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الكويت ـ أ.ش.أ: اعلن وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل انه 
وبناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د. 
محمد الصباح مت اجالء رئيس واعضاء سفارة الكويت لدى اجلماهيرية 
الليبية. وقال اجلاراهلل في تصريح صحافي امس ان اجالء رئيس 
واعضاء سفارة الكويت جاء نتيجة االوضاع والتطورات اخلطيرة 

التي تشهدها ليبيا حاليا.

رغم ازدحام موقع التواصل االجتماعي الـ »فيس بوك« بعشرات 
الصفحات التي تتابع الشـــأن الليبـــي إال أن بعض هذه الصفحات 
لفت االنتباه باستخدامه أسلوب السخرية من الرئيس الليبي معمر 
القذافـــي وخطاباته ومتابعة االخبار الليبية بأســـلوب النكتة. إلى 
ذلـــك أثار ڤيديو يجمع الرئيس الليبـــي معمر القذافي مع مجموعة 
من الفنانني بدمشـــق في منزل املمثل السوري دريد حلام حالة من 
الغضب، سادت مستخدمي الـ »فيس بوك« واملنتديات االلكترونية 
وموقع الـ »يوتيوب«. ويرجع تاريخ تصوير الڤيديو، كما يظهر في 

عبارة يتضمنها، إلى 31 مارس 2008.

كثيرا ما اثارت قضية اختيار الزعيم الليبي معمر القذافي النســــاء 
كحارسات له عدة تســــاؤالت وتعليقات وحتى انتقادات ساخرة كونه 
خالف بقية رؤساء وملوك العالم في اختيار احلرس الشخصي من الرجال 
املدربني، كما تثار تساؤالت حول هوياتهن، وكيف يتم اختيارهن. يقول 
موقع »بيوتي فولتروسيتي« نقال عن »العربية.نت« ان الزعيم الليبي 
يحيط نفسه بنساء يختارهن بشكل خاص كحارسات شخصيات تعهدن 
بتقدمي حياتهن في سبيل الزعيم الليبي وهن ال يتركنه ليال وال نهارا، 

والغريب في االمر انه يصر على ان يبقني عذراوات.

عواصم ـ وكاالت: فيما سادت االحتفاالت بنغازي 
مهد االنتفاضة الشعبية في شــــرق ليبيا في اليوم 
السابع لثورة 17 فبراير الليبية حيث خرج اآلالف إلى 
الشــــوارع وأطلقوا األلعاب النارية ووزعوا األطعمة 
لســــيطرتهم على املدينة، عاشــــت العاصمة الليبية 
طرابلس امس حتت احلصار بعد دعوة الزعيم معمر 
القذافي حملبيه للخروج إلى الشــــوارع ومالحقة من 
أطلق عليهم »اجلرذان ومدمني املخدرات« الذين حملهم 
مسؤولية األحداث التي بدأت منذ 15  اجلاري وفي حني 
فتح مصرف ليبيا املركزي وعدد من املصارف التجارية 
أبوابها، ظلت معظم األسواق واحملالت التجارية مغلقة 

ترقبا ملا ستحمله الساعات املقبلة من تطورات.
من جانبها، قدرت »اجلنائية الدولية« عدد قتلى 
املجزرة التي يحدثها نظام العقيد معمر القذافي بـ 10 
آالف وعدد املصابني بـ 50 ألف، فيما قال مصدر ليبي 
مطلع ان القذافي أمر قوات األمن ببدء تخريب املنشآت 

النفطية وأنه هدد بتحويل ليبيا إلى صومال آخر.
وفــــي هذا الصدد عقب اإلعالمــــي املصري حافظ 
امليرازي على اخلطاب الذي ألقاه الرئيس معمر خالل 
حوار أجري معه في برنامج »العاشرة مساء« املذاع 
على فضائية »درمي2« قائال إن املشاهد يكفيه االستماع 
فقط لـ 4 دقائق من اخلطاب وسيعلم من تلقاء نفسه 
ما سيقوله القذافي في باقي اخلطاب«، ورأى ان اجلميع 
ال يختلف حول الهجوم الذي يشــــنه العقيد القذافي 
على أهل وطنه اآلن، وهجومه على الزعماء العرب، 
واشــــار الى انها ليست املرة األولى التي يهاجم فيها 

القذافي زعماء عربا في حديثه.
واملثير لالنتباه أثنــــاء اللقاء هو تأكيد امليرازي 
ان الصحافي األميركي املشــــهور باب ودورد ذكر ان 
املخابرات األميركية جلأت الى أشــــهر علماء النفس 
واألطباء النفسيني األميركيني ليضعوا لهم أسلوب 

تعامل مع شخصية القذافي وحتليلها!
إلى ذلك، أعلن في ليبيا اختطاف وزير الداخلية 
املستقيل اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي في مدينة 
بنغازي بعد قليل من مقابلة أعلن فيها تأييده للثورة 

الشعبية.

وذكرت وكالة األنباء الليبية الرسمية »أوج« ان 
القوات املسلحة الليبية حتمل العصابات التي خطفت 
العبيدي في بنغازي »مسؤولية كل ما ميس بحياته 

وأمنه بعد أن أصبح رهينة لدى هذه العصابات«.
وتوعــــدت القوات املســــلحة الليبية »العصابات 
التي خطفته بأنها ستالحقهم في أوكارهم وجحورهم 
أينما كانوا ولن يهدأ لها بال حتى تقوم بتحريره من 
بني أيديهم وتنزل بهم أشد العقاب الذي يستحقونه 
جزاء جرمية اخلطف التي ارتكبوها بحقه كونه أحد 
الضباط األحرار«. مــــن جانبه، أكد الرائد عبداملنعم 
الهوني، مندوب ليبيا الى اجلامعة العربية املستقيل، 
في حديث صحافي نشر امس ان معمر القذافي »أسوأ 
من صدام حسني«، متوقعا سقوط نظامه »خالل ايام« 

وان يكون ذلك »مكلفا لليبيا والليبيني«.
وجاء كالم الهوني، العضو السابق في مجلس قيادة 
الثورة الليبية، في مقابلة مع صحيفة »احلياة« العربية 
الصادرة في لندن وبيروت، حتدث فيها عن »عمليات 
تصفية« قام بها نظام القذافي وشملت وزير اخلارجية 
الليبي السابق منصور الكيخيا ومعارضني ومحاولة 
اغتيال خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. وفي 
سياق التطورات أعلنت وزارة اخلارجية البريطانية 
أنها أرسلت طائرتني إلى ليبيا إلجالء بريطانيني عالقني 

هناك نتيجة االحتجاجات التي تشهدها البالد.
الى ذلك، حتطمت طائرة حربية ليبية غرب بنغازي 
بعد قيام قائدها ومعاونه بالقفز منها باملظالت رافضني 
أوامر عسكرية لقصف املدينة، حسبما أفادت صحيفة 

قورينا الليبية على موقعها على االنترنت.
من جانبها، رفضت السلطات في مالطا منح طائرة 
ليبية على متنها 14 شــــخصا قالت مصادر حكومية 
إن بينهم عائشــــة ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي 
الهبوط في مطارها وفي سياق املفاجآت التي تتكشف 
أكد وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبداجلليل 
لصحيفة اكسبرسن السويدية ان معمر القذافي أمر 

بتنفيذ تفجير لوكيربي في 1988.
وقال الوزير الذي استقال االثنني »لدي الدليل بأن 

القذافي أمر بتنفيذ اعتداء لوكيربي«.

)أ.پ( جنود ليبيون انشقوا عن قواتهم املسلحة وانضموا الى الثورة في طبرق 

»الجنائية الدولية« تقدر عدد القتلى بـ 10 آالف.. والمخابرات األميركية تستعين بأطباء نفسيين للتعامل مع شخصية القذافي

ليبيا: بنغازي تحتفل بالحرية.. وطرابلس تحت الحصار
»الخارجية« أجلت ديبلوماسيينا  لدى ليبيا

ليبيون يسخرون من القذافي على الـ  »فيس بوك« 

الحارسات الشخصيات للقذافي.. عذراوات
ويقسمن على فدائه ويقرأن له الكتاب األخضر قبل النوم

ڤيديو القذافي في منزل دريد لحام يثير جدالً 

»ويكيليكس«: سيف اإلسالم دفع مليون دوالر لماريا كاري في حفلة

مليارات الدوالرات سنويًا من واردات 
الدولة في جيب القذافي وأوالده التسعة

لنـــدن ـ بي.بي.ســـي: هناك 
»فجوة« من عـــدة مليارات من 
الدوالرات تظهر سنويا بني عائدات 
النفـــط وبني االنفاق  ليبيا من 
احلكومي، هذه الفجوة هي الرافد 
الرئيسي لثروة الرئيس الليبي 
معمر القذافي واوالده التسعة من 

ثروات بالده النفطية.
هـــذا مـــا تقولـــه صحيفة 
»الغارديان« نقال عن تيم نيبلوك 
استاذ دراسات الشرق االوسط في 

جامعة اكستر البريطانية.
الباحـــث يؤكد على صعوبة 

حتديـــد ثـــروة اســـرة القذافي 
بشكل دقيق، وان كان يتوقع ان 
تكون االسرة قد اودعت مليارات 
الدوالرات في صناديق مخبأة في 
حسابات سرية في دبي او جنوب 

شرقي آسيا واخلليج.
يشـــير الباحث ايضا الى ان 
االسرة قد انفقت مبالغ ضخمة 
على مدى السنني لدعم حكومات 
افريقية عديدة، حيث يعتقد ان 
رئيس زميبابوي روبرت موغابي 
هو من بني اكبـــر املتلقني لهذه 

االموال.

الى ذلك، كشـــفت تسريبات 
موقع »ويكيليكس« ان ســـيف 
االسالم القذافي ابن الزعيم الليبي 
معمر القذافي دفع ما يعادل مليون 
دوالر للمغنية االميركية ماريا 
كاري من اجل احيائها حفال خاصا 

في رأس السنة عام 2009.
التي  التســـريبات  واكـــدت 
نشـــرتها صحيفـــة »نيويورك 
تاميز« مساء الثالثاء املاضي ان 
الليلة  املغنية االميركية احيت 
الصاخبة في احتفال اقيم بجزيرة 
»بارتس« احدى جزر الكاريبي.

إلى أي دولة سيلجأ القذافي في حال اإلطاحة به؟

رابطة علماء المسلمين: والية القذافي غير شرعية

لندن: انتهى مطاف زين العابدين 
بن علي ـ ومن قبله نواز شريف 
وقبله عيدي أمنيـ  في السعودية.. 
وشاه إيران في مصر، وكذلك جعفر 
النميري قبل »العفو الشعبي« عنه 
وعودته إلى السودان.. فأي مكان 
الليبي معمر  الزعيم  ســــيختاره 
القذافي في حــــال انتصار الثورة 

الشعبية عليه؟

الســــؤال تطرحــــه صحيفــــة 
»غارديان« البريطانية، وتستعني 
ببعــــض اخلبــــراء لإلجابة عنه. 
فيرشــــح هؤالء السعودية وسط 
الــــدول العربية رغم تهجمه على 
ملكها من قبل، ولكن بسبب ما عرف 
عن تسامحها ازاء احلكام املخلوعني. 
ويرشحون ايضا بوركينا فاسو 
وتشاد وغينيا االستوائية وجنوب 

افريقيــــا وزميبابوي بني أفريقية 
أخرى، وڤنزويــــال بني االميركية 
اجلنوبية. ومييــــل اخلبراء أكثر 
إلى ڤنزويال، ويعتبرونها أفضل 
الطيبة  العالقات  خياراته بسبب 
التي تربط القذافي بالرئيس هوغو 
شاڤيز وتبادلهما املودة والزيارات. 
بل إن اسم الرئيس الڤنزويلي اطلق 

على ملعب لكرة القدم في ليبيا.

دعت رابطة علماء املســــلمني 
وســــائل االعالم العربية في بيان 
الى احليادية في نقل وتصوير هذه 
املأساة االنسانية ببشاعتها، ليقف 

العالم على خطورة ما يجري على 
ارض ليبيــــا وليقوم كل بواجبه، 
الى احلكم الصادر  البيان  واشار 
بحق القذافــــي بردته قبل ثالثني 

عاما، االمر الذي يجعل واليته غير 
شرعية وال جتوز طاعته بل يجوز 
اخلروج عليه عند القدرة ووجوب 

تنفيذ حكم القصاص عليه.

القذافي أمر بتخريب المنشـآت النفطية وهدد بـ »صوملة« ليبيا


