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ليبيا

عربيات
دوليات

أفريقيا ضد استهداف القذافي

في أجواء التصعيد الذي
شهدته الساحة الليبية خالل
األيام األخيرة ،دعا االتحاد
األفريقي إلى وقف استهداف
املسؤولني اللليبيني ،فيما
تدرس بريطانيا تسليح
املعارضة
ذك� ��رت ص�ح�ي�ف��ة «دي �ل��ي م �ي��ل» ،أم� ��س ،أن
رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون
أبلغ نواب حزبه بأنه «لم يستبعد تزويد
ّ
قوات املعارضة الليبية بمعدات عسكرية
ق��ات �ل��ة ،ب �ع��دم��ا ض �م��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع في
حكومته ،وليام فوكس ،التزامات عسكرية
جديدة من الواليات املتحدة إلنهاء العقيد
معمر القذافي مرة وإلى األبد».
وك� ��ان ف��وك��س ق��د زار ال ��والي ��ات املتحدة
ب��رف �ق��ة رئ �ي ��س أرك � � ��ان ال� ��دف� ��اع ،الجنرال
دايفيد ريتشاردز ،وأجريا مباحثات مع
وزي ��ر ال��دف��اع األم �ي��رك��ي ،روب ��رت غيتس،
ورئيس هيئة األرك��ان املشتركة ،األميرال
مايك مولني ،بشأن األزمة في ليبيا.
وأض � � ��اف � � ��ت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة أن بريطانيا
وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة اتفقتا ع�ل��ى توسيع
األه� ��داف ع�ل��ى أم��ل إن �ه��اء ن�ظ��ام القذافي،

ّ
وستشن واشنطن بموجب ذل��ك هجمات
ج��وي��ة تستهدف م�خ��ازن ال��وق��ود لجيش
القذافي من أجل شل تحرك دباباته.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن امل �ح��ام�ي�ن الحكوميني
أعطوا رئيس ال��وزراء البريطاني الضوء
األخ �ض ��ر ل�ل�م�ض��ي ق��دم��ًا ب�ت�س�ل�ي��ح قوات
امل � �ع ��ارض ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ب� �ع ��دم ��ا اقتصرت
م �س��اه �م��ات �ه��ا م� ��ن ق� �ب ��ل ع� �ل ��ى تزويدها
باملستشارين العسكريني والدروع الواقية
ّ
ومعدات االتصال.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،وخ�ل�ال مؤتمر صحافي
ف��ي واش�ن�ط��ن م��ع نظيره األم�ي��رك��ي ،شكر
وزير الدفاع البريطاني للواليات املتحدة
م��واف�ق�ت�ه��ا ع�ل��ى وض ��ع ط ��ائ ��رات م��ن دون
طيار مزودة صواريخ في تصرف الحلف
األطلسي ،موضحًا أن هذا األمر «سيساعد
في ضرب مزيد من األهداف البرية».
بدوره ،قال غيتس «نرى أن مراكز املراقبة
والقيادة هي أه��داف مشروعة» ،موضحًا
أن ه � ��ذه امل � ��راك � ��ز ت � � ��زود ق � � ��وات القذافي
بتعليماتها الرت �ك��اب أع �م��ال ع�ن��ف بحق
ال�س�ك��ان امل��دن�ي�ين ك�م��ا ف��ي م �ص��رات��ة .لكن
غ �ي �ت��س ت � � ��دارك أن ال� �ق ��ذاف ��ي ل �ي��س هدفًا
ش�خ�ص�ي��ًا مل �ق��ات�لات األط �ل �س��ي ،وق� ��ال «ال
نستهدفه تحديدًا».
وك��ان االت�ح��اد األف��ري�ق��ي ق��د أك��د ف��ي بيان
أن � ��ه «ي� �ط� �ل ��ب ع� �ل ��ى ال � �ف� ��ور م� ��ن األطراف
امل�ت��دخ�ل��ة (ف ��ي األزم� ��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة) االمتناع
عن أعمال بما فيها العمليات العسكرية

ال�ت��ي ت�س�ت�ه��دف م�س��ؤول�ين ليبيني كبارًا
وبنى تحتية اجتماعية واقتصادية ،ما
ينذر بمزيد من تدهور الوضع ،ويزيد من
صعوبة التوصل ال��ى ت��واف��ق دول��ي حول
السبيل األمثل التباعه».
في هذه األثناء ،اتفقت الدول األعضاء في
حلف األطلسي على ارسال ممثل لها الى
مدينة بنغازي ،إلجراء اتصاالت سياسية
م��ع امل�ع��ارض��ة ،حسبما أف��اد م�س��ؤول في
الحلف .وذكرت قناة «الجزيرة» الفضائية
أن دول «مجموعة االت�ص��ال» ح��ول ليبيا
ستجتمع في الخامس من أيار املقبل في
روم ��ا مل�ت��اب�ع��ة م�ن��اق�ش��ات�ه��ا ح��ول الوضع
الليبي املتأزم.
ف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،أك ��د م�م�ث�ل��و  61قبيلة

عائشة القذافي:
تقارير استخبارية تفيد بأن
الثوار باعوا أسلحة إلى
حزب اهلل وحماس

ُ
ليبية ،في بيان نشر في باريس  ،أنهم «في
مواجهة التهديدات لوحدة شعبنا ،وفي
م��واج�ه��ة امل �ن ��اورات ودع��اي��ة الديكتاتور
وعائلته ،نعلن صراحة ُأنه لن يفرقنا أي
ش��يء .فنحن نتشاطر امل��ث��ل ال��داع�ي��ة الى
ليبيا حرة وديموقراطية وموحدة».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ق��ال��ت عائشة معمر القذافي،
ابنة الزعيم الليبي ،إن ّبعض املسؤولني
ال �س��اب �ق�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ان� �ش ��ق ��وا ع� ��ن والدها
وانضموا إلى املجلس االنتقالي الوطني
ف ��ي ب� �ن� �غ ��ازي« ،م � ��ا زال � � ��وا ع �ل��ى تواصل
معنا» .وأضافت أن هؤالء «قالوا لنا إنهم
يخشون على عائالتهم وبناتهم وأبنائهم
وزوج��ات�ه��م ،لذلك ات�خ��ذوا ه��ذه املواقف».
ون�ق�ل��ت ع��ائ�ش��ة ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع صحيفة
«نيويورك تايمز» ،عن تقارير استخبارية
ليبية غير مؤكدة ،أن الثوار باعوا أسلحة
إلى حزب الله وحركة حماس.
في غضون ذلك ،انتقد الرئيس الفنزويلي،
ه��وغ��و ت�ش��اف�ي��ز ،ق�ص��ف األط �ل � ًس��ي ملكتب
القذافي في باب العزيزية ،قائال «تعلمون
أن ال �ق��ذاف��ي ص��دي �ق �ن��ا ،ل �ك��ن ًه ��ذا األم� ��ر ال
عالقة له بالصداقة» ،متسائال «من يملك
الحق ف��ي اط�لاق قنابل على ه��ذا النحو؟
إنهم يسعون الى القذافي لقتله» ،مشيرًا
إلى أن وفدًا يضم مسؤولني ليبيني أرسله
ال �ق��ذاف��ي ال��ى ك��راك��اس لبحث إي �ج��اد حل
سلمي لألزمة الليبية.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)
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عقد رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ،أمس ،اجتماعًا
لهيئة السباعية الوزارية للبحث
في ما إذا كانت إسرائيل ستمنع
أو تسمح ألسطول الحرية الثاني،
الوصول إلى شواطئ غزة.
وكانت وسائل إعالم إسرائيلية
قد ذكرت أنه خالل االجتماع،
سيستمع الوزراء إلى تقارير
استخبارية يقدمها مسؤولون
وجهاز األمن
في وزارة الخارجية
ّ
حول األسطول املقبل ،ومنظميه،
واالتصاالت الدبلوماسية التي
أجرتها إسرائيل مع عدد من
الدول ،على رأسها تركيا ،من
أجل منع إبحار األسطول .ويتوقع
أن تصل سفن أسطول الحرية
الثاني ،التي يقدر عددها بـ20
قطعة بحرية ،إلى غزة في أواسط
شهر حزيران املقبل.
(يو بي آي ،أف ب ،األخبار)

عموديًا

ّ
وتحسر على ما
 -1والي��ة أميركية عاصمتها ساكرامنتو –  -2متشابهان – أف��ران –  -3أس��ف
ف��ات – أغلق الباب أو أض��رب العملة املعدنية – أص��ل البناء – ّ -4بدلهما ّ
وحو ُلهما – ضاعت
ّ
مخدة ُتجعل تحت ال��رأس في ال�ف��راش – من الحبوب تطحن ُ
ويعمل
وتاهت عن الطريق – -5
أحياء نيويورك في الواليات
منها القهوة –  -6ماركة ساعات شهيرة – خالف الخاص –  -7من ُ
املتحدة األميركية يسكنه الزنوج – ضمير متصل –  -8مدينة إيرانية تعتبر مركز ديني وثقافي
شيعي – متشابهان – ضد شر –  -9هرب – طريق نافذ يسلكه جميع الناس ّ – قادم –  -10مؤلف
موسيقي لبناني راحل ومؤسس املعهد املوسيقي الوطني في لبنان وملحن النشيد الوطني

شروط اللعبة

1

أفقيا

 -1جدار برلني –  -2وزر – كناريا –  -3رن – فرغ – فجل –  -4جيال – و ذ ر ي ج –  -5اآلن – فرن –  -6أربيل
– يا –  -7تاي – إرشاد –  -8جبل الشيخ –  -9حام – أح – يلي –  -10اإلسكندرية

عموديًا

العربي يلتقي صالحي في بالي

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

 -1جورجيا – جحا –  -2دزني – ريبال –  -3آر – ال باملا –  -4فاليتا –  -5بكر – آل – الك –  -6رنغون
– أشحن –  -7ال – ّفري –  -8يرفرف – شخير –  -9نيجيريا – لي –  -10الجنادرية
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هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن شروط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

إعداد
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كشفت برقيات حصلت عليها
صحيفة «طرف» التركية حصريًا
ّ
من موقع «ويكيليكس» ،أن نائب
رئيس الحكومة التركية حاليًا،
كميل جيجيك ،و 30من نواب
حزب «العدالة والتنمية»ّ ،
نسقوا
جهودهم مع الجيش للقضاء
سياسيًا على رئيس الحكومة
والحزب الحاكم رجب طيب
أردوغان (الصورة) ،عبر توريطه
في مشاكل وأزمات داخلية ،وذلك
في  .2004وبحسب البرقية التي
أرسلها السفير األميركي لدى
تركيا في حينه ،إريك إدملان ،أبلغ
وزير العدل السابق ،جيجيك،
مندوب صحيفة «أقسام» ّ في
أنقرة ،نوراي باشاران ،بأنه هو
و 30من نواب «العدالة والتنمية»
متحالفون مع الجيش لجعل
أردوغان يتورط باملزيد من
النزاعات السياسية بهدف
«إنهاكه أكثر».
(األخبار)

السباعية» ّاإلسرائيلية تبحث
أسطول الحرية

أفقيا

 -1حيوان ُيعتبر رمز من رموز الدولة األوسترالية – إسم بوذا في الصني –  -2مرفأ في أوكرانيا
وأهم مرافىء البحر األسود – من الحيوانات الذكية –  -3غايتهم ومطلبهم –  -4بحر – هدموا
الحائط – بيت العنكبوت –  -5لقب رئيس الجمهورية – ُيستعمل في بعض األسلحة النارية – -6
ّ
متصرفي جبل لبنان – مجموعة عرقية تعيش في الجبل األس��ود وكرواتيا
اإلسم األول ألحد
وصربيا –  -7إلهك – وجع – صاح الجمل أو الظليم –  -8خرج ْ
القيح من الجرح – في الصدر
ُ
–  -9دولة أوروبية كانت تعرف قديمًا ببالد األرناؤوط –  -10ماركة سيارات فخمة

قيادات من «العدالة والتنمية»
تآمروا على أردوغان
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والكوت
اميلي برونتي
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قال وزير الخارجية املصري،
نبيل العربي ،أول من أمس ،إنه
سيلتقي نظيره اإليراني ،علي
أكبر صالحي ،الشهر املقبل
على هامش مؤتمر وزراء
خارجية عدم االنحياز في بالي ـ ـ ـ
إندونيسيا ،وأنه سيزور رام الله،
وربما واشنطن وتل أبيب ،في
إطار جهود مصرية للسعي الى
عقد مؤتمر دولي إلنهاء النزاع
الفلسطيني ـ ـ ـ اإلسرائيلي .وأكد
العربي لصحيفة «الشروق» أن
«مصر تفتح صفحة جديدة مع
جميع الدول وإن كانت لم تقرر
بعد رفع العالقات الدبلوماسية
مع ايران الى مستوى تبادل
السفراء ليكون شأنها في ذلك
شأن دول الخليج ذاتها».
(أ ف ب)

