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صفية فركاش »زوجة العقيد«.. الممرضة المليارديرة التي حكمت ليبيا 40 عاماً
تمتلك شركة خاصة للطيران وتستأثر بعقود نقل الحجاج وثروتها قدرت بـ 30 مليار دوالر عام 1992!

صفية فركاش 

إيالف: قلما سمعنا على مدى الـ 
40 عاما املاضية أخبارا عن زوجة 
الرئيس الليبي معمر القذافي، حتى 
أن اســــمها ال يذكــــر إال فيما ندر. 
فمن هي هذه الســــيدة التي تقف 
في الظل ونفوذها ال يستهان به 

على مدى 40 عاما.
مع توالــــي األنباء عن ثورتي 
تونس ومصر كانت أخبار زوجتي 
رئيسي البلدين املخلوعني حتتل 
حيزا كبيرا من اهتمام الصحافة 
العامليــــة، ويبحث عنهــــا الناس 
كونهما من أشــــهر سيدات العالم 
وثرواتهما تقدر باملاليني وحتى 
باملليارات. لكن مع انطالق شرارة 
الثورة في ليبيا، وتناول اإلعالم 
لتاريخ الزعيم الليبي معمر القذافي، 
لم تبرز إلــــى الواجهة أخبار عن 
زوجتــــه صفية فركاش، حتى أن 
الكثيرين ال يعرفون من هي وال 

حتى اسمها.
وإذا كان تأزم الوضع في ليبيا 
أظهر إلى العلن أخبار أوالد القذافي، 
وخصوصا سيف اإلسالم وخميس 
حتتل الصحف على اعتبار أنهما 
من األذرع العسكرية لوالدهما الذي 
يواجه شعبه في محاولة للحفاظ 

االجتماع، لم يسبق أن شاركت 
في نشاطاته.

كما تناقلت الصحف في العام 
نفسه، خبر زيارتها إلى اإلمارات 
ولقائها الشيخة فاطمة بنت مبارك 
الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية 
األسرية ورئيسة االحتاد النسائي 
العام حيث لفتت صحيفة »البيان« 
الســــيدتني  أن  إلى  اإلماراتيــــة 
تبادلتــــا »حــــوارا وديا يعكس 
عمق العالقات التي جتمع دولة 
الليبية  اإلمارات واجلماهيرية 
وبحثتــــا أوجه التعاون خاصة 
في املجاالت التي تهم املرأة في 
البلدين. وأقامت الشيخة فاطمة 
مأدبة عشــــاء تكرميا للضيفة 

والوفد املرافق لها«.

ثروة السيدة األولى

عند سقوط نظام الرئيس بن 
علي، قيل أن ليلى الطرابلســــي 
زوجته حملت معها أثناء هروبها 
1500 كيلوغــــرام مــــن الذهــــب 
التي تساوي حوالي  اخلالص، 
60 مليون دوالر، فكم تبلغ ثورة 

السيدة صفية؟
بعيدا عــــن الظهور اإلعالمي 

االفريقي الذي جرى في شــــرم 
انتخبت صفية  الشيخ مبصر، 
فركاش نائبة لرئيســــة منظمة 
السيدات األفريقيات األوائل مع 
أنهــــا لم تكن حاضــــرة في هذا 

حضرت مؤخرا حفل تخرج فتيات 
الثورة الليبية من كلية الشرطة 

عام 2010.
وفي منتصف عام 2008 وعلى 
هامش اجتمــــاع زعماء االحتاد 

على حكمه. فــــإن مصير زوجته 
صفية فركاش ظل مجهوال في ظل 
ما أشــــيع عن سفره إلى ڤنزويال 

والنفي الذي صدر إثر ذلك.
أما باقي أفراد العائلة، فظلوا 
الناس  الظل، وبالكاد ســــمع  في 
بعض اإلشــــاعات عنهــــم، حيث 
تناقلــــت املواقــــع اإللكترونيــــة 
الليبيــــة والعربية في 20 فبراير  
أن الصحف األملانية أعلنت خبرا 
مفاده وصول زوجة معمر القذافي 
وابنته وعائلتها إلى أملانيا، لكن 

أحدا لم ينف أو يؤكد اخلبر.
وإذا كانت السيدة الليبية األولى 
معروفة من أبناء الشعب استنادا 
إلى سنوات احلكم الطويلة التي 
رافقت فيها زوجها، فإن العالم ال 

يعلم الكثير عن هذه السيدة.
وفي عملية البحث عن معلومات 
عنها في شبكة اإلنترنت لن يجد 
املرء إال النذر اليسير، وصور نادرة 

ال تتعدى أصابع اليدين.

من الظل إلى العلن

تعرف مواقع اإلنترنت صفية 
فركاش البرعصي زوجة العقيد 
معمــــر القذافي بأنهــــا الزوجة 

النادر، يبدو أن صفية فركاش 
كانت تنشط في مجاالت أخرى 
حيث انها كما يبدو متتلك شركة 
خاصة للطيران هــــي »طيران 
انها تنافس  التي يقال  البراق« 
الشــــركة الوطنيــــة للطيــــران 
أنها  الليبيــــة«، كما  »اخلطوط 
تستأثر بعقود نقل احلجاج في 
ليبيا، وتتخذ مطار معيتيقة مقرا 

لها بإذن زوجها الزعيم.
ولعل هذا ما يفسر ما جاء 
الديبلوماســــية  في وثائــــق 
األميركية السرية التي سربها 
موقــــع »ويكيليكس« مؤخرا 
عــــن ليبيا وزعيمهــــا القذافي 
أنه »يقود عائلة ثرية وقوية 
لكنها منقسمة ومختلة وظيفيا 
وتعاني من صراعات ضروس«. 
ونقلت الوثائق عن الســــفير 
فــــي طرابلس جني  األميركي 
كريتز، قوله عن صفية القذافي 
انها »تسافر في طائرة مستأجرة 
في ليبيا، بينما ينتظر موكب 
من سيارات املرسيدس لنقلها 
من املطار إلى وجهتها املطلوبة، 
لكن حتركاتها محدودة وتتسم 

باحلصافة«.

الثانية له، وقد ولدت في مدينة 
البيضاء في شرق ليبيا من قبيلة 
البراعصة. وهــــي كانت تعمل 
ممرضة حني تعرف عليها القذافي 
في املستشــــفى إثر دخوله في 
حالة طارئة الستئصال الزائدة 
الدودية، في عام 1971، حيث تزوج 

منها في العام نفسه.
في بداية حياتهما الزوجية لم 
تظهر صفية فركاش في وسائل 
اإلعالم إال نادرا، لكن في الفترة 
املاضية بدأت تقوم بنشــــاطات 
الســــيدة  مختلفة. وقد أجنبت 
الليبيــــة األولى فتاة واحدة و7 

أوالد.
قالت عنها الصحافية باربرا 
والتــــرز في مذكراتها انها كانت 
السبب في تسليم زوجها لبرنامج 
أسلحة الدمار الشامل عام 2003 
بعد مقتــــل ابني صدام، »عندما 
طلبت منه أن يفعل شيئا حلماية 
أوالدهما بعد أن أصبحوا كبارا كي 

ال يواجهوا املصير نفسه«.
وقد أخذت نشاطات السيدة 
الليبية األولى تكثر فظهرت في 
احتفــــاالت ليبيــــا بالثورة، مع 
زوجات الرؤساء الضيوف، كما 

يذكر أنه إثــــر أزمة لوكربي 
كشف التحالف الدولي حملاكمة 
مجرمي احلرب »ايكاوس« )مقره 
فرنسا( إحصائية عن ثروة أفراد 
عائلة القذافي عام 1992، دون أن 
يذكر مصدر معلوماته، وفيها ورد 
أن ثروة القذافي تبلغ 80 مليار 
دوالر، بينما ثروة زوجته صفية 
30 مليار دوالر. وبلغت ثروة كل 
من أوالده محمد وسيف اإلسالم 
والساعدي وهنيبال واملعتصم 
وخميس وعائشــــة 5 مليارات 

دوالر لكل منهم.
ويتناقل الكثيــــرون األرقام 
عن حجم الثــــروة اليوم، حيث 
ان البعض يقدر أن السيدة األولى 
صفية فــــركاش »تكنز أكثر من 
20 طنا من سبائك الذهب« عدا 
األموال. لكن أحدا ال يســــتطيع 

معرفة الرقم احلقيقي.
وإذا كانت هذه األرقام تعود 
لسنوات 20 مضت فإن تضاعف 
األرقام ال ميكن تقديره. ومهما 
حاولنا البحث والتنقيب سنظل 
عاجزين عن اكتشاف ما خفي في 
مصارف العالــــم من أموال وما 

استثمر منها في مشاريع.

النشمي: هّيا أحفاد السنوسي وعمر المختار.. 
نظام القذافي ال يقل كفراً عن االستعمار

في بيان لرابطة علماء الشريعة لدول التعاون حول األحداث الجارية في ليبيا

داعية سعودي: القذافي سفيه ُعرف 
باألقوال الكفرية وال والية شرعية له

مندوب ليبيا بالجامعة العربية: لو امتلك 
القذافي قنبلة نووية الستخدمها ضد شعبه

بعد أن قدم استقالته

طالب الليبيين بالخروج عليه

الرياضـ  يو.بي.آي: أكد داعية إسالمي سعودي 
على »كفر« الزعيم الليبي معمر القذافي وعدم 
شرعية حكمه واصفا إياه بـ »السفيه واألحمق 
والظالم« مطالبا الليبيني باخلروج عليه سيما 
وقد اشـــتعلت النار وأن املانع سابقا كان هو 

عدم القدرة.

مصاب جلل

وقال د.عبدالرحمن البراك في كلمة له نشرت 
على مواقع اإلنترنت للشعب الليبي »أيها الشعب 
الليبي إن ما يجري فـــي أرضكم ملصاب جلل 
يجب على املســـلمني أن يتعاونوا على تالفيه 
واستدراكه حقنا لدماء األبرياء ألن حاكم ليبيا 
ليس كغيره فهو ســـفيه أحمق في تصرفاته 
السياســـية في بلده وخارج بلده مع ما عرف 

عنه من األقوال الكفرية«.
وأضاف البـــراك ان العقيـــد الليبي معمر 
القذافي »ال كرامة له وال يعد في احلقيقة حاكما 

شرعيا«.
إال أن البراك قال »الذي مينع من اإلقدام على 
اخلـــروج عليه هو القدرة علـــى ذلك ال حرمة 

لواليته«.

اشتعال النار

وتابع »أما وقد اشـــتعلت النار بني الشعب 
واحلكومة وعلى رأسها هذا الظالم السفيه األحمق 
فيجب على املسلمني في ليبيا أن يكونوا صفا 
واحدا في وجه هـــذا الظالم وال يحل ألحد من 
العاملني في القطاع العسكري من جيشه أو من 

رجال األمن أن ينصروه على إخوانهم«.

الرياضـ  د.ب.أ: قال عبداملنعم الهوني الذي 
اســـتقال لتوه من منصبه مندوبا لليبيا لدى 
جامعة الدول العربية إن الرئيس الليبي معمر 
القذافي لـــو امتلك قنبلة نوويـــة ملا تردد في 
استخدامها ضد الشعب الليبي للدفاع عن نظامه 

املتهاوي.
وأضاف الهوني، في تصريح لصحيفة »الشرق 
األوســـط« »لم يعد ألي منـــا أي عالقة به اآلن 
هو مبفرده تقريبا، رفاقه القدامى في النضال 
والسالح تخلوا عنه، ال ميكننا أن نضع يدنا في 
يد نظام يتعهد بالقضاء على شعبه باستخدام 

الطائرات واألسلحة الثقيلة«.
وتابع: »لو كان القذافي ميتلك قنبلة نووية ملا 
تردد في استخدامها للدفاع عن نظامه املتهاوي، 
إنه يســـعى بكل ما ميلك من وسائل للتمسك 

بالكرسي والسلطة«.
وأردف: »كل من يعرفهم القذافي من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة أعلنوا بالكامل انحيازهم 
للثورة الشعبية التي تستهدف اإلطاحة بنظام 

القذافي«.
ومضـــى قائال: »يخـــوض القذافي معركته 
األخيرة باســـتماتة هربا مـــن املصير احملتوم 
الذي ينتظره هو وعائلته وكبار مساعديه إذا 

ما انتصرت الثورة الشعبية ضده«.
وأضاف: »يعلم القذافي جيدا أنه سيتعرض 
حلساب عسير من قبل الشعب حول سنوات حكمه 
الطويلة ونهب ثروات البالد من عائدات النفط 
واستشراء الفساد واحملسوبية وحتويل ليبيا إلى 
دولة بال مؤسسات حقيقية، ناهيك عن انتشار 

الظلم والقمع وانعدام احلريات العامة«.

الليبـــي ان يعـــود الى عزته 
التي عرفها التاريخ االسالمي، 
يعود عزيـــزا الى قوة العرب 

واملسلمني.

أيام الجهاد

واضاف اخواننا في ليبيا 
ذكرونـــا بأيام جهـــاد الزوايا 
فـــي برقة ورفنـــا وطرابلس 
وبني غازي واجلغبوب، ايام 
االســـتعمار، معتبرا ان نظام 
القذافـــي ال يقل كفرا عن نظم 
االســـتعمار، وقال: لن ننتظر 
طويـــال حتى نرى ســـقوط 
الطاغية فدولة الظلم ساعة ال 
تزيد، وايقنوا ان اهلل معكم ولن 
يتركم اعمالكم، انتم املتظاهرون 
الثائـــرون علـــى الظلم، انتم 
مثابون ان شاء اهلل مؤيدون من 
ربكم، فان اهلل ال يحب املفسدين 
وال يصلح عمل املفسدين وال 

يحب الظاملني.

الرصاص والقذائف في صدور 
شـــعب ليبيا املتظاهر سلميا 

باسقاطه.
وتســـاءل النشـــمي: كيف 
سيفلت من عقاب اهلل في الدنيا 
على أيدي احفاد السنوسي ومن 
اي االبواب سيهر؟! ال، لن يكون 
له مهرب، هكذا اراد شـــعبنا 

ليلى الشافعي
اصدر رئيـــس رابطة علماء 
الشريعة بدول مجلس التعاون 
اخلليجي د.عجيل النشمي بيانا 
صادرا عن الرابطة بشأن االحداث 
اجلارية في ليبيـــا،  جاء فيه: 
ايها الشعب الليبي احفاد االمام 
محمد بن علي السنوسي احلسني 
الهاشمي وابنه االمام  الشريف 
محمد وعمـــر املختار، َمْن على 
أيديكم احلقتم الذل بالفرنسيني 
والطليان، ها نحن نراكم اليوم 
تعودون بعد طول غياب، هكذا 
نرى على ايديكم يسقط اجلبار 
الذي عمر بيده نار احتراقه، قذاف 

الظلم والدم واالبادة.

المفلس

البيان استعانة من  وادان 
اسماه »املفلس« الذي فقد من 
يعينه على قتل اهلهم وابنائهم 
يستعني باملرتزقة، يوجه بهم 

عائشة القذافي تنفي رفض مالطا استقبال طائرتها
واألمم المتحدة تنهي مهامها كسفيرة للنوايا الحسنة

برقيات مسربة: نظام القذافي ابتّز شركات النفط 
وحث على بث الشقاق في السعودية

النظام امللكي احلالي«.
القذافي خالل  وجاءت دعوة 
زيارة قام بها توم النتوس عضو 
الكونغرس فـــي ذلك الوقت عن 
احلزب الدميوقراطي والذي اصبح 
بعد ذلك عضوا بلجنة العالقات 
النواب  اخلارجية في مجلـــس 
وأدلى بها في خيمته الصحراوية 
بضواحي سرت وفقا للبرقية التي 

حتمل تاريخ أغسطس 2006.
وأضافـــت أن القذافي حتدث 
أساسا في االجتماع الذي استمر 
ساعة تأييد خطة إلقامة »اسراطني« 
ـ فلســـطينية  كدولـــة يهودية 
علمانية كأفضل حل إلقامة سالم 

دائم في الشرق األوسط.
وتروي البرقية أيضا كيف أن 
خطابا بشأن اإلصالح السياسي 
واالقتصادي من جانب ســـيف 
االســـالم جنل القذافـــي قد اثار 
استياء الرئيس املصري في ذلك 

احلني حسني مبارك.
واضافــــت أن النتوس حيا 
ســــيف بخصوص خطابه وأن 
»سيف أشار على الفور إلى أن 
الرئيس املصري مبارك اتصل 
الزعيــــم للتعبير عن  بوالــــده 
اســــتيائه من اخلطاب قائال إنه 
دعا إلى تغيير وحرية أكثر من 
الالزم، ومحذرا مــــن أن الدولة 
ينبغي أن تكون أكثر حتفظا في 

نهجها للتغيير«.

شقيقه األصغر خميس ولسداد 
أمنية« غير  تكلفة »حتديثـــات 
أراد إدخالهـــا بصفته  محـــددة 

مستشارا لألمن القومي.
القذافي  ان  البرقيـــة  وتقول 
نفى ضاحكا تلـــك املزاعم، غير 
أنها نقلت عن رجل أعمال ليبي 
خارج املؤسسة الوطنية للنفط 
قوله إن أبناء القذافي »قطاع طرق 

وغير منضبطني«.
وبشكل منفصل، حتدثت برقية 
أخرى عن كيف أن القذافي حث 
الواليات املتحدة في 2006 على 
الدعـــوة إلى »تقريـــر املصير« 
للجماعات القبلية السعودية »التي 
من املفترض أن تختار حكومة غير 

آليات  )املســـؤولون( بعـــرض 
محتملة ستســـمح )للشركات( 

بالتحايل على تلك املشكالت«.
وشكا ممثل »هيس« في وقت 
الحق من أن »الضغوط حتولت 

إلى إكراه« خالل االجتماع.
وذكرت برقية أخرى أرسلت 
في يوليـــو كيـــف أن معتصم 
القذافي أحد ابناء الزعيم الليبي 
ومستشاره لألمن القومي طالب 
املؤسسة الوطنية للنفط نفسها 
مببلـــغ »1.2 مليار دوالر نقدا أو 

في صورة شحنات نفط«.
وقالت البرقية إن معتصم رمبا 
كان ينوي استخدام األموال إلنشاء 
جيش أو وحدة أمنية على غرار 

واينـــي وتوتال ووينترشـــال 
وبتروكندا وريبسول وشتات اويل 
هيدرو إلبالغها أن عليها املساهمة 
وإال سيتم إجبار املؤسسة الوطنية 
للنفط الليبية على »إعادة النظر 

في العالقات معكم«.
ونقلت البرقيـــة عن رئيس 
البغـــدادي احملمودي  الـــوزراء 
قوله لشركات النفط إنها إذا لم 
متتثل فســـتكون هناك »عواقب 

خطيرة«.
وأضافت نقال عن ممثل لشركة 
»هيـــس« أنه عندمـــا قال ممثل 
تشالنجر دريلينغ إنها ستواجه 
مصاعب قانونية إذا وافقت على 
املساهمة في الصندوق »سارع 

لندنـ  رويترز: كشفت برقيات 
ديبلوماسية أميركية مسربة أن 
حكومة ليبيا حاولت إكراه شركات 
نفط ليبيـــة وأجنبية على دفع 
مليـــارات الدوالرات وأن الزعيم 
الليبي حث الواليات املتحدة على 

بث الشقاق في السعودية.
وتظهر برقية اطلعت عليها 
الســـفارة  »رويترز« أرســـلتها 
األميركية في طرابلس أن حكومة 
الزعيـــم الليبي معمـــر القذافي 
مارســـت ضغوطـــا كبيرة على 
أميركية وشركات  شركات نفط 
أخرى لتعويـــض طرابلس عن 
1.5 مليار دوالر دفعتها في 2008 
إلى صنـــدوق لتســـوية مزاعم 
مرتبطـــة باالرهاب تعـــود إلى 

الثمانينيات.
وهذا املبلغ كان الدفعة األولى 
مـــن صندوق بقيمـــة 1.8 مليار 

دوالر.
وتشير البرقية إلى أن القذافي 
كان ينوي أن تدفع شركات النفط 
األجنبية كامل التمويل للبرنامج 
الذي كان فـــي ذلك احلني عامال 
رئيسيا في حتسني العالقات بني 

ليبيا والواليات املتحدة.
البرقية إن مسؤولني  وقالت 
ليبيني كبـــارا التقوا مع ممثلني 
خلمسة عشـــر شـــركة إلنتاج 
وخدمات النفـــط بينها ماراثون 
وكونوكو فيليبس واوكسيدنتال 

وّدعت عائشة القذافي عقدها العشرين بزفافها على 
الضابط الليبي أحمد القذافي القحصي، وهو ضابط شاب 
في فرقة خاصة باجليش، وينتمي إلى فرع القحوص وهو 
نفس فرع عائلة معمر القذافي في قبيلة القذاذفة، والذي 

ينتمي إليه أيضا أحمد قذاف الدم وشقيقه سيد.
ولدت عائشة القذافي عام 1976 وتخصصت في القانون 
أثناء تلقيها دراستها اجلامعية، وكانت بصدد احلصول 
علـــى دكتوراه في القانون الدولي عام 2003 من جامعة 
السوربون بفرنسا حني قررت قطع رسالتها ألنها وجدت 
»أنه من العبث إضاعة الوقت في دراسة شيء ال وجود 

له«.
ويشّبه الكثيرون البنت بأبيها، نظرا للمواقف املثيرة 
للجدل التي اتخذتها عائشة، منها اعتالؤها منبر اخلطباء 
في »هايد بارك« ببريطانيا ومهاجمة السياسات األميركية 
والبريطانية في أوج األزمة الليبيةـ  األميركية جراء قضية 
لوكيربي التي انتهـــت بدفع ليبيا تعويضات للضحايا 
مقابل رفع احلصار األميركي عنها، كما أثارت عائشـــة 
جدال حني انضمت الى فريق الدفاع عن الرئيس العراقي 

املقبور صدام حسني مشّبهة إياه بعمر املختار.
وتقول عائشة انها »رضعت الطبع الثوري مع احلليب، 

تربيت عليه منذ نعومة أظفاري«.
كما تلقت تدريبا على استعمال املسدس والكالشينكوف 
والغـــدارة والرمانة، وهو األمر الذي يعكســـه مواقفها 

اجلريئة وشخصيتها القوية.
وفي الشق اآلخر من شخصيتها تعترف بأنها حتاول 
أن تكون »ربة بيت ناجحة، وفشلت في البداية محاوالتي، 
وأخيرا أصبت بعض النجاح، بفضل والدتي، وتعلمت 

إعداد أكالت معينة وتنظيم البيت«.
وهي حتب الشعر ونظمه كما حتب األغاني والشعر 

اخلليجي.

الذي جعلها تشبه عارضة األزياء »كلوديا شيفر«، شدت 
االنتباه منذ ظهورها العام املتكرر في ليبيا وفي الدوائر 
اإلعالمية الدولية، لدرجة أن بعض التقارير رشحتها ذات 

يوم ألن ترث والدها في حكم ليبيا.
 وتشعر عائشة بسبب تقريب والدها لها كأنها وحدها 
الشـــعب الذي يحكمه وكأنها الوحيدة املسموح لها في 
ليبيا بأن تكـــون حاكمة عليه، وتقـــول عن ذلك: »أبي 
يعطيني الكثير من الوقت، أحيانا أشعر معه بدور احلاكم 
واحملكوم، وفي أحيان أخرى أشعر بأنه صديقي العطوف. 
وفـــي كل األحوال هو دوائي ضد أوجاعي وحصني ضد 

أحزاني«.

عواصـــمـ  وكاالت: أنهت األمم املتحدة مهام عائشـــة 
القذافي ابنة العقيد معمر القذافي كسفيرة للنوايا احلسنة 

بسبب األحداث الدامية في ليبيا.
ونقلت وسائل اإلعالم األميركية عن املتحدث باسم األمم 
املتحدة مارتن نيزيركي في نيويورك أن عائشة القذافي 
اختيرت لهذه املهمة في إطار برنامج األمم املتحدة للتنمية 

للحديث عن العنف ضد النساء وعن االيدز في ليبيا.
وأضاف نيزيركي ان برنامج األمم املتحدة للتنمية أنهى 

االتفاق مع السيدة القذافي إثر األحداث األخيرة.
من جهة أخرى، نفت عائشة القذافي، مساء أمس األول 
ما تردد بشأن رفض السلطات املالطية السماح بهبوط 

طائرة خاصة كانت تقلها.
وقالت عائشـــة، فـــي مداخلة مع قنـــاة اجلماهيرية 
الفضائيـــة: »أوال أنا ال أتتبع، وال أشـــاهد هذه القنوات 
العميلة اخلائنة، في اشارة الى القنوات الفضائية العربية«، 
وأضافت »فقط أشاهد القنوات في اجلماهيرية العظمى، 
ولكنـــي فوجئت بكم املكاملات من أصدقائي في اخلارج، 

يخبرونني بهذا اخلبر«.
وأضافت »فأنا أحب أن أقول لليبيني والليبيات الذين 
أحبوني وأحببتهم، ويعرفونني جيدا إنني صامدة أمام 
هذا البيت الصامد. ولكن هـــذا يبني لليبيني مدى كذب 

وتزييف، هذه القنوات، في بث األخبار«.
وردا على سؤال حول األنباء عن إنهاء مهمتها كسفيرة 
للنوايا احلسنة، قالت عائشة: »سمعت بهذا اخلبر، لكن 
ال أدري مـــدى مصداقيته من عدمـــه، ولكن كل الليبيني 
الذي عرفوني وعرفتهم، يعرفونني بأنني سفيرة للنوايا 

احلسنة باألمم املتحدة، ومن غير األمم املتحدة«.
ويذكر ان عائشة هي األقرب إلى والدها واألقوى في 
مملكة نسائية من حارسات الشخصيات وممرضات يحطن 
به. هذه املرأة الثالثينية ذات الشعر األصفر املركب والقوام 

شبّهت المقبور بعمر المختار.. وتقارير رشحتها لخالفة والدها

عائشة القذافي

صدور العدد األول من صحيفة أطلقها »ثوار 17 فبراير«
طرابل��س � د.ب.أ: قال��ت وكال��ة »ليبيا برس« ان 
العدد االول من صحيفة »ليبيا« عما يعرف ب� »ثورة 

17 فبراير« صدر اول من امس.
واش��ارت الوكالة، التي نسبت اخلبر الى صحيفة 
»قورينا« االلكترونية، الى ان العدد االول من صحيفة 
»ليبيا« رفع ش��عار »نحن ال نستس��لم.. ننتصر او 
منوت«، وه��ي الكلمة الش��هيرة للمناضل التاريخي 

عمر املختار.
واضاف��ت ان الصحيفة تناول��ت عدة موضوعات 
ف��ي صفحتها االولى منها »الثورة مس��تمرة باحلياة 

واهالي بنينا وحسن الضيافة«.

كما تناولت الصحيفة مقاال باسم »املذعور والكلمة 
االخيرة«، في اش��ارة الى كلمة الزعيم معمر القذافي 
الذي القاه��ا الثالثاء املاضي ع��ن االوضاع في ليبيا 

اضافة ملقاالت متعددة اخرى.
ونش��رت الصحيفة في داخ��ل عددها اخبارا عن 
احلمالت التطوعية للش��باب مثل تنظيم حركة السير 
وجتمي��ع االس��لحة والطعام والش��راب ف��ي ميدان 

محكمة شمال بنغازي.
والتقطت عدس��ات الصحيفة عدة صور نشرتها 
عبر صفحته��ا االخيرة تظهر فيها بنغازي منذ بداية 

االحداث الى يوم الثالثاء املاضي.

د.عجيل النشمي


