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القذافي أعد خطة «انتحارية» لتفجير طرابلس إذا هوجمت
ف �ي �م��ا ت �ت �ك� ّ�ث��ف امل� �ح ��ادث ��ات ح� ��ول األزم� ��ة
ال �ل �ي �ب �ي��ة ف ��ي ع ��واص ��م ع� ��دي� ��دة ،وع �ش �ي��ة
ان � �ع � �ق ��اد االج � �ت � �م� ��اع ال � ��راب � ��ع مل �ج �م��وع��ة
االت� �ص ��ال ال��دول �ي��ة ف��ي اس �ط �ن �ب��ول ،رم��ى
ال�ن�ظ��ام الليبي قنبلة ج��دي��دة أم��س على
ل� �س ��ان م ��وف ��د ال �ك��رم �ل�ي�ن ال � ��ى ط��راب �ل��س،
ميخائيل مارغيلوف ،ب��أن العقيد معمر
ال �ق��ذاف��ي ل��دي��ه خ�ط��ة ان �ت �ح��اري��ة لتفجير
العاصمة في إذا هاجمها الثوار.
وق��ال مارغيلوف ،ال��ذي زار ليبيا الشهر
امل ��اض ��ي ،ف��ي م�ق��اب�ل��ة ن�ش��رت�ه��ا صحيفة
«ايزفستيا» الروسية ،إن «رئيس الوزراء
ال�ل�ي�ب��ي (ال �ب �غ��دادي امل �ح �م��ودي) ق ��ال لي
ف ��ي ط��راب �ل��س ان � ��ه :اذا اس �ت��ول��ى ال �ث ��وار
ع �ل��ى امل��دي �ن��ة ف�س�ن�غ�ط�ي�ه��ا ب��ال �ص��واري��خ
ون �ف �ج��ره��ا» .وت��اب��ع امل��وف��د ال� ��ذي يتكلم
ال�ع��رب�ي��ة «اع�ت�ق��د أن ن�ظ��ام ال �ق��ذاف��ي لديه
ف �ع� ًلا خ�ط��ة ان�ت�ح��اري��ة م��ن ه ��ذا ال�ق�ب�ي��ل»،
بينما أصبح املعارضون على بعد نحو
ثمانني كيلومترًا عن العاصمة.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ق��ال م��وف��د ال�ك��رم�ل�ين إن
«ال �ق��ذاف��ي ل��م ي�س�ت�خ��دم ص��اروخ��ًا واح �دًا
أرض ـــــ أرض ول��دي��ه ال�ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا .ه��ذا
ي��دف��ع ال��ى التشكيك ف��ي أن ي�ك��ون يعاني
ن �ق �ص��ًا ف� ��ي األس � �ل � �ح� ��ة» .وأض � � � ��اف «م ��ن
املحتمل نظريًا أن تنفد ذخائر الدبابات
واألس �ل �ح��ة ال�خ�ف�ي�ف��ة ف��ي ط��راب �ل��س ،لكن

ال �ع �ق �ي ��د (ال� � �ق � ��ذاف � ��ي) ل ��دي ��ه ك� �م� �ي ��ات م��ن
الصواريخ واملتفجرات».
وقال مارغيلوف «يمكننا تسوية الوضع
من دون العقيد (القذافي) ،إذ إن السلطة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ب�ي��ن اي � � ��دي رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
واعضاء آخرين في الحكومة».
وأض ��اف «ي�ج��ب ال�ت�ح��دث م��ع ه��ذا القسم
البراغماتي من السلطة بالتحديد وهذا
ما نعمل عليه».
وكان مارغيلوف موفد الرئيس الروسي
ال � ��ى اف ��ري �ق �ي ��ا ،ق ��د زار ف ��ي  16ح ��زي ��ران
طرابلس والتقى عددًا من أعضاء القيادة
الليبية بينهم رئيس الحكومة البغدادي
امل � �ح � �م� ��ودي ،ل �ك �ن��ه ل� ��م ي �ج �ت �م��ع ب�م�ع�م��ر
ال �ق��ذاف��ي .وق �ب��ل ذل ��ك زار ب �ن �غ��ازي معقل
الثوار في شرق ليبيا ،في اط��ار محاولة
وساطة من قبل روسيا.
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ن �ف �س��ه ،أع� � ��رب ال��رئ �ي��س
األميركي ،باراك أوباما ،عن دعمه لجهود
روس �ي��ا ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى ح��ل س�ي��اس��ي في
ل �ي �ب �ي��ا .وذك � ��ر ب �ي��ان ل�ل�ب�ي��ت األب� �ي ��ض أن
أوب��ام��ا ق��ال خ�لال لقائه وزي��ر الخارجية
ال � ��روس � ��ي ،س �ي ��رغ ��ي الف � � � ��روف ،أول م��ن
أم� ��س ،إن «ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م�س�ت�ع��دة
ل ��دع ��م م� �ف ��اوض ��ات ت� � ��ؤدي إل � ��ى ال �ت �ح��ول
القذافي
الديموقراطي في ليبيا إذا ك��ان ّ
سيتنحى».

ض ��د ال � �ق ��ذاف ��ي ،رف� �ض ��ت ال � ��دع � ��وة .وق ��ال
أوال (إل��ى
دب�ل��وم��اس��ي ت��رك��ي «سنستمع ً
موفد األمم املتحدة الى ليبيا) عبد اإلله
الخطيب ألنه يقوم بزيارات مكوكية بني
ب �ن �غ��ازي وط��راب �ل��س ،وس �ن��رى ال ��ى م��اذا
توصل وماذا علم» .وأوضح الدبلوماسي
ان «خريطة الطريق التركية تتضمن وقفًا
إلط �ل��اق ن ��ار ف � ��وري م ��ع ان �س �ح��اب ق ��وات
ال�ق��ذاف��ي م��ن ب�ع��ض األم��اك��ن ..ث��م وس��ائ��ل
رح �ي��ل ال �ق��ذاف��ي ،وف ��ي وق ��ت الح ��ق ال�ب��دء
بعملية ان�ت�ق��ال�ي��ة س�ي��اس�ي��ة ف��ي ليبيا».
وس �ي �ك��ون م ��وض ��وع ت�ن�س�ي��ق امل �س��اع��دة
ال� ��دول � �ي� ��ة ل� �ل� �ث ��وار ال �ل �ي �ب �ي�ي�ن ف� ��ي ص�ل��ب
امل �ب��اح �ث��ات اي �ض��ًا ،ال �ت��ي س �ي �ش��ارك فيها
مسؤول العالقات الخارجية في املجلس
الوطني االنتقالي محمود جبريل.
لكن الدبلوماسي رأى ان مطالب الثوار
بتسليمهم األرص � ��دة ال �ع��ائ��دة لعناصر
من نظام طرابلس والتي جمدت بموجب
ق��رار ملجلس األم��ن ال��دول��ي ،غير واقعية
كثيرًا.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ي�ت�ح�ص��ن امل �ع��ارض��ون
ال�ل�ي�ب�ي��ون ف��ي ق��ري��ة ال �ق��وال �ي��ش ال��واق �ع��ة
جنوبي العاصمة طرابلس بعدما فقدوا
ال �س �ي �ط��رة ع �ل �ي �ه��ا ث ��م اس� �ت� �ع ��ادوه ��ا ف��ي
معركة متقلبة مع قوات القذافي.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

وفي اسطنبول ،تعقد مجموعة االتصال
حول ليبيا اليوم اجتماعها الرابع لبحث
ح ��ل س �ي��اس��ي ل �ل �ن��زاع ال �ل �ي �ب��ي وت�ن�س�ي��ق
املساعدة الدولية للثوار.
وي �ت��وق��ع أن ي �ش ��ارك ف ��ي ه ��ذا االج �ت �م��اع
وزراء خ��ارج �ي��ة ن �ح��و  15ب� �ل� �دًا ،ب�ي�ن�ه��م
ه �ي�ل�اري ك�ل�ي�ن�ت��ون (ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة)
وآالن جوبيه (فرنسا) وفرانكو فراتيني
(اي �ط ��ال �ي ��ا) وول � �ي ��ام ه �ي��غ (ب��ري �ط��ان �ي��ا)،
ح �س �ب �م��ا ذك � � ��رت م � �ص� ��ادر دب �ل��وم��اس �ي��ة
تركية .ودعيت الصني وروسيا أيضًا الى
اس�ط�ن�ب��ول بصفتهما ع�ض��وي��ن دائ�م�ين
ف��ي مجلس األم ��ن ال��دول��ي ،ل�ك��ن موسكو
امل� �ن ��اه� �ض ��ة ل �ح �م �ل��ة ال� �ح� �ل ��ف األط �ل �س��ي

أوباما يدعم
جهود روسيا في
تعد
ليبيا ...وتركيا ّ
خريطة طريق

ُ
قتل  13جنديًا وجرح  7آخرون
في اشتباك وقع أمس بني القوات
األمنية التركية وعناصر من
حزب العمال الكردستاني في
إقليم ديار بكر جنوب شرق
البالد .ونقلت وكالة أنباء
«األناضول» عن حاكم ديار بكر،
مصطفى تورباك ،أن اشتباكًا
وقع في بلدة سيلفان ،أدى إلى
مقتل  13جنديًا وجرح  7آخرين،
فيما أفادت مصادر صحافية
بمقتل خمسة من حزب العمال
في االشتباك .وعلى الفور ،عقد
رئيس الحكومة التركية رجب
ّ
طيب اردوغان في مقر رئاسة
الحكومة في انقرة اجتماعًا
مع نائبه بشير اتاالي ،ووزير
الداخلية ادريس نعيم شاهني،
وقائد األركان العامة ايسيك
كوسانير ،وقائد الدرك جودت
اوزيل ،ورئيس االستخبارات
التركي حقان فيدان.
(يو بي آي)
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أفقيا
 -1أمبراطور روماني أسر زنوبيا ملكة تدمر وجاء بها الى روما –  -2مضيق في تركيا
ُ ّ
ً
ويشكل مع البوسفور فاصال بني البلقان واألناضول –  -3من
يصل بحري إيجه ومرمرة
مشتقات الحليب – إقليم في صربيا عاصمته بريشتينا –  -4مرفأ إيطالي على األدرياتيك
– عزم وتصميم –  -5نعلن ونكشف وننتشر – مدينة مصرية –  -6سهل إيطالي – في اليد
– للندبة –  -7حرف أبجدي – الشيخ الضعيف – ّ -8
سيد القوم أو زعيم املرفأ – متشابهان
–  -9أغنية للموسيقار الراحل فريد األطرش – إزالة األثر –  -10مطرب وفنان سعودي ُي ّ
لقب
بني محبيه بسندباد األغنية العربية

عموديًا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1اوغوسطس قيصر –  -2السكو – شعيب –  -3أرق – لم – لدي –  -4نو – كوال – وع –  -5كيفون –
سانا –  -6شكاك – متر –  -7لبنان – بث –  -8ربي – بندا –  -9يكتب – رابني –  -10الليطاني

 -1اإلنكشارية –  -2واروي��ك – بك –  -3غسق – فاليتا –  -4سك – كوكب – بل –  -5طولون – نف –
ّ
 -6مل – ما – ري –  -7قش – استنباط –  -8يعل – آر – نبأ –  -9صيدون – بدين –  -10ربيع الثاني

حل الشبكة 880

شروط اللعبة

 -1عاصمة منغوليا –  -2عاصمة غامبيا – للنداء –  -3عائلة مؤرخ أملاني راحل إشتهر
باملوضوعية ُيعتبر مؤسس علم التاريخ الحديث في أوروب��ا – ما ُيفرش ُ
وينام عليه –
 -4متشابهان – في الجسم أو ور – يتعب ويشتد في العمل –  -5يميل لونه الى السواد –
مدينة مغربية –  -6جزيرة سورية تجاه طرطوس – من األزهار –  -7نضع خلسة – ماركة
ّ
آالت كهربائية –  -8طائر يبشر بقدوم فصل الربيع – عاصمة البيرو –  -9يستيقظون
من النوم – زار األماكن املقدسة –  -10خليج بني قطر والسعودية – من األالت املوسيقية
الشرقية

عموديًا

مقتل ّ 13جنديًا تركيًا باشتباك
مع مسلحني في ديار بكر
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األرقام الرابحة 6 :ـــ  9ـــ  16ـــ  25ـــ  27ـــ  39الرقم
اإلضافي7 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.
¶ املرتبة الثانية (خمسة أرق���ام م��ع الرقم
اإلضافي):
ـــ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـــ عدد الشبكات الرابحة:
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة:
 47.378.430ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 14 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلف��رادي��ة لكل شبكة3.384.174 :
ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة:
 47.378.430ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 922 :شبكة.
ـــ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 51.387 :ل.ل.
¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـــ قيمة ال�ج��وائ��ز اإلج�م��ال�ي��ة حسب املرتبة:
 119.136.000ل.ل.
ـــ عدد الشبكات الرابحة 14.892 :شبكة.
ـــ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولة
للسحب املقبل 895.140.515 :ل.ل.
ـــ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل 86.776.708 :ل.ل.
نتائج زيد
ج � ��رى م� �س ��اء أم � ��س س �ح��ب زي � ��د رق � ��م 900
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.76697 :
¶ الجائزة االولى 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل.ل.
ـــــ عدد األوراق الرابحة :أربع أوراق.
ـــــ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة18.750.000 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.6697 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.697 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.97 :
ـــــ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

