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غراميات أبناء القذافي

حبيبة »سيف اإلسالم« التركية هجرته لمعاشرته 3 نساء في اليوم 
 وهنيبعل عرض 3 ماليين دوالر على عشيقته إلنجابها دون زواج!

ام.بي.سي والوكاالت: هو مصير كل من يسقط 
او اقله كل من يهتز »عرش����ه«، تبدأ الفضائح 
في التكش����ف واحلياة التي كانت تعاش حتت 
عنوان »سري للغاية« تصبح مباحة للجميع 
وعرضة للكشف واملالحقة. هذا هو حال اوالد 
القذافي، فما ان اهتزت ليبيا امنيا وسياسيا حتى 
بدأت االخبار تتوالى عن غرامياتهم وحياتهم 

العاطفية. 
عارضة األزياء التركية إبرو شاجني صرحت 
بأنها أنهت عالقتها العاطفية مع سيف اإلسالم 
القذافي عام 2008 بسبب ضعفه الشديد جتاه 

النساء، كما وصفت العائلة باملجنونة.
ولفتت الشابة التركية إلى أن سيف اإلسالم 
خفيف الظل ويتسم بحس الدعابة، ولكن ضعفه 

أمام النساء جعله غريب األطوار.
وكانت عارضة األزياء قد تعرفت على سيف 
اإلس����الم عام 2005 في لندن، حيث استمرت 

عالقتها معه ملدة ثالث س����نوات أقامت خاللها 
معه في ليبيا. وقالت العارضة التركية � وفق 
ما نشرت جريدة »حرييت« التركية: »تعرفت 
على سيف اإلسالم في لندن، واستمرت عالقتنا 
حوالي ثالث سنوات، كان عاشقا، وكنت أود أن 
أبادله العشق، ولم أستطع، لقد كان في بعض 
األحيان ميارس احلب مع ثالث نساء في يوم 
واحد، ولم يناسبني هذا النوع من العالقة ولهذا 

السبب قررت االنفصال عنه عام 2008«.
وكانت العارضة التركية قد قضت فترة من 
حياتها في أميركا وهي عارضة شهدت شهرة في 
فترة من الفترات أرجع أسبابها البعض، لكونها 

ال تضع خطوطا حمراء أثناء العروض.
وأضافت: »أثناء عالقتي معه أقمت معه ملدة 
ثالث سنوات في ليبيا وعشت في قصورهم، 
وفي تلك الفترة كان الن����اس فقراء ويعانون 

اجلوع.. كانت العائلة مجنونة«.

وكشفت أنه »بعد االنفصال كان يأتي ليراني 
في تركيا وكان دائما يحتفل بأعياد ميالده هنا، 
سيف اإلسالم يحب أن يقضي أوقاتا في مدينة 
بودروم، ودائما كان برفقته رجال األعمال الذين 
كانوا يحصلون على العقود للعمل في ليبيا، 

وفي املقابل كانوا يعرفونه على النساء«.
وكانت تقارير صحافية نشرت قبل سنوات 
في تركيا تناقلت خبرا عن خيانة سيف اإلسالم 
للعارضة ش����اجني م����ع عارضة إس����رائيلية 
تدعى أورلي ونرمان، وأشارت إلى خالف بني 

احلبيبتني.
وأشارت التقارير نفس����ها إلى أن القذافي 
األب غضب عند معرفته مبوضوع عالقة ابنه 
بالعارضة اإلس����رائيلية، وهدده بالتبرؤ منه، 
كما لفتت إلى أن »معمر« على علم بعالقة ابنه 
بالعارضة التركية، حيث كان من املتوقع زواج 

سيف اإلسالم منها.

واس����تمر اخلالف في ذاك الوقت ملدة ثالثة 
أش����هر، عادت بعدها العالقة إلى طبيعتها بني 
شاجني والقذافي االبن، حيث قضيا عطلة قصيرة 
في ميكانوس، قيل في ذاك الوقت إنها تستبق 

حتضيرهما حلفل الزفاف.
اما عن حياة هنيبعل القذافي االبن االوسط 
للزعيم الليبي فقيل انه بدأ عالقة كعشيق مع 
اللبنانية الني سكاف، البالغة من العمر 29 سنة، 
والتي تنحدر من قرية »منجد عكار« بش����مال 
لبن����ان، وليس كزوج، وانه ق����ام بضربها في 
باريس، ومنحها 3 ماليني دوالر الجنابها ولدا 
خارج اطار الزواج، والطفل عمره 6 سنوات اآلن 
واسمه هنيبعل جونيور، واجنبته في باريس 

باملستشفى االميركي في 18 مارس 2005.
وتقول الني سكاف انها تزوجت من هنيبعل 
في 12 ديسمبر 2003 بكوبنهاغن، واقامت في 
باري����س خالل فترة زواجها من����ه، ثم انتقلت 

لالقامة في لبنان، ومنه كانت تسافر الى باريس 
وتعود كل فترة.

اقسى ما في حكاية ألني وهنيبعل هو قيامه 
بضربها حني كانا في فندق بسويس����را منذ 6 
سنوات وكانت وقتها حامال وقبل ايام من وضعها 
ابنها الوحيد. اشتهر هنيبعل يوم كسر اشارة 
املرور احلمراء في 2004 وهو يقود س����يارته 
الشانزليزيه بباريس، فالحقته  الفيراري في 
الشرطة واكمل طريقه من دون ان يرد عليهم 

او يعيرهم اهتماما الى ان اعتقلوه.
وف����ي التفاصيل ان هنيبع����ل ظهر للمرة 
األولى على شاش����ات الرادار اخلاصة بشرطة 
املرور الفرنسية عندما رصدته شرطة باريس 
وهو يقود سيارته مخمورا بسرعة بلغت 150 
كيلومترا في الس����اعة، وفي االجتاه املعاكس 
بش����ارع االليزيه، لكنهم أفرجوا عنه بعد ذلك 
لتمتعه باحلصانة الديبلوماس����ية. اما واقعة 

ضربه لزوجت����ه فحدثت حني كان مع زوجته 
في مقهى ال� »غراند كافيه« حيث أغمي عليها، 
فنقلها الى املستشفى.. في اللحظة التي اغمي 
عليها فيها كان هنيبعل يحمل سالحا، فانقض 
عليه موظفو املقهى وس����حبوا منه السالح ثم 
خرج ونقلها الى مستشفى قريب وهناك اعتقلته 
الشرطة، الني سكاف ليست عارضة أزياء متاما، 
امنا عملت باملهنة كهاوية وملدة قصيرة بشكل 
غير محترف حني كانت تعمل مع شركة الفردان 
للمجوهرات، وتسافر مع بعض العاملني فيها 
الى اخلارج حيث يقيمون املعارض. أقيم حفل 
زواجها من هنيبعل وحضره والدها وشقيقها 
وزوجته وبقي الزواج سرا حتى عرف اجلميع 
فيما بعد. وهنيبعل، البالغ عمره اآلن 35 سنة، 
هو ثالث 5 أس����وأ أبناء زعماء في العالم، ممن 
اختارتهم مجلة »فورن بوليس����ي« األميركية 

قبل عامني.

روبي: القذافي عّلم برلسكوني فن الجنس 
في سهرات »البونغا بونغا« الحمراء!

إسرائيلي لّحن أغنية »زنقا زنقا«
للمطرب معمر القذافي!

دبي � العربية.نت: انتش���ر 
في اآلون���ة األخيرة على موقع 
»يوتيوب« ڤيدي���و يظهر فيه 
خط���اب الزعي���م الليبي معمر 
القذافي في ثاني ظهور له، على 
شكل أغنية ملحنة على طريقة 
ال� »هيب ه���وب«، ومع انه لم 
ُيعرف بشكل أكيد الشخص الذي 
يق���ف وراء تلحني أغنية »زنقا 
زنقا للمط���رب معمر القذافي«، 
كما سماها البعض في مختلف 

مواق���ع التواص���ل االجتماعي 
اال ان  واملنتديات االلكترونية، 
ملحنا اس���رائيليا يدعى نوي 
ألوش قال انه من حّلن األغنية، 
وذلك حسب ما ذكر في صحيفة 
»جوريسيلم بوست« االسرائيلية 
اول من امس، وتقول الصحيفة 
ان ألوش اقتبس اللحن من أغنية 
»هاي بايبي« للمغنيني األميركيني 
بيتبول وتي باين، ورّكبها على 
خط���اب القذافي مع تكرار أبرز 

كلمات اخلطاب، وتأتي األغنية 
على النحو التالي: »شبر شبر.. 
بيت بيت.. دار دار.. زنقا زنقا.. 
فرد فرد.. إلى األمام.. ثورة ثورة.. 
إل���خ«. ووصل عدد مش���اهدي 
الڤيديو الغنائ���ي الى اكثر من 
400 الف مشاهد، ونالت اعجابهم، 
حيث تراوح���ت التعليقات من 
طلب لتحميل األغنية ووصف 
القذافي بأنه »مل���ك الكوميديا 

العربية«.

العقيد أمضى 4 ساعات مع عراف وسأل عن جراح تجميل خالل االضطرابات

يس���أله اذا كان يعرف جراحا 
جيدا إلزالة آثار التجاعيد من 
وجهه، ويؤكد فيسك ان هذه 
القصة حقيقية قائال ان الوالد 
العجوز بدا قبيحا بوجه منتفخ 
وبدا ببساطة انه مجنون اشبه 
باملمثل الكوميدي الذي حتول 
الى تراجيديا خطيرة في ايامه 
االخيرة ويس���تعد لقرع باب 
املس���رح للمرة االخيرة، وفي 
هذا الوقت كان سيف االسالم 
القذافي املؤمن بوالده وقف بدال 
منه على خش���بة املسرح مع 
احتراق بني غازي وطرابلس 
وهدد بالفوضى واحلرب األهلية 
اذا لم يتراجع الليبيون وقال 
النفط  لهم هذا املغفل: انسوا 
انس���وا الغاز، ستكون هناك 

حرب أهلية.

نساء يخلعن مالبسهن ليؤدين 
خدمات جنسية للقذافي«.

وأكدت أنها رفضت املشاركة 
في هذه احلفالت بعدما عرفت 
طبيعتها، وكان برلس���كوني 
إقناعه���ا باحلضور  ح���اول 
 مؤكدا انها ستستمتع جدا كما
ل���م تس���تمتع من قب���ل في 

حياتها.
إل���ى ذل���ك، ق���ال الكاتب 
البريطاني »روبرت فيس���ك« 
ان ش���خصية القائ���د الليبي 
معمر القذافي غريبة االطوار، 
وانه قبل عدة ايام قليلة وفي 
الوقت الذي واجه فيه غضب 
الليبي  الرئيس  التقى  شعبه 
العرافني  او  مع احد املنجمني 
الع���رب وظل طوال 20 دقيقة 
م���ن 4 س���اعات قضاها معه 

الراقصة  لندن: فضح���ت 
املغربي���ة كرمي���ة احملروقي 
الش���هيرة ب� »روبي« الزعيم 
الليبي معمر القذافي وصديقه 
احلميم برلس���كوني رئيس 
الوزراء االيطالي، حيث أكدت 
روبي ان القذافي هو من علم 
برلسكوني فن اجلنس، ودله 
على اسلوب حفالت »البونغا 
بونغا« احلمراء وقالت صحيفة 
»الصن« البريطانية نقال عن 
الس���هرات احلمراء  ان  روبي 
التي كان يقيمها رئيس الوزراء 
االيطالي سيلفيو برلسكوني 
في بيت���ه هي نس���خة طبق 
األصل عن حفالت مشابهة كان 
يقيمها صديقه احلميم الزعيم 
الليب���ي العقيد معمر القذافي 
حتت عنوان حرمي ال� »بونغا 

بونغا«.
وأوضحت كرمية احملروقي 
ان تعبي���ر ال� »بونغا بونغا« 
مأخوذ م���ن نكتة جنس���ية 
بذيئة تتح���دث عن اختطاف 
مستكش���فات من قبل إحدى 
القبائ���ل، ومن ثم ممارس���ة 
اجلنس معه���ن في اخليم في 
الصح���راء الليبية على وقع 
النيران امللتهبة وكؤوس اخلمرة 
التي تلعب بالرؤوس وقالت 
روبي: »أخبرني برلسكوني أن 
البونغا بونغا هي عبارة عن 
حفل يحتوي على مجموعة من 

كرمية احملروقي »روبي«سيلفيو برلسكوني

غادة عادل

أرسلت قوات خاصة إلى ليبيا إلنقاذ مواطنيها

بريطانيا تحبط تهريب عمالت ليبية بقيمة 1.4 مليار دوالر
دبي � العربية.نت: أحبطت بريطانيا محاولة 
لتهريب أوراق نقدية ليبية تبلغ قيمتها حوالي 
مليار جنيه )1.4 مليار دوالر(، في إطار احلظر 
القانوني الذي فرضت����ه احلكومة ملنع خروج 

أموال مسؤولني ليبيني من بريطانيا.
وقال املستش����ار جورج أوزب����ورن إنه مت 
اكتش����اف طلب لنقل أوراق نقدية بقيمة 900 
مليون جنيه إسترليني من منشأة آمنة لتخزين 
األموال في شمال شرق اجنلترا، إلى طرابلس، 
وفقا لصحيفت����ي »التامي����ز« و»اإلندبندنت« 

البريطانيتني.
وأضاف أنه أمر على الفور بوضع سلسلة من 
العقبات اللوجستية لتنفيذ أوامر مصدرها مصرف 

ليبيا املركزي لتصدير العملة الليبية.
وأوقف املسؤولون الطلب في البداية بحجة 
عدم توافر طائرة لنقل األموال، مع صدور قرار 
جتميد األصول املالية التي ميتلكها أو يتحكم 
فيها العقيد القذافي وأوالده اخلمسة املجمدة مع 
مفعول فوري، لكن املسؤولني الليبيني أقدموا على 

إرسال طائرة خاصة لنقل األموال مت حتويلها 
إلى مطار بعيد بهدف إضاعة الوقت حلني صدور 

قرار منع نقل األموال.
يشار إلى أن احلكومة البريطانية بدأت تطبيق 
قرار مجلس األمن بتجميد أصول القذافي وأسرته، 
وذكرت أن القرار يشمل العقيد معمر القذافي، 
وأوالده عائش����ة وهانيبل وخميس ومعتصم 
وسيف اإلسالم، وهو يهدف ملنع استخدام األموال 

من أجل »اإلضرار مبصالح الشعب الليبي«.
وأضافت أنه »س����يتم جتمي����د كل األموال 
واألص����ول واألدوات االقتصادية التي ميتلكها 
القذافي وعائلته ش����خصيا، أو تلك التي تدار 

نيابة عنهم من قبل جهات أخرى«.
ومبوجب القرار احلكومي سيتم حجز جميع 
األصول العائدة لهيئة االستثمار الليبية، التي 
لديها مكاتب في لندن. وفي األس����بوع املاضي 
أفادت األنباء بأن القذافي أودع 3 مليارات جنيه 
اس����ترليني في صندوق مايفير اخلاص إلدارة 

الثروات في محاولة حلماية ثروات عائلته. 

غادة عادل
حزينة على ليبيا

أعربت الفنانة غادة عادل عن 
حزنها الشديد لالزمة الراهنة 
التي يعيش���ها الشعب الليبي 
نتيجة تصرفات الرئيس معمر 

القذافي.
انه على  وأوضحت غ���ادة 
الرغم من م���رور فترة طويلة 
على مغادرتها ليبيا حيث كانت 
قضت فترة طفولتها هناك اال انه 
مازالت ترتبط بعالقات جيدة 
بالكثير من اصدقائها الليبيني 
الذين تطمئ���ن عليهم بصفة 
دورية منذ ان���دالع املواجهات 
الدامية بني املتظاهرين وغيرهم 

من انصار القذافي.

عواصف التغيير تهز أوتاد »خيمة القذافي الطائرة«
العربي���ة .نت: ال يتنق���ل القذافي اال 
وخيمته تسبقه، ظاهرة باتت معروفة 
طوال عق���ود العقيد االربعة في احلكم، 
واآلن مع عواصف التغيير التي تهب على 
ليبيا، بات من الصعب التكهن مبصير 
اخليم���ة وصاحبه���ا واالرض اجلديدة 
التي قد تقام عليه���ا مجددا، ان كان لها 

أن تقام.
وش���كلت »اخليمة الطائرة« ظاهرة 
تستدعي اهتمام وسائل االعالم في كل 
زيارات القذافي اخلارجية، بشكل يفوق 
زياراته ذاتها ونتائجها السياسية، والى 
جانب الفكاهة والتندر واالستغراب أحيانا، 
كثيرا ما تس���ببت اخليمة الشهيرة في 
أزمات واحراج للدول واحلكومات املضيفة 

للقذافي.
\واخليمة هي نسخة كاملة عن خيمة 
القذافي االصلي���ة، املنصوبة في ليبيا 
بجان���ب أنقاض مقره في باب العزيزية 
في طرابلس الذي دمر في غارة أميركية 

عام 1986.
وحتدث���ت تقارير عدة ع���ن التكلفة 
الباهظة التي تخصص لنصب وجتهيز 
اخليمة البدوي���ة خالل جوالته الدولية 
والت���ي تصل الى 300 ألف دوالر في كل 
مرة يتم فيها اقامة اخليمة، ويستغرق 
جتهيزها بضعة أيام، وتتكون من جدران 

من القماش وأثاث خشبي فاخر وبسط 
ومصابيح كريستالية معلقة.

وكثيرا ما سببت خيمة القذافي، التي لم 
يتردد في دق أوتادها قرب قصر »االليزيه« 
في فرنسا وحدائق »الكرملني« في موسكو 
وشوارع نيويورك وروما الستقبال ضيوفه 
ومضيفيه من قادة الدول والديبلوماسيني، 
احراج���ا للحكومات وأثارت الرأي العام 

قبل أي زيارة مرتقبة له.
فف���ي باريس أثارت خيم���ة القذافي 
اس���تياء فرنسيا بعد أن اشترط الزعيم 
الليبي نصبها في حديقة قصر الضيافة في 
ماريني، احملاذي لقصر الرئاسة )االليزيه( 
خالل زيارته لفرنس���ا في أبريل 2007 
واستغرقت »مسألة اخليمة« مفاوضات 
طويلة بني كبار املسؤولني في البلدين، 
لينتهى االم���ر بنصبها وتتحول بعدها 

الى مزار للسياح.
ونشرت صحيفة »التاميز« اللندنية 
تقريرا مطوال عن االزمة التي أثارها طلب 
القذافي توفير مكان لنصب خيمته في قلب 
باريس ونقلت عن الصحافة الفرنسية 
أن املسؤولني عن البروتوكول في قصر 
»االليزيه« ال يري���دون اغضاب الزعيم 
الليبي، وفي الوقت نفسه هم في حيرة 
من املوافقة على سابقة قد يطلب زعماء 

آخرون تكرارها.

رافقته في رحالته شرقاً وغرباً وأثارت القلق والحرج

ف��ي نفس الي��وم والس��اعة، وأثناء 
حديثه حلش��د من ابرز نس��اء املجتمع 
االيطالي خالل زيارت��ه روما في يونيو 
2009، اثار الزعيم الليبي معمر القذافي 
اعجاب واس��تهجان احلض��ور، بإعالنه 
تأييد حقوق امل��رأة وتنديده مبا اعتبره 
وضع��ا مترديا لها داخ��ل العالم العربي 
جعلها اش��به ب� »قطعة االث��اث«، وفي 
املقابل اع��رب القذافي ع��ن اعتقاده ان 
االب او الزوج هو من ميلك حق السماح 
للمرأة بقيادة السيارة، مما اثار صيحات 
اس��تهجان احلضور، هك��ذا كان توجه 
العقيد دوما ازاء املرأة، ما بني تأكيد على 
»ضعفه��ا« الفط��ري وطبيعتها اخلاصة 
الت��ي يفرضها عليه��ا احليض والوالدة 
والرضاعة التي ال تس��مح لها باملساواة 
بالرجل من جهة، والتأكيد على ضرورة 
تعلمه��ا فن��ون القت��ال كي »ال تس��قط 
فريسة سهلة في ايدي اعدائها« من جهة 

اخرى.

حرس القذافي النسائي 
مرفوع من الخدمة مؤقتا

ألين سكافسيف االسالم القذافي هنيبعل القذافيإبرو شانجي

)رويترز( طائرة أملانية جتلي رعاياها من ليبيا 


