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احتجاجات في املغرب تطالب 

بإسقاط احلكومة وتغيير الدستور

إميان العبيدي غادرت 
إلى الواليات املتحدة

»قبيحتان« حترقان مواقع القذافي
تناولت صحيفة ديلي ميل البريطانية دخول مروحيات 
قتالية بريطانية وفرنسية خط القتال في ليبيا وكتبت حتت 
عنوان: القبيحتان »1-5« و»2-5« تبدآن الهجوم، وتدمران 
نظ���ام رادات لكتائب القذافي، ف���ي أول هجوم باملروحيات 
يقوده طاقم من قاعدة جوية يعمل بها األمير هاري، س���لط 
طياروها جحيم ني���ران املروحيات الهجومية للمرة األولى 

ملداهمة القوات املوالية للزعيم الليبي معمر القذافي.
ودمرت طائرتا األباتشي، ويطلق عليهما لقبي »القبيحة 
1-5« و»القبيحة 2-5« جهاز رادار حيويا ومركز اتصاالت 
وقتلت عددا من أفراد كتائب القذافي، بعد إقالعهما فجر السبت 

من حاملة املروحيات »اتش ام اس« اوشن في املتوسط.
ويقود الطائرتان طاقم من فرقة الطاقم اجلوي العسكري 
656، وهي القاعدة الت���ي يعمل بها األمير هاري في منطقة 

»واتيشام« بسوفولك.
وأوردت الصحيفة ان مراسلها املتواجد على منت حاملة 
املروحيات فجر أمس شهد كيفية انطالق املروحيتني للتحليق 
على علو مختلف بسرعة 160 ميال في الساعة ملراوغة أجهزة 

الرادار.

الصني تطالب بـ »الدميوقراطية 
في العالقات الدولية«

خبير روسي: العالم ال يستطيع إيقاف 
التغييرات اجلارية في الشرق

وزارة الدفاع األذربيجانية:
أرمينيا جتعل احلرب أمرًا حتميًا

إيران: »اعتقال عشرات« أثناء 
إحياء ذكرى الناشطة سحابي

غيتس يودع القوات األميركية 
أثناء جولة في أفغانستان

حكومة جوبا: جنوب السودان
ليس له عداء مع الدول العربية

موس���كو � أ.ش.أ: قال مدير املعهد الروسي للدراسات 
االس���تراتيجية ليونيد ريش���يتنيكوف ان األحداث التي 
يشهدها العالم العربي في الوقت الراهن، يصعب حتديد 
عمقها وآثارها وانه ال يفضل استخدام التحليالت املبسطة 
التي تقول إن الواليات املتحدة هي من يخطط ويدبر لهذه 

األحداث.
وأضاف اخلبير الروسي في حديث لصحيفة »كراسنايا 
زفيزدا« )النجم االحمر( لس���ان حال اجليش الروسى أن 
األمور أكثر تعقيدا مما تبدو عليه.. ويبدو اننا بتنا شهودا 
على حتوالت جذرية ف���ي هذا اجلزء من العالم، ميكن أن 

متس احلضارة اإلسالمية.
وأوضح أن احلضارة اإلسالمية من وجهة نظره، غير 
قادرة على الوقوف في وجه املد األوروبي، املسيحي سابقا، 

والرأسمالي حاليا.
في هذا الوقت من املنتظر أن حتصل بيالروس )روسيا 
البيضاء( على مس���اعدات مالية بقيمة 3 مليارات دوالر 
من روسيا وجمهوريات س���وفييتية سابقة حتى تتمكن 

بيالروس من تفادي إشهار إفالسها.
وأعلن دميتري بيسكوف املتحدث باسم فالدميير بوتني 
رئيس الوزراء الروسي أن األخير قال خالل اتصال هاتفي 
بنظيره البيالروسي ميخائيل مياسنيكوفيتش امس االول 

إن هذا القرض سيتم منحه على أقساط.
وربطت املجموعة مس���اعداتها بعدة شروط أهمها أن 
تعمل حكومة بيالروس على خصخصة املصانع التابعة 

للدولة.

موسكو � رويترز: قالت وزارة الدفاع األذربيجانية امس ان 
القوات األذربيجانية سترسل في نهاية االمر الستعادة اقليم 
ق���رة باغ املدعوم من أرمينيا. وقالت وكالة انباء انترفاكس 
الروسية ان الوزارة اتهمت ارمينيا مرارا بعرقلة محادثات 
حلل النزاع الذي شهد في العامني املاضيني أسوأ مناوشات 

منذ وقف اطالق النار في عام 1994.
جاءت هذه التعليقات قبل أسابيع فقط من املوعد املقرر 
الجتماع رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في مدينة كازان 
املطلة على نهر الفوجلا في اطار جهود لتسوية مصدر رئيسي 

لعدم االستقرار في منطقة نقل النفط والغاز.
وق���ال إلدر صاب���ر أوغلو املتحدث باس���م وزارة الدفاع 
االذربيجانية في مؤمتر صحافي حس���بما ذكرت انترفاكس 
»في نهاية األمر س���يحقق جنود أذربيجان توقعات الشعب 
واحلكومة والقائد األعلى وس���يحررون األرض احملتلة من 

العدو«.
وفي تقرير منفصل اشارت الوكالة الى ان املسؤول الصحافي 
بوزارة الدفاع في أرمينيا اتهم االذربيجانيني »بتمهيد االرض 

الستفزازات جديدة« من خالل نشر معلومات مضللة.

عواصم � وكاالت: ذكر موقع للمعارضة على شبكة االنترنت 
انه ألقي القبض على عش���رات األشخاص أمس األول اثناء 
احياء ذكرى ناشطة ايرانية توفيت في جنازة والدها األسبوع 

املاضي بعد اشتباك باأليدي مع قوات األمن.
وذكر موق���ع »كلمة« على االنترن���ت ان قوات األمن في 
طه���ران ضربت العديد من املعزين خالل احياء ذكرى مرور 
ثالثة أيام على وفاتها مثلما هو متبع في ايران والتي توفيت 
يوم االربعاء بجلطة في القلب اثناء جنازة والدها عزة اهلل 

سحابي وهو معارض بارز.
وقالت مواقع املعارضة على االنترنت انها تعرضت للدفع 
أو الضرب من جانب قوات األمن وهو ش���يء نفته وكاالت 

األنباء املعترف بها من جانب احلكومة.
وكانت هالة سحابي واحدة من بني العديد من االشخاص 
الذين ألقي القبض عليهم اثناء حملة جرت بعد االنتخابات 

الرئاسية األخيرة وحكم عليها بالسجن ملدة عامني.
وس���مح لها باخل���روج من الس���جن حلض���ور جنازة 
والدها الذي س���جنه من قبل نظام الشاه وبعدها بواسطة 
اجلمهورية االس���المية وأمضى فترة اجمالية تبلغ 15 عاما 

خلف القضبان.
في سياق آخر،  كشفت صحيفة »صندي تاميز« أمس أن 
سفن الشحن التابعة لشركة مالحة إسرائيلية اتهمت بانتهاك 
احلظ���ر املفروض على التعامل التجاري مع إيران كانت في 
الواقع حتمل قوات خاصة إسرائيلية وفقا ملصادر دفاعية.

وقالت الصحيفة إن خبراء عس���كريني اقترحوا أن سفن 
الشحن التي ميلكها األخوان سامي ويولي عوفر كانت تنقل 
مروحيات من ط���راز »بالك هوك« مخبأة في حاويات معدة 
لفرق من القوات اخلاصة للقيام مبهام استطالع للتجسس 

على املنشآت النووية السرية لدى إيران.
وأضافت ان الهدف من استخدام سفن شحن عمالقة حتمل 
مروحيات ورجال مختبئني داخل حاويات على السطح هو 
»متكني القوات اإلسرائيلية من االقتراب من الساحل اإليراني 

دون إثارة الشبهات«.
وأش���ارت الصحيفة نقال عن املص���ادر الدفاعية إلى أن 
سفن الشحن التابعة ملجموعة عوفر متنح القوات اخلاصة 

اإلسرائيلية إمكانية الوصول إلى مياه إيران.
وقالت إن السفن الثالث عش���رة اململوكة لألخوة عوفر 
أخوان رس���ت في ميناء بندر عباس بجزيرة خرج الواقعة 

جنوب إيران.

قندهار � أ.ف.پ: توجه وزير الدفاع االميركي روبرت 
غيتس الى جنوب افغانستان امس لتوديع القوات االميركية 

التي تقاتل لهزمية متمردي طالبان في معاقلهم.
ووصل غيت����س، الذي من املتوق����ع ان ينهي واليته 
كوزير للدفاع في نهاية الشهر، الى افغانستان امس االول 
للقي����ام بجولة وداعية في الوق����ت الذي يجري الرئيس 
االميركي باراك اوباما دراس����ة حلجم ووتيرة انسحاب 
القوات االميركية من البلد املضطرب، والذي من املفترض 

ان يبدأ في يوليو.
وقال غيتس ان التركيز الرئيسي للرحلة سيكون على 
توديع عدد من القوات االميركية البالغ تعدادها 90 الف 
جندي واملتمركزة في الب����الد املضطربة في اطار قوات 
اجنبي����ة يقودها احللف والبالغ قوامه����ا 130 الفا تقاتل 

التمرد الذي تقوده طالبان.
وصرح غيتس ف����ي مؤمتر صحافي بعد وصوله الى 
كابول بقوله »ستكون هذه فرصتي االخيرة كوزير للدفاع 
للتحدث لكل واحد منهم شخصيا وشكرهم على اخلدمات 
والتضحيات التي قدموها من اجل مستقبل افغانستان 

واستقرار هذه املنطقة املهمة وامن الواليات املتحدة«.
وتوجه غيتس امس الى مطار قندهار في طريقه الى 

القواعد العسكرية في اجلنوب.

اخلرطوم � أ.ف.پ: قال وزير التعاون اإلقليمي بحكومة 
جنوب السودان دينق ألور، إن اجلنوب ليس له عداء مع الدول 
العربية، بل إن له عالقات طيبة مع بعضها منذ فترة احلرب، 
ونبه إلى أن مشكلة اجلنوب غير مرتبطة بالعنصر العربي 
أو الدين. وقال الوزير لدى مخاطبته ندوة »سياسة جنوب 
السودان اخلارجية« الذي اختتم أعماله بجوبا امس االول، 
إن اجلنوب س���يدخل مرحلة جديدة في سياسته اخلارجية 
بعد إعالن انفصاله رسميا عن الشمال بعد التاسع من يوليو 
املقبل، وذلك بتوقيع العديد من االتفاقيات الدولية مع االنفتاح 

على كل دول العالم.
وأضاف أن حكومة جوبا ستعمل في الفترة املقبلة على 
بناء عالقات طيبة مع املجتم���ع الدولي واإلقليمي من أجل 

حتقيق التنمية واالستقرار.
وشدد ألور على أهمية تأسيس عالقات جيدة مع اخلرطوم 
من أجل مصلحة شعبي البلدين ومن أجل االستقرار السياسي 
باملنطق���ة وتقدمي اخلدمات للمواطنني، معتبرا أن اخلالفات 

بني الشريكني لن تؤثر على حياة الشعبني.
في هذا الوقت وقعت اشتباكات في منطقة ام دورين على 
بعد 100 كيلومتر غرب مدينة كادقلي عاصمة والية جنوب 
كردفان امس في وقت انتش���رت في املدين���ة بكثافة قوات 

عسكرية مزودة باسلحة خفيفة وثقيلة.
ونقلت وكالة االنباء السودانية عن املتحدث باسم اجليش 
الس���وداني العقيد الصوارمي خالد سعد قوله ان »حادث ام 
دورين ال يعدو ان يكون حادثا فرديا حيث اطلق احد اجلنود 

النار عشوائيا السباب شخصية«.
واضاف ان »االحوال ف���ي كادقلي هادئة خالفا ملا ذكرته 

بعض اجلهات«.

الرباط � د.ب.أ: تظاهر امس في الرباط حوالي 1000 شاب 
مغربي استجابة لنداء حركة »20 فبراير« ورددوا هتافات 

تطالب بإسقاط احلكومة والبرملان، وتغيير الدستور.
وحمل املتظاهرون ص���ور زميل لهم توفي في مدينة 
آسفي، جنوب وسط املغرب، منددين مبقتله، في الوقت 
الذي تصر الس���لطات األمنية أن الشاب توفي إثر نوبة 

قلبية.
ولم تشهد تظاهرة شباب حركة »20 فبراير« أي تدخل 
أمني خالفا لالحتجاجات السابقة، إذ اكتفت مختلف األجهزة 
األمنية بالعاصمة الرباط مبتابعة هذه املسيرة التي انطلقت 

من ساحة باب، باجتاه مقر البرملان.

بنغازي � أ.ف.پ: غادرت الليبية اميان العبيدي التي 
اتهمت جنود العقيد معمر القذافي بتعذيبها واغتصابها، 
بنغازي »عاصمة الثوار« )شرق( امس متوجهة الى الواليات 

املتحدة بعد طردها من قطر، بحسب اسرتها.
وصرحت مروة العبيدي ل� »فرانس برس« بأن »شقيقتي 
ووالدي غادرا امس بنغازي الى 
الواليات املتحدة« من دون مزيد 

من االيضاحات.
بدوره، قال مصدر قريب من 
املجلس الوطني االنتقالي امس ان 
»تغطية اإلعالم الدولي الكبيرة 
التي تعرضت  الشابة  لقضية 
لالغتصاب موضوع حساس جدا 
في ليبيا وخصوصا ان نساء 
كثيرات القني املصير نفسه على 

أيدي كتائب القذافي«.

س���نغافورة � أ.ف.پ: دعا وزير الدفاع الصيني اجلنرال 
ليانغ غوانغلي امس في سنغافورة الى إحالل »الدميوقراطية 
في العالقات الدولية« وحذر من التحالفات التي تتشكل ضد 

اي بلد محدد.
وقال اجلنرال ليانغ في مؤمتر حول الدفاع في آسيا بحضور 
نظرائه اإلقليمي���ني ان »وحده الدفاع عن الدميوقراطية في 
العالقات الدولية واحت���رام املصالح احليوية واالهتمامات 
الكبرى لكل منا« يؤمن ملنطقة آسيا احمليط الهادئ »السالم 

الدائم واالنسجام واالستقرار«.
واكد ان »الصني تساهم في السالم واالستقرار االقليمي 

عبر التعاون في قطاع األمن«.
واجلن���رال لي هو اول وزير صين���ي للدفاع يحضر هذا 
املؤمتر السنوي في سنغافورة املعروف ايضا باسم »حوار 

شانغري ال«.

إميان العبيدي

ولي عهد البحرين يؤكد انطالق احلوار الشهر املقبل:
شامل ومفتوح للجميع ودون شروط مسبقة

اطارا اقتصاديا قويا وترافق ذلك مع 
اإلصالحات السياسية واالجتماعية 
املرتقبة التي ستضاف الى مسيرتنا 
في مملكة البحرين من خالل احلوار 
يشجع على التطلع الى املستقبل 

بكل ثقة«.
السياس����ي  بالتأييد  ورح����ب 
النطاق ملبادرة احلوار  الواس����ع 
الوطن����ي التي اعل����ن عنها عاهل 

البحرين الثالثاء املاضي مؤكدا في 
الوقت نفسه االلتزام التام بجهود 

اإلصالح في مملكة البحرين.
وقال ان »جالل����ة امللك املفدى 
بنينّ بش����كل واضح ان هذا احلوار 
سيكون جادا وشامال ودون شروط 
مسبقة« وان العاهل البحريني وجه 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 

للتحضير لبدء احلوار.

املنامة � رويت����رز � كونا: أكد 
ولي العهد البحريني األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة أمس ضرورة 
ان يكون احلوار الوطني ش����امال 
ومفتوح����ا للجميع ويضم جميع 
اآلراء وان يتم وفق مبدأ اإلجماع 
لك����ي تك����ون نتائجه مس����تدامة 

األثر.
وشدد األمير سلمان في بيان 
على مش����اركة اجلمي����ع في هذا 
احلوار الذي س����يبدأ اعتبارا من 
مطلع الشهر املقبل مؤكدا انه »على 
قناعة تامة بأن االستقرار السياسي 
طويل املدى يتطلب اقتصادا يلبي 

طموحاتنا«.
وقال »لقد قدنا عملية إصالح 
االقتصاد خالل 10 سنوات لتنويع 
مصادره بعيدا عن االعتماد على 
النفط في وقت احتنا فيه ملواطني 
البحري����ن فرص االس����تثمار في 
مختلف ميادين املهارات والتعليم«. 
واضاف ان الدعم السياسي الذي 
حظي به برنامج التنمية االقتصادية 
والتأييد الواس����ع الذي حظي به 
من قبل املجتمع البحريني شيء 
ض����روري في مرحلة التعافي من 
الفترة العصيب����ة التي مرت بها 

البحرين.
وقال األمير سلمان ان »امتالكنا 

ملصقات لصور العاهل البحريني وولي العهد ورئيس الوزراء معلقة على البوابة الرئيسية ملستشفى السليمانية في املنامة   )أ.پ(

أوكامبو: أدلة قوية على عالقة سيف اإلسالم بجلب املرتزقة
الدوح���ة � د.ب.أ: قال لويس 
العام  مورينو أوكامب���و املدعي 
للمحكمة اجلنائية الدولية إن هناك 
أدلة قوية على قيام سيف اإلسالم 
القذافي، جنل العقيد الليبي معمر 
القذافي، بجلب املرتزقة الى بالده 

حملاربة املعارضة.
وأكد أوكامبو أن احملكمة في 
انتظار قرار القضاة »في غضون 
اسابيع قليلة« وبعدها ستبدأ في 
املتهمني  اعالن اجراءاتها جت���اه 

بارتكاب جرائم ضد اإلنس���انية 
في ليبيا.

واستطرد قائال »سنعمل على 
حتضير الوثائق اخلاصة بالقضية 
واستصدار قرارات املالحقة والقبض 
على كل املطلوبني للعدالة.. أعتقد 
أن احملكمة اجلنائية ستساهم في 

إنهاء الصراع في ليبيا«.
وحول مشاركة مرتزقة أجانب 
وم���ن دول أفريقي���ة في احلرب 
الدائرة في ليبيا إلى جانب القذافي 

وما اذا كانت ستش���ملهم قائمة 
املطلوب���ني للعدالة، قال أوكامبو 
»لدينا أدلة على أن سيف االسالم 
القذافي هو من عمل على التعاقد 
واس���تيعاب املرتزقة، وأن معمر 
القذافي اس���تعان باملرتزقة لقتل 
الليبيني لعلمه أن اجلنود الليبيني 
لن يقوموا بقتل الليبيني ما جعله 

يستعني باملرتزقة«.
وأكد اوكامب���و حرصه على 
التحقيق وبدقة ملعرفة املالبسات 

احمليط���ة بقضية املرتزقة. وقال 
»لدينا معلومات أن الثوار يقومون 
مبهاجمة األفارقة ونحن نحقق في 
األمر«، مضيفا »نحقق في جرائم 
احلرب والهجوم على املدنيني وهذا 
ما تقوم به قوات القذافي.. ونحقق 
كذلك في قضايا االغتصاب وحول 
مزاعم بأن القذافي شخصيا قد أذن 
بارتكاب أعمال االغتصاب وحاملا 
نتمكن من توثيق ذلك فسنقوم 

بإضافة جرمية االغتصاب له«.

خصوصا ضاحي����ة تاجوراء في 
شرق طرابلس التي استهدفت مرارا 
من جانب مقاتالت »الناتو«. من 
جهة اخرى، قال ممثل األمني العام 
لألمم املتحدة اخلاص في ليبيا عبد 
اإلله اخلطيب انه ال يوجد توجه 
إلحداث تقسيم في ليبيا على خلفية 
األحداث اجلارية فيها، مؤكدا عدم 
وجود قوى دفع إقليمية أو دولية 

تعمل على هذه املسألة.
ونقلت وكالة األنباء األردنية 
»بترا« ع����ن اخلطيب قوله خالل 
ندوة بحثت الوضع في ليبيا ان 
املعارضة الليبية طرف في األحداث 
اجلارية على الساحة الليبية ويجب 
التحدث معها وغيرها من شرائح 
املجتمع الليبي وتلبية خياراتها، 
مؤكدا ان تغيير النظام هو خيار 
هذا الشعب. وأشار الى ان جلنة 
دولي����ة زارت ليبيا واطلعت على 
املمارسات الالإنسانية الدائرة هناك 
وأصدرت تقريرها، مشيرا الى ان 
قرار مجلس األمن رقم 1973 شدد 
على ضرورة تنفيذ القرار رقم 1970 

بكل الوسائل.
وبعيدا عن العمليات العسكرية 
والتحركات الديبلوماس����ية، ذكر 
تقري����ر إخباري أن اجلزائر أمرت 
بتجميد أموال العقيد الليبي معمر 
القذافي وعائلته تنفيذا للعقوبات 
املالية التي فرضها مجلس األمن 

الدولي على النظام الليبي.
وكش����فت صحيفة »الشروق 
اليومي« في عددها الصادر امس ان 
وزير املالية كرمي جودي وجه يوم 
12 مايو املاضي، تعليمات سرية إلى 

جميع البنوك واملؤسسات املالية 
اجلزائرية املختلفة وجميع اإلدارات 
العمومية واملؤسسات االقتصادية، 
يخطره����ا بإلزامية تعقب األموال 
الليبية في البنوك واملؤسس����ات 
املالية اجلزائرية تنفيذا للعقوبات 
املالية التي فرضها مجلس األمن 

الدولي ضد نظام القذافي.
وطال����ب ج����ودي، بالتوزيع 
الواس����ع للتعليمات على جميع 
الوكاالت بش����كل يضمن التعقب 
اجليد جلميع األموال واملوارد التي 
ميكن أن تكون تابعة بشكل أو بأخر 

لعائلة العقيد القذافي.
وأمر جميع البنوك واملؤسسات 
االقتصادية واإلدارات ذات الصلة 
بالتعقب الدقيق وحتديد وجتميد كل 
ما ميكن أن يكون أمواال أو عقارات 
أو استثمارات من مختلف الصيغ 
أو في مختلف الصيغ باجلزائر قد 
تعود لنظام القذافي وجتميد كل 
عمليات حتويل امللكية وكل عمليات 
التحويل املختلفة التي قد تبادر بها 
أطراف ذات صلة بالنظام الليبي 
على األراضي اجلزائرية. وخص 
القرار أسماء من عائلة القذافي وهم: 
عائشة وحنبعل وخميس معمر 
ومعمر محمد أبو منيار واملعتصم 
وسيف اإلسالم القذافي، وقيادات 
عسكرية مقربة من العقيد، إضافة 
إلى أسماء مؤسس����ات ليبية هي 
الليب����ي وهيئة  املركزي  البن����ك 
الليبية وبنك ليبيا  االستثمارات 
اخلارجي وصندوق االس����تثمار 
الليبي في افريقيا، باإلضافة إلى 

شركة النفط الليبية احلكومية.

عواصم � وكاالت: مع تضييق 
اخلناق على الزعيم الليبي معمر 
القذافي وتزايد هجمات الناتو على 
طرابلس وسط تقدم الثوار عسكريا 
وديبلوماس����يا، كشفت صحيفة 
سودانية عن أن حكومة اخلرطوم 
رفضت طلبا من القذافي الستقبال 

وإيواء أبنائه في البالد.
ونقلت صحيف����ة »االنتباهة« 
الصادرة امس عن مصادر مطلعة 
أن الطل����ب جاء بواس����طة مدير 
االس����تخبارات الليبية بلقاس����م 
األبعج إليواء أبناء القذافي في أي 
منطقة تراه����ا حكومة اخلرطوم 
مناس����بة، وطرح دجنال كمنطقة 
إيواء، لكن احلكومة الس����ودانية 

رفضت الطلب.
وأشارت املصادر الى أن رفض 
الطلب ج����اء بناء على  احلكومة 
حديث سابق للرئيس السوداني 
عمر البشير قال فيه »إن السودان 

لن يكون مالذا للقذافي«.
في هذا الوقت جددت قوات حلف 
شمال األطلسي امس قصفها ملدينة 
طرابلس بعد ساعات من لقاء وزير 
البريطاني وليام هيغ  اخلارجية 
بقادة املتمردين ف����ي ليبيا، فيما 
اعربت موس����كو عن مخاوفها من 
التي  العس����كرية  العملية  حتول 
يقودها احللف الى القيام بعمليات 
برية. وهزت 4 انفجارات طرابلس 
امس بعد ان سمع دوي انفجارين 
قويني ولكن بعيدين عن وس����ط 
العاصمة تالهم����ا عدة انفجارات 

فصلت بينهما دقائق معدودة.
وقال شهود ان غارات استهدفت 

)ا.ف.پ( دخان يتصاعد من العاصمة الليبية طرابلس بعد تعرضها للقصف 

حلف شمال األطلسي يغير على طرابلس.. وموسكو جتدد مخاوفها من عملية برية

معلومات عن رفض اخلرطوم طلبًا إليواء أبناء القذافي

األمم املتحدة: ال 
توجد قوى إقليمية 

أو دولية تعمل على 
تقسيم ليبيا

اجلزائر جتمد أموال 
القذافي وعائلته


