداف الواليات املتحدة 
في ليبيا وكشفت عن خالفات 
جديدة بن أعضاء رئيسين في 
التحالف الدولي املشاركن في 

ذلك املسعى.
وقالت الصحيفة في تقرير 
أوردته في موقعها االلكتروني 
ان اجلن����رال كارتر هام القائد 

األميركي الذي يقود العملية قال 
إن مهمته التي تركز على حماية 
القوات  املدنين من هجم����ات 
املوالية للنظام »واضحة الى حد 
ما«، اال أن تنفيذ املهمة في ميدان 
معارك فوضوي بشكل متزايد 
يشمل قوات معارضة وقوات 
حكومية ومدنين ثبت أنه معقد 
على نحو مروع بالنسبة للقادة 

العسكرين.
ونقلت الصحيفة عن هام 
قوله ان القادة وجدوا أنفسهم في 
وضع يتعن عليهم فيه التمييز 

بن الهجمات من جانب قوات 
النظام عل����ى املدنين االبرياء 
� الذين يتطلب����ون احلماية � 
ومعارك عسكرية ضارية بن 
الثوار والقوات املوالية للعقيد 

الليبي معمر القذافي.
ان����ه  وقال����ت الصحيف����ة 
مبقتضى تفويض لألمم املتحدة 
يخول املهمة ال يسمح لطياري 
املقاتالت الدولية بالتدخل في 
مع����ارك بن الق����وات الليبية 
والثوار الذين يفتقدون التنظيم 

اجليد.

وأضاف����ت الصحيفة نقال 
عن قائد القيادة األميركية في 
أفريقي����ا اعترافه بأن التمييز 
بن املقاتلن واملدنين من موقع 
طائرة تندفع بس����رعة البرق 
ارتفاع 15  الس����ماء على  عبر 
ألف قدم شكل مخاطر كبيرة، 
وأضاف بقوله في تصريحات 
صحافية خالل مؤمتر صحافي 
في الپنتاغ����ون »هذه أوضاع 
ميكن تناولها على نحو أفضل 
داخل مقار القيادة من تناولها 

داخل كابينة قيادة بطائرة«.

تقرير اخباري

د.ب.أ: ولى الزعيم الليبي معمر القذافي عددا من أبنائه مناصب 
عامة في مجاالت السياسة واألمن واالقتصاد في البالد. يضم هؤالء 
خميس القذافي، الذي ترددت أنباء أمس األول حول وقوعه ضحية 
لهجوم نفذه طيار ليبي انتحاري منشق عن نظام األب، وأنه توفي 

متأثرا بحروق أصيب بها في الهجوم الذي استهدف مجمع باب 
العزيزية بالعاصمة طرابلس.

تزوج معمر القذافي عام 1970 من زوجته الثانية صفية فركاش التي 
كانت تعمل ممرضة وأجنبت له 7 من األبناء. كان القذافي رزق بابن 

من زيجة سابقة لم تدم طويال.
وأبناء القذافي هم كاآلتي:

٭ محمد القذافي )مواليد عام 1970(: هو عالم في مجال احلاسب 
اآللي ويرأس الشركة العامة للبريد واالتصاالت السلكية 

والالسلكية في ليبيا واللجنة األوملبية الليبية. كما ميتلك 
محمد شركتن للهاتف احملمول وهو االبن الوحيد للقذافي من 
زوجته األولى فتحية، املدرسة ابنة الضابط الثري التي طلقها 

عام 1969 بعد ستة أشهر من الزواج.
٭ سيف اإلسالم )مواليد 1972(: بعد دراسته للعمارة واالقتصاد 

في طرابلس وڤيينا ولندن، أسس عام 1999 مؤسسة القذافي العاملية 
للجمعيات اخليرية والتنمية املستقلة، وهو ميتلك عددا من الشركات 

التجارية. غادر سيف اإلسالم بالده بشكل مؤقت عام 2006 بعد 
انتقاده أسلوب والده في القيادة حيث اعتبر في العالم الغربي حينئذ 

خليفة تقدمي محتمل ألبيه.
٭ الساعدي القذافي )مواليد 1973(: تخرج في األكادميية 

العسكرية بليبيا ويحمل رتبة عقيد، مثل والده. بعد قتاله 
اإلسالمين في ليبيا، كقائد ألحدى الوحدات العسكرية من قوات 
الصفوة، توجه إلى إيطاليا عام 2003 كالعب كرة قدم محترف. 

ورشح للعب لعدد من فرق دوري الدرجة األولى هناك،  لكنه 
لم يكد يلعب حتى اضطر إلى املغادرة بسبب اتهامات له 

بتعاطي املنشطات. يرأس الساعدي حاليا احتاد كرة القدم 
الليبي.

٭ املعتصم باهلل القذافي )مواليد 1975(: أكمل تدريبه العسكري 
في ليبيا ومصر. وبعد خالف مع أبيه، فر إلى مصر بشكل مؤقت 

قبل أن يسمح له الحقا بالعودة إلى ليبيا. يقود املعتصم حاليا 
قوات احلرس الرئاسي، ذات النفوذ القوي. وخالل السنوات القليلة 

املاضية، أسند له القذافي األب مهاما سياسية وديبلوماسية هامة.
٭ عائشة القذافي )مواليد 1976(: محامية واالبنة الوحيدة 

للزعيم الليبي. درست في طرابلس وباريس وكانت واحدة من 
فريق احملامن الذي دافع عن املقبور صدام حسن. تزوجت عام 
2006 من أحد أبناء عمومة أبيها. وترأس حاليا احدى جمعيات 

الشؤون االجتماعية.
٭ هنيبعل القذافي )مواليد 1977(: تخرج في األكادميية العسكرية 

في ليبيا وكان عنوانا رئيسيا للحياة املترفة وأحداث العنف أكثر من 
مرة. اتهم عام 2005 بضرب صديقته بأحد فنادق باريس وبعد ذلك 

بعامني اعتقل في سويسرا التهامه بالتعرض بالضرب خلادمني له 
في جنيڤ.

٭ سيف العرب القذافي )تاريخ امليالد غير مؤكد(: يعرف القليل 
عن هذا االبن. وتشير تقارير متضاربة إلى أن تاريخ ميالده 
يتراوح بن 1979 و1988. يتردد أنه درس في ميونيخ بأملانيا 

حيث لفت انتباه الشرطة في عدة مناسبات بسبب ضجيج 
سيارته الفيراري وعراكاته في املالهي الليلية الراقية.

٭ خميس القذافي )مواليد 1980(: هو االبن الذي تقول التقارير 
اإلعالمية إنه قتل في هجوم انتحاري بطائرة.

نبذة عن أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي

الطول: ١٥٫٢٧ مترا 
باع اجلناح: ١٠٫٨٠ امتار

وزنها فارغة:
١٠ اطنان

السرعة القصوى:
١٫٨ ماك

االرتفاع االقصى:
+ ٧٠٠ ١٦ متر

االستقالل الذاتي اثناء
التحليق: ٣ ساعات

املدى: ٨٥٠ ١ كلم
الدفع: محركان من

طراز سنيكما ام ٨٨-٢

مهامها:

املصدر: داسو

االعتراض، ضرب اهداف
بحرا وبرا، ضربات
نووية، االستطالع

الكلفة: حوالى ٥٠ مليون
يورو للطائرة الواحدة

مقاتلة رافال

برلني ـ أ.ف.پ: أعلنت قيادة القوات 
االميركية في افريقيا امس ومقرها 

في املانيا ان مقاتلة اميركية من طراز 
»اف-15« حتطمت في ليبيا وان 

الطيارين قذفا بنفسيهما منها، ومتت 
استعادة احدهما.

وصرحت كارين بورزينسكي 
املتحدثة باسم القيادة التي تتولى 

تنسيق العمليات انطالقا من مدينة 
شتوتغارت »لقد قذف الطياران 

بنفسيهما، وعملية استعادة الطيار 
الثاني جارية«. 

واضافت القيادة االميركية في بيان 
ان الطيارين قذفا بنفسيهما عندما 

واجهت الطائرة عطال في جتهيزاتها 
فوق شمال شرق ليبيا، واكدت ان 

الطيارين بخير.

حتطم مقاتلة أميركية 
في ليبيا وجناة طياريها


