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صورة وزعتها حليمة بولند قبل اقل من عام ونشرتها »األنباء« في حينها جتمعها مبعمر القذافي

.. وكاريكاتير آخر كاريكاتير نشر على »فيس بوك« نشر على »فيس بوك« حتت عنوان »جزء من الكتاب األخضر للزعيم معمر القذافي«

بعد تامر حسني.. حليمة بولند والقذافي

اضحك على الـ »فيس بوك«: التلفزيون الليبي يهدد بإعادة عرض خطاب القذافي إذا لم يستسلم الثوار!

فيما يصوب العالم أنظاره إلى »الثورة الش���عبية« في ليبيا التي 
تخطف بأحداثها املتسارعة وخطابات زعيمها وأبنائه املتتالية اهتمام 
وسائل االعالم، التي حتاول أن تقرأ أبعاد اخلطابات ومعانيها، ينشغل 
بحارة االنترن���ت ورواد مواقع التواصل االجتماع���ي بتبادل النكات 
السياسية التي تتناول مضامني خطابات العقيد القذافي والتندر على 

شخصه.
وفي السطور التالية ابرز الطرائف التي انتشرت على صفحات »فيس 

بوك« املتخصصة ب� »اضحك مع القذافي«.
من اقول القذافي في آخر خطاباته:

� النس����وان تطلع والدها والرجاله تطلع والدها عشان نسيطر على 
ليبيا.

� السفن اآلن ترفض النزول في مطار بنغازي ألنه أصبح خراااابة.
� تظاهروا كما تشاؤون، ولكن ال تخرجوا إلى الشوارع وامليادين.

� سأظل في ليبيا إلى أن أموت أو يوافيني األجل.
� الدميوقراطية تعني دميو الكراسي.

وقال أحد املشاركني في صفحة »اضحك مع القذافي«: »اللي فهمناه من 
خطاب القذافي إن الليبيني الزم يتحالفوا مع إخوانهم الليبيني ويثوروا 
على الليبيني علشان ليبيا تنتصر في النهاية على كل الليبيني وتبقى 

ليبيا للليبيني وكل واحد يخلى بالو من لباليبو«.
ومن النكات السياسية التي مت تداولها على الصفحة:

� شعار املظاهرات في ليبيا: الشعب يريد تفسير اخلطاب.
� ليبيا: الشعب يريد انهاء اخلطاب وعالج الرئيس نفسيا.

� دعوة ملظاهرة ترليونية لالعتذار ملبارك بعنوان »جمعة اللي يشوف 
بالوي الناس تهون عليه بلوته«.

� عاجل: التلفزيون الليبي يه����دد بإعادة عرض خطاب القذافي مرة 
اخرى اذا لم يستسلم الثوار.

� عاجل: األمم املتحدة تطالب الش����عب الليبي بإنهاء املظاهرات ألن 
العالم لن يتحمل خطابا جديدا من القذافي.

وحتت عنوان الدروس املستفادة من خطاب القذافي، كتب اآلتي:
1 � إنه عنده نظارتان.

2 � إنه عنده شنبان )واحد فوق بؤه والتاني حتت بؤه(.
3 � إنه عنده عبايتان واحدة البسها، وواحدة متغطي بيها.

4 � إن كل املترجمني للقنوات األجنبية يولعوا في نفسهم اآلن.

أما أشهر أقوال القذافي، حسب املشاركني في الصفحة، فهي:
1 � للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكر أو أنثى.

2 � ايها الشعب.. لوال الكهرباء جللسنا نشاهد التلفاز في الظالم.
3 � أنا لست ديكتاتورا ألغلق الفيس بوك.. لكني سأعتقل من يدخل 

عليه.
4 � تظاهروا كما تشاؤون ولكن ال تخرجوا إلى الشوارع وامليادين.

5- سأظل في ليبيا الى ان اموت او يوافيني االجل.
6 � بر الوالدين مهم ولو كان على حساب امك وابوك

7 � الدميوقراطية تعني دميو الكراسي.
»ياباني بيقول لليبي: احنا أغبى واحد فينا بيصنع الب توب، الليبي 

قال له: احنا أغبى واحد فينا رئيس دولة«.

مع جناح الثورات املتالحقة في الدول العربية، 
باتت أي صورة ألحد املش���اهير مع أحد الزعماء 
املخلوع���ني أو في الطريق الى خلع���ه، تعد غير 
عادية وتثير اجلدل، خصوصا بعد انتشار الئحة 
»مشاهير القرف« في القاهرة إبان »ثورة 25 يناير« 
وتلتها بعد ذلك لوائح س���وداء طالت جنوم الفن 
واإلعالم والصحافة وحتى الرياضة الذين اتخذوا 
موقف���ا معاديا للثورة. وبحس���ب ما نقلته مجلة 
»أنا زهرة« بات يتم التدقيق في كل ما يصدر عن 
النجوم من تصريحات ووضعها كنقطة س���وداء 

في تاريخهم.

تامر حسني

واآلن، بدأت تظهر ب���وادر الثورة الليبية، وقد 
انتش���رت صورة للمغني تامر حسني واقفا امام 
صورة للقائد معم���ر القذافي. وعلى الرغم من ان 
الص���ورة قدمية، وال متت بصلة لألحداث اجلارية 
في ليبيا اال انها تعرضت النتقادات عديدة بعضها 
عبر عن الغضب الذي وصل الى حد الربط بني هذه 
الصورة وموقف تامر املع���ادي للثورة املصرية، 
ونددوا باختياراته السياسية اخلاطئة التي زادت 
من سوء وضعه الذي سيتأثر حتما على الساحة 

الفنية بعد مواقفه األولى من ثورة مصر.
اليوم بعد تامر حسني، يبدو ان االنتقادات بدأت 
تدق باب املذيعة التلفزيونية الكويتية حليمة بولند 
التي وزعت قبل أق���ل من عام صورتها الى جانب 
العقيد معمر القذافي نشرتها »األنباء« في حينها.

انتقادات الذعة

 وتعرضت الصورة وقتها للكثير من االنتقادات 
الالذعة، ولم يعرف حتى اليوم سبب زيارة املذيعة 
الكويتية الى اجلماهيرية ولقائها ملك ملوك افريقيا. 
بل ان حليمة وزعت الصور بنفسها على الصحافة 
في وقت حترص فيه الكثير من املغنيات اللواتي 
كن يذهنب الى ليبيا إلحياء حفالت الى اخفاء األمر 
وعدم وصول هذا اخلبر الى اإلعالم. اما بولند، فقد 
حرصت لدى عودتها من زيارة ملك ملوك افريقيا 

انه حملها حتياته الى الشعب الكويتي.

هل ستتبرأ؟

وذكرت ان القذافي أشاد بتميزها كإعالمية خليجية 
اثبتت جناحها وتألقه���ا ومثلت إعالم بلدها، فهل 
ستتبرأ حليمة من صورتها القدمية ام تخرج لتعبر 

عن تأييدها للزعيم الليبي؟

»ويكيليكس«: ليبيا تمتلك مليارات الدوالرات في أميركا

البيت األبيض مستعد ألي »صدمات نفطية«.. وسيف اإلسالم ينفي تدمير مصادر النفط

»األمم المتحدة« تنذر بانهيار شبكة التموين في ليبيا.. و»األوروبي« يفرض عقوبات
عواصم � وكاالت: ح���ذر برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم 
املتحدة امس من ان ش���بكة التموين باملواد الغذائية في ليبيا 
»مهددة باالنهيار« في حني قالت مسؤولة العالقات اخلارجية 
في االحتاد األوروبي كاثرين آشتون امس إن االحتاد قرر فرض 
عقوبات على ليبيا من ضمنها فرض حظر سفر وجتميد أصول 
مالية ومنع منح تأشيرات دخول للزعيم الليبي معمر القذافي 
واملقرب���ني منه لوقف العنف الذي تش���هده البالد منذ أكثر من 
أس���بوع بعد انطالق مظاهرات مطالبة بإس���قاط نظام الزعيم 

معمر القذافي.
من جهتها، صرحت اميليا كازيال الناطقة باسم البرنامج في 
ندوة صحافية بأن »ليبيا تستورد تقريبا كل مؤنها وان شبكة 
متوينها تكاد تنهار« موضحة ان استيراد املواد الغذائية انقطع 

في املوانئ وان التوزيع معطل بسبب أعمال العنف.
وكان مكتب أشتون أصدر في بروكسل بيانا تضمن تصريحات 
له���ا خالل زيارتها للمج���ر قالت فيها »فيم���ا يتعلق باالحتاد 
األوروبي حان الوقت لدراس���ة ما نس���ميه إجراءات تقييدية 
لنفكر مب���ا ميكننا فعله لنضمن أننا نف���رض أكبر قدر ممكن 
من الضغوط حملاولة وقف العنف« ويشمل ذلك »حظر السفر 

وجتميد أصول مالية«.
وقالت إن االحتاد األوروبي ينس���ق م���ع الواليات املتحدة 
التخاذ اخلطوات املالئمة التي تهدف كي يحصل الشعب »على 

الدميوقراطيات التي يريدها فعال«.
الى ذلك، وفيما قال البيت األبيض أمس االول إنه تهيأ ألي 
صدمات في إمدادات النفط قد تنجم عن االضطراب اجلاري في 
ليبيا ومنطقة الشرق األوسط الغنية بالنفط بشكل عام، غير 
أنه قاوم ضغوطا من جانب بعض املش���رعني األميركيني بفتح 
االحتياطيات الهائلة من النفط اخلام لالس���تخدام، قال سيف 
اإلس���الم ابن الزعيم الليبي معمر القذافي لشبكة »سي.ان.ان« 
التركية امس إن احلكومة لن تلجأ قط إلى تدمير الثورة النفطية 
الليبية أثناء قتالها للقضاء على التمرد النها ملك الشعب وأضاف 
ان أسرة القذافي ال تعتزم مغادرة ليبيا وأن احلكومة تسيطر 

على غرب وجنوب ووسط البالد.
من جانبه، قال املتحدث باسم البيت األبيض، جاي كارني، 
إنه يدرك التأثير الذي قد يسببه ارتفاع كبير في أسعار النفط 
على التعاف���ي االقتصادي في بالده، مش���يرا إلى أن الواليات 
املتحدة تتواصل مع عدد من الدول املنتجة للنفط في الش���رق 

األوسط.
وأضاف: »حيثما كان هناك اضطراب في هذا اجلزء من العالم، 
ستكون هناك ردود فعل في أسواق النفط«. وتابع: »لدينا القدرة 

على العمل في حالة حدوث تعطل كبير في اإلمداد«.
وساهمت تطمينات كارني في خفض أسعار النفط على نحو 
طفيف ظهر اخلميس. وانخفض سعر النفط اخلام بنسبة %1.3 

ليصل إلى 97.28 دوالرا للبرميل في نيويورك.
وكان 3 من النواب الدميوقراطيني دعوا في خطاب أرسلوه 
باألمس إلى الرئيس باراك أوباما إلى الس���ماح باستخدام جزء 
من االحتياطي النفطي االستراتيجي في البالد الذي يزيد حجمه 

على 700 مليون برميل، لتخفيف الضغط على األسعار.
ولم يرد كارني مباش���رة على دعوة النواب، غير أنه قال إن 
الوالي���ات املتحدة لديها خيارات للتخفيف من حدة أي »تعطل 

كبير« في إمدادات النفط.

ليبيا تنفي وجود حسابات للقذافي في العالم 
وتهدد بمقاضاة سويسرا

ابن عم »العقيد« قذاف الدم يستقيل من أي منصب 

.. بريطانيا ستجمد أموال القذافي في لندن

 واش���نطن � أ.ف.پ: ج���اء 
في برقية ديبلوماسية نشرها 
موقع ويكيليكس ان ليبيا متتلك 
مليارات الدوالرات في حسابات 

باملصارف االميركية.
التي  البرقي���ة  واوضح���ت 
بعثتها الس���فارة االميركية في 
طرابل���س في يناي���ر 2010 ان 
الليبية لالستثمار  املؤسس���ة 
متتلك 32 مليار دوالر وان »عددا 
كبيرا م���ن املصارف االميركية 

تدير كل منه���ا ما بني 300 الى 
500 مليون دوالر«.

الس���فارة على  وحصل���ت 
هذه املعلومات من رئيس هذه 
املؤسس���ة محمد لي���اس الذي 
اوضح ان القسم االكبر من مبلغ 
ال� 32 مليارا مودع »بشكل ودائع 
مصرفية تدر علينا الكثير على 

املدى الطويل«.
القم���ع الدموي الذي  وامام 
ميارس���ه النظ���ام الليبي على 

احملتجني، قد تخضع هذه املبالغ 
لعقوبات دولية.

وحسب لياس، فإن املؤسسة 
الليبية لالس���تثمار تعرضت 
خلسائر بعد انهيار مصرف ليمان 
برازرذ االميركي في س���بتمبر 
2008 وكذلك تأثر بانهيار برنار 

مادوف وآلن ستانفور.
واوض���ح ان اس���تثمارات 
املؤسسة الليبية تتركز لالستثمار 

بشكل اساسي في لندن.

واشنطن � بروكسل: نفت وزارة 
اخلارجية الليبية أن يكون للزعيم 
القذافي حس����ابات  الليبي معمر 
في املصارف السويسرية أو أي 
مصارف أخرى في العالم، وجاء 
ف����ي تصريح أصدرت����ه الوزارة: 
»نطالب سويسرا بإثبات ان يكون 
األخ الزعيم يحتفظ بحس����ابات 
ف����ي مصارفه����ا أو أي مصارف 

أخرى«.
ومض����ت ال����وزارة بالق����ول: 
»س����تتخذ الوزارة كل اإلجراءات 
القانوني����ة ملقاض����اة احلكومة 
السويسرية على هذه التصريحات 

الكاذب����ة«، وكانت سويس����را قد 
أعلن����ت أم����س األول أنها بصدد 
العائدة للقذافي  جتميد األصول 
وأفراد أس����رته في البالد، إال أن 
اخلارجية الليبية قالت إن اإلجراء 
السويسري يكشف »مدى حقدها 

على ليبيا وزعيمها«.
كما أعلن����ت وزارة اخلارجية 
األميركية أمس األول ان الواليات 
املتحدة تأم����ل في طرد ليبيا من 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
املتحدة بع����د االنتهاكات حلقوق 
اإلنسان التي شهدتها البالد منذ 
اندالع احلركة االحتجاجية ضد 

نظ����ام معمر القذاف����ي. وفي أول 
مؤش����ر على إمكانية أن تتطور 
املواجهات املستمرة في ليبيا إلى 
مواجهة عسكرية مع الغرب، أكد 
مسؤول عس����كري أميركي رفيع 
ل� »س����ي ان ان« أمس األول، أن 
وزارة الدفاع )الپنتاغون( تنظر في 
»جميع اخليارات« احملتملة لدعم 
الرئيس باراك أوباما، في التعامل 
مع الوضع الراهن. وطلب املسؤول 
في اجليش األميركي عدم الكشف 
عن هويته، رغم أنه مطلع بشكل 
مباشر على اخلطط احلالية التي 
تعدها وزارة الدفاع بهذا الشأن.

القاهرة � كونا: أكد أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم 
الليبي استقالته من أي منصب رسمي يشغله داخل 
النظام الليبي احتجاجا على أس����لوب املعاجلة الذي 
يت����م في األزمة الليبية. وأش����ار في بيان عن مكتبه 
اإلعالمي إلى أنه غادر ليبيا منذ أسبوع احتجاجا على 
أسلوب املعاجلة الذي يتم في األزمة مقدما استقالته 

احتجاجا على هذا النهج.
ودعا إلى ضرورة اإلس����راع إلى وقف حمام الدم 
واالحتكام إلى العقل من أجل ليبيا ووحدتها ومستقبلها 

والتي هي فوق اجلميع.
وذكر البيان أن قذاف الدم قرر توجيه قافلة طبية 

ملساعدة األهالي في »طبرق« و»البيضا«.

لن����دن � أ.ف.پ: ذك����رت صحيف����ة »التلغراف 
البريطانية« امس ان احلكومة البريطانية ستجمد 
قريبا في لندن احلسابات املصرفية للزعيم الليبي 
معمر القذافي وامالكه غير املنقولة التي تقدر بأكثر 

من 20 مليار يورو.
وقالت الصحيفة ان فريقا من وزارة املالية كلف 
تقييم مختلف احلسابات واالمالك، من بينها عقار 

يقدر ب� 11.6 مليون يورو، للعقيد القذافي.

وق����ال مصدر حكومي للصحيف����ة ان »االولوية 
االولى هي الجالء الرعاي����ا البريطانيني من ليبيا« 
مضيفا »لكن بعد ذلك نحن على اس����تعداد للتحرك 

حول ممتلكات القذافي وان العمل جار«.
وتعتبر احلكومة ان العقيد القذافي له اكثر من 
20 مليار يورو نقدا خصوصا في حسابات بلندن. 
وحس����ب »التلغراف«، فإن هذه احلسابات ستجمد 

»خالل االيام املقبلة«.
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