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مخلوف لـ »األنباء«: النظام الليبي لن يعود إلى الشرق إال بقنبلة نووية
لندن ـ عاصم علي

ف���ي لقاء مع »األنباء« في لندن قبيل توجهه الى مدينته بنغازي 
بعد 36 عاما من الغياب القس���ري، كش���ف املعارض الليبي محمد 
مخلوف أن سيف اإلسالم القذافي يستخدم شركة أمنية خاصة جللب 
مرتزق���ة أفارقة الى ليبيا للقتال الى جان���ب نظامه. وقال مخلوف 
القيادي الس���ابق في املعارضة الليبية، والناش���ط منذ سنتني على 
موقع »فيس بوك« عبر صفحة أنشأها للشباب الليبي، إن هذا املوقع 
وغيره على الشبكة العنكبوتية لعب دورا مهما في الثورة والتمهيد 
لها، واصفا إياها بأنها ثورة شباب ال عالقة لهم مبعارضة اخلارج. 

والى تفاصيل احلوار:
كيف بدأت صفحة »صوت احلرية« الليبية على »فيس بوك«؟

احلقيق���ة، أطلقت على الفيس ب���وك صفحة »صوت احلرية« أو 
باالجنليزية »فويس أوف فريدوم كامباين«، واشترك اخوة من ليبيا 
في الصفحة. وكنت أقدم مشاركات من أجل كسر حاجز اخلوف في 
ليبيا. اعتقل بعض األعضاء من مدينة بنغازي قبل االنتفاضة بشهرين 
تقريبا. لدى النظام الليبي قسم خاص ملكافحة النشاط املعادي على 
االنترنت، يسرقون حساباتنا ويدخلون اليها ويصنعون أشرطة ڤيديو 
مضادة وينشرون مقاالت ضدنا. احلمد هلل، هذه البداية كانت جيدة 
لكس���ر حاجز اخلوف، ثم جاءت صفحة »يوم الغضب 17 فبراير«، 
وطلب مني الش���باب مساعدتهم في هذه الصفحة كإداريني )أدمني( 
عبر األخبار وغيرها. إال أن بنغازي بدأت بالتحركات الشعبية قبل 
17 فبراي���ر. اختيار هذا التاريخ مرتب���ط بعملية إطالق قوات األمن 
الرصاص أمام الس���فارة االيطالية ف���ي 17 فبراير عام 2006. عندها 
قتل وأصيب مئات من الش���باب الليبي الذين كانوا يتظاهرون أمام 
القنصلية االيطالية احتجاجا على ارتداء نائب ايطالي قميصا »تي 

شرت« عليه أحد الرسومات املسيئة للنبي محمد ژ.
ما اخلريطة السياسية للثوار؟

يجب أن نقول ونحدد أن هذه ثورة شبابية ال عالقة لها باملعارضة 
في اخل���ارج وال بأحزاب وال بأي دولة. هذه ثورة محلية. ش���باب 
وأجي���ال جديدة، وهذا النظام لم يس���تطع االتص���ال بهذه األجيال 
ألنه مازال يعيش في العهد السوفييتي. يريدون دستورا وشرعية 
ونظاما، دميوقراطية وحرية اختيار ممثلي الشعب، حرية التعبير 
والصحافة مثل أي ش���باب في العالم. ولكن بعد الهجوم الش���رس 
م���ن النظام وقتل املئات، حتول األمر إلى املطالبة بإس���قاط النظام 

والقذافي وعائلته.
هل هناك انقسام شرقي – غربي؟

القذافي يحاول الترويج لهذا االنقسام لكنه غير حقيقي. الشرق 
انتفض كله فتحرر، لكن مازال���ت هناك طرابلس حيث تتمركز كل 
األسلحة واللجان الثورية وسرت، وهي امللجأ األخير للنظام. لكن 

هذه نهايته بالتأكيد.
ما املعلومات املتوافرة عن املرتزقة؟

قبض على كثي���ر من املرتزقة. يأتون من تش���اد وغينيا وغانا 
ونيجيريا ويقال بعض السودانيني، في بنغازي، قبض على أحد عناصر 
املرتزقة وكان يحمل بادجا باسم »ماريتامي« وهي شركة أمن تعمل في 
افريقيا. املسؤول عن إحضار املرتزقة هو سيف اإلسالم. هؤالء املرتزقة 

بدأوا يخافون حاليا، ألن الشباب 
بدأوا بشنقهم بعد اعتقالهم، ثم 
تصويرهم إلخافة الباقني منهم. 
وهذا الشباب الليبي أعزل لكنه 
صلب العود، إنهم ش���باب عمر 
املختار – شعبنا قاتل ببندقيات 
بدائية القوات االيطالية املدججة 

بالسالح واملدرعات 37 سنة. 
كي��ف تف��كك اجلي��ش الليبي 

سريعا؟
إلى  القوات املسلحة تنقسم 
م���ن يعتمد عليهم م���ن اللجان 
القذافي،  أبناء  الثورية وكتائب 
مث���ل خميس ومحمد وس���يف 
اإلسالم والساعدي، وإلى اجليش 
الذي ليس لديه ذخائر وال يثق 
فيه. ينضم كثير من الضباط إلى 

الثوار لكن دون سالح.
اإلس��اميني  دور  ع��ن  م��اذا 
واحلرك��ة امللكي��ة ف��ي الث��ورة 

الليبية؟ 
الترويج لهذا  القذافي  حاول 

األمر، لكنه كالم فارغ. اإلخوان باملئات في ليبيا وهم مساملون. نحن 
شعب وسطي على مر التاريخ، كانت احلركة الصوفية سائدة، امللكية 
السنوسية كانت حركة دينية )صوفية( جهادية ضد املستعمر، الناس 
ال تطالب بالضرورة بامللكية. ه���ذا جيل جديد ال ينظر بالضرورة 

الى املاضي. 
هل تؤيدون حكومة وزير العدل السابق؟

أنا حرمت من بالدي 36 عاما، وكانت عندي مشكلة مع العسكر، 
دورهم أن يحموا الوطن، وعلى املدنيني تس���يير مقاليد البالد، أما 
وزير العدل فإنه رجل له تاريخ مع القذافي. وهذه احلكومة سكتت 
4 عق���ود من حكم القذافي مبا تخلل���ه من ذبح وقتل، هم كانوا معه 
ساكتني، لكنهم اليوم خائفون على رؤوسهم فقرروا نقل والءاتهم. 
سفير ليبيا لدى األمم املتحدة عبدالرحمن شلقم كان من أشد املوالني 
للقذافي، ونراه اآلن يبكي ألنه يعرف أن زعيمه انتهى. إن شاء اهلل 

بعد الثورة سيحاكمون.
هل تخش��ون من الفوضى نتيجة اختصار القذافي الدولة بشخصه 

وغياب املؤسسات بعكس مصر وتونس حيث هناك القوات املسلحة؟
كال، انظر اآلن الى بنغازي، أنشأوا جلانا إعالمية وأخرى مختصة 

بتنظيف البلد. لدي إميان باجليل اجلديد في كل العالم العربي. 
ما دور الفيسبوك في الثورة الليبية؟

دوره خطير ألهميته في التواصل بني الليبيني في اخلارج والداخل 
وتسهيل املعرفة، فهذا اجليل اجلديد لم يكن يعرف الكثير عن امللك 
والعلم وغيرها من األمور. تعرف الشباب على تاريخهم. إنهم يعرفون 
م���ن القذافي بأن امللك كان عميال لالس���تعمار.. إلخ. كنا في اخلارج 

نلعب دور احملررين فقط لهذه 
املعرفة، ولكنني أعود وأقول إن 
هذه ثورة لش���باب ال عالقة لها 

باملهجر على االطالق. 
عل��ى  صفحتك��م  دور  م��ا 

الفيسبوك؟
هذا دورنا فق���ط، ألن لدينا 
اإلمكانية لذلك واحلرية املتوافرة 
لنا في الغ���رب. أنا مثال، أصمم 
يومي���ا لوحات عن الوضع عبر 
برنامج »فوتوش���وب«، ونرى 
شبابا من اجليل اجلديد يحملون 
هذه البوسترات في التظاهرات، 
فأشعر بالتواصل معهم. كما أقدم 
نصائح عن التظاهر بحكم خبرتي 
به. مث���ال، خبرتي ف���ي تنظيم 
تظاهرة 17 أبريل 1984 عندما أطلق 
النار من داخل السفارة الليبية 
الش���رطية اإلجنليزية  وقتلت 
إيفون فلتش���ر. اكتسبنا خبرة 
فأعطيناهم م���ا تعلمناه، لكنهم 
تعلموا من عفوي���ة الثورة، ثم 

تنظموا. كنا نتمنى أن نكون هناك نحارب معهم. 
ماذا تشعرون عندما تسمعون خطابات القذافي وترونها؟

كنا في املهجر نصرخ منذ 30 عاما بأن هذا مجرم ومجنون، لكن 
لم يصدقنا الن���اس. ما حدث أن القذافي انكش���ف أمام العالم كله. 
اآلن أصبح املوضوع قضية دولية، ش���باب عزل يقتلون بالطائرات 

واملدافع والرصاص احلي. 
ما الفارق بني هذين اجليلني، أي جيلكم وهذا اجليل اجلديد؟

منذ كنت شابا وحتى هذه اللحظة، أؤمن بالشباب، وكرست حياتي 
لهم. أؤمن متاما بأن الشباب سيحدث التغيير. احلمد هلل إنني عشت 
ورأيت التغيير على أيدي هؤالء الشباب. ملاذا؟ هؤالء احلكام انفصلوا 
متاما عن هذه األجيال. يعتقد القذافي أن هذا هو جيل االنقالب نفسه 
أي جيل عام 1969. كال، هذا اجليل تغير، وهم يعيش���ون في أبراج 
بعيدة عن البشر ال يدرون بأن تغييرات حصلت. هذا شباب االنترنت 
والفضاء العاملي. قدميا، كانت املعرفة محصورة بالراديو والكتاب. 
اآلن أق���ول لك هل تعرف محمد مخلوف، ميكنك اجراء بحث عني ب� 
3 ثوان. الشباب الليبي يرى أن ليبيا أغنى دولة افريقية وميكن أن 
تكون خامس أغنى دولة في العالم، وفيها 6 ماليني فقط. يرون دبي 
وأميركا وأن هناك أناسا يتنعمون بثرواتهم وبأن احلياة جميلة. ثم 
يتساءلون. أذكر على صفحة الفيسبوك أن املشاركني كانوا يتساءلون 

عن أوضاعهم وملاذا يعيشون هكذا.
آخر مبادرة ق���ام بها القذافي نهاية الع���ام املاضي هي إعالن أن 
ليبيا لديها ما يكفيها وسأقدم 90 مليارا الى افريقيا، هنا بدأ الشباب 
بتساؤالت كثيرة وغضب، ابنه الساعدي لديه شركة سينما ب� 800 

مليون دوالر، س���يف اإلس���الم لديه 90 مليار دوالر من أجل »ليبيا 
الغد« وهنيبعل لديه سفن.. إلخ. الشعب الليبي انزعج بأن ثرواته 
تضيع، وبدأ يطرح أسئلة. نحن على الفيسبوك بدأنا بتحرير أشرطة 
ڤيديو ومقاالت عن قصص خيالية نعرفها فمثال أقام املعتصم أحد 
أبناء القذافي وهو مجرم كبير، حفلة في باريس جلب فيها املطربة 
بيونسيه مببلغ مليوني دوالر، وظهر فيها بشعر طويل وهو يفتح 
زجاجة ش���امبانيا مع بنات. طفح الكيل ثم فتح فريق ش���باب في 
الداخل واخلارج صفحة اسمها »مجموعة ليبيا احلرة« متخصصة 

باألفالم عن النظام. 
كيف تتوزع ثروة القذافي؟

تتوزع بني أحمد قذاف الدم وعائشة واألبناء، لكن األنباء اجليدة 
جتميد أرصدته في الغرب، واملؤسف ان قذاف الدم ميتلك مدينة كاملة 
في مصر، واألخير لديه كل أس���رار وأموال ليبيا. كما كتب القذافي 
أمواال كثيرة باسم عائشة في دبي وأميركا الالتينية. وهناك أموال 

أيضا في افريقيا.
كيف قسمت عائلة القذافي األدوار فيما بينها؟

اجليش لساعدي طبعا، والشركات لسيف اإلسالم، واالتصاالت 
حملمد، واألعمال البحرية كلها مع الس���فن لهنيبعل، وعائشة لديها 
شركات ادارة أعمال. سيف اإلسالم لديه آبار نفط خاصة في منطقة 

مرسى البريخة.
ما نهاية القذافي وعائلته؟

الهروب أو القتل.
هل لديه أمل في استعادة الشرق؟

الشرق انتهى، الشرق قاسى عبر التاريخ، الشرقيون تعرضوا لظلم 
واضطهاد من القذافي بسبب وقوع محاوالت اغتيال ضده وأقسم أن 
يحول بنغازي إلى قرية نائية. قطع عنهم املاء والكهرباء. هو وأبناؤه 
لديهم عقدة من بنغازي، إنها مدينة ال حتبه وحتاول قتله. الساعدي 
ه���دم النادي األهلي التاريخي في بنغ���ازي باجلرافة نتيجة حقده، 
لكن الناس كتبوا اس���مه على حمار ودفعوا به الى امللعب إلغاظته. 

مستحيل أن يعود الى الشرق إال إذا استعمل قنبلة نووية.
هل ميكن تشكيل حملة مضادة من الشرق باجتاه طرابلس؟

طبعا، هم مجتمعون اآلن في بنغازي من أجل ذلك، ولكن ينقصهم 
السالح. العقبة الوحيدة اآلن هي سرت. 

أن��ت منوذج لليب��ي الذي حرم من أهله وبلده لعق��ود، ماذا تعني لك 
هذه الثورة؟

هذه الثورة أعادت إلي األمل في اإلنسان الليبي وفي القدرة على 
التغيير، وأعادت إلي األمل كإنس���ان بأن احل���ق دائما ينتصر على 
الشر، أجمل شيء حصل في حياتي، أنتظر هذه اللحظة من اهلل 36 
عاما.. أنا ذاهب اآلن الى قبر والدي في بنغازي.. )دامعا( أذكر أبياتا 
لصديقي املرحوم بلند احليدري »باألمس مر من هنا، قال لنا شيئا 

ومر من هنا، أبقى لنا شيئا ومر من هنا«. 
ماذا تشعر وأنت على عتبة العودة الى بلدك؟

مشاعر غريبة: قلق، توجس، الفرح، جسمي غريب، أشعر بأنني 
ش���اب عمري 20 س���نة، حلمي أن أخرج أن أحب األرض وأزور قبر 

والدي.

ثائر الفيس بوك الليبي أكد أن سيف اإلسالم يستخدم شركة أمنية تعمل في أفريقيا لجلب المرتزقة

عائلة القذافي قسمت األدوار بينها.. الجيش لساعدي واالتصاالت لمحمد واألعمال البحرية لهنيبعل وإدارة األعمال لعائشة والنفط لسيف اإلسالم

محمد مخلوف

جامعة بريطانية تحقق في احتمال
تزوير سيف اإلسالم ألطروحة الدكتوراه

معمر القذافي »السوداني« يسعى
لتغيير اسمه تضامنًا مع شهداء ليبيا

دريد لحام وصف القذافي بـ »نيرون«

مريم نور تنتقد الـ »يوتيوب« :
أنا لست سيدة »سكس«

الشاعري: نهاية القذافي بالقتل أو السحل

العربية.نت:   � دب���ي 
يسعى سوداني مقيم في 
دولة اإلمارات إلى تغيير 
اس���مه احلال���ي »معمر 
القذاف���ي محم���د محمد 
النور«، وذلك تضامنا مع 
الذين  الليبيني  »األشقاء 
سالت دماؤهم في املدن 
الليبية، بسبب مواجهتهم 
بقسوة من قبل السلطات 
الليبية، خالل التظاهرات 
السلمية التي تفجرت في 
17 م���ن فبراير املاضي«، 

عل���ى حد قوله. ويقول معمر إنه قرر تغيير اس���مه ألنه 
أصبح يكرهه بعد »املش���اهد املروعة« التي شاهدها على 
الفضائيات العربية وهي تنقل صور املوت والدمار، مشيرا 

إلى أن اسمه بات يثير استياء بعض من حوله أخيرا.
وبحسب صحيفة »اإلمارات اليوم« يشرح سبب تسميته 
بهذا االس���م، وقال إن »والده رغب في تسميته به، تيمنا 
بالزعيم الليبي معمر القذافي، الذي لم يكن قد مضى على 
ثورته )ثورة الفاحت( ض���د النظام امللكي أكثر من عام«، 
مضيفا: »والدي لم يكن يرضى باحتفاظي بهذا االسم لو 

بقي على قيد احلياة بعد كل ما جرى«.
وقال إنه شرع في التحضير لإلجراءات القانونية الالزمة 
لتغيير اسمه، على الرغم من علمه أن تلك اإلجراءات لن 
تكون س���هلة، كما أن التغيير س���يكون له انعكاس على 
حياته وحياة أسرته املكونة من زوجته وطفليه كرمي )4 

سنوات(، ويوسف )3سنوات(.
وأك���د معمر القذافي أنه »في فترة دراس���ته في ليبيا 
عاش في س���كن للعسكريني واندمج مع املجتمع الليبي، 
وعالقت���ه بهم طيب���ة، وكان من بني زمالء الدراس���ة ابن 
الزعيم معمر القذافي )هانيبال(«، الفتا إلى أنه »لم يكن 
يعاقب على س���لوكه )املش���اكس(، ألنه كان يحمل اسم 

الزعيم الليبي«.

� د.ب.أ: انضم  دمشق 
الس���وري دريد  الفن���ان 
حلام الشهير بلقبه )غوار 
الطوشة( إلى املوقعني على 
الس���وريني  املثقفني  بيان 
الذي هاجم الزعيم الليبي 
معم���ر القذاف���ي ووصفه 
ب� »ني���رون«، مؤكدا دعم 
املثقفني لثورة الش���عب 

الليبي.
وجاء، في البيان الذي 
وقع عليه حلام والذي يدين 
القذافي: »طاغية بعد طاغية، 

ها هم يتساقطون، وسيتساقطون، في هذه األيام التاريخية 
احلاسمة التي كافحت شعوبنا من أجلها طويال«.

وقال البيان: »لكن طاغية ليبيا، بعد أكثر من أربعة عقود، 
ها هو يتحول إلى نيرون، فيحرق بنغازي، ويقصف طرابلس، 

مغرقا التراب الليبي الطهور بدماء الشهداء«.

انتقدت الشخصية األكثر 
جدال في األوس����اط العربية 
مرمي نور م����ا بثته املواقع 
االلكتروني����ة من تس����جيل 
خ����اص بلقائها مع الرئيس 
القذافي في وسط الصحراء 
الليبية. وقالت ما يبثه هذا 
املوقع ملفق عنها ولم جتتمع 
بالقذافي في وسط الصحراء 
وأضافت نور املوقع ترك العهر 
والدعارة وركض ورائي؟ فأنا 
لست سيدة سكس وال سيدة 

عمليات جتميل.

ام بي س���ي   � القاهرة 
الليبي  الفنان  نت: كشف 
حميد الشاعري عن قيامه 
حاليا بتجهيز أوبريت عن 
التي  املتعاقبة  الث���ورات 
حدث���ت مؤخ���را في دول 
تون���س ومص���ر وليبيا، 
وبينما أكد الشاعري ثقته 
في أن الشعب الليبي سوف 
إلى  ينجح بثورته، اشار 
أنه اجتاز مس���افة طويلة 
واقترب من النجاح، متوقعا 
قرب نهاية القذافي بالقتل 

او السحل. وقال الفنان الليبي: »أقوم حاليا بعمل أوبريت من 
تأليف د.مدحت العدل بعنوان ثورة »تونس ومصر وليبيا« 
ألني فخور بالشعوب العربية احلرة والشعب الليبي بالرغم 

من أن الكارثة أكبر لديه، ولكني واثق من نصره«.

لن���دن � ا.ف.پ- اعلن���ت جامع���ة »لندن س���كول اوف 
ايكونوميكس« انها فتحت حتقيقا ملعرفة ما إذا كان س���يف 
اإلس���الم، النجل األصغر للعقيد الليب���ي معمر القذافي، زور 
أطروحته التي نال على أساس���ها م���ن اجلامعة البريطانية 

العريقة شهادة الدكتوراه.
وحصل سيف اإلسالم على شهادة الدكتوراه من اجلامعة 
على أس���اس أطروحة في الفلس���فة حول »دور املجتمع في 
دمقرطة مؤسس���ات احلكم الدولية« انته���ى من اعدادها في 

سبتمبر 2007.
وقال متحدث باس���م اجلامعة امس االول ان »لندن سكول 
اوف ايكونوميكس على علم باالتهامات بشأن حصول تزوير 
في اطروحة »سيف القذافي«، مضيفا ان »اجلامعة تأخذ بكثير 
من اجلدية أي معلومة تتعلق بالتزوير وتدرس املسألة طبقا 
لالجراءات املعمول بها في لندن سكول اوف ايكونوميكس«.

وبحسب »ذي بيفر«، النشرة التي يصدرها طالب لندن سكول 
اوف ايكونوميكس، فإن أساتذة جامعيني طلبوا عدم الكشف 

عن هويتهم هم الذين اتهموا القذافي بتزوير أطروحته.

معمر القذافي السوداني

دريد حلام

مرمي نور

حميد الشاعري

طفل ليبي يستغيث بـ »ميسي« إلنقاذ بالده

نظرية قذافية.. إذا كان الموت ذكرًا وجبت مقارعته 
وإن كان أنثى وجب االستسالم لها حتى الرمق األخير!

رياضة، ل����و كان ممكنا، كنت 
أود أن أستبدل أهدافي مبعلمني 
ومدارس جلميع االطفال وأيضا 
بالغذاء كي يتي����ح ذلك النمو 

الصحي جلميع االطفال«.
واضاف����ة الهتمامه بقضايا 
االطفال، يولي النجم االرجنتيني 
اهتماما خاصا بضحايا الكوارث 
العالم، حيث قام ميس����ي  في 
بزيارة الى املناطق التي دمرها 
زلزال هايتي مطلع 2010 وأعيد 
بناؤها في وقت الحق في رسالة 

من أجل التضامن.
وكان ميس����ي قد وصل الى 
العاصمة  هايت����ي قادما م����ن 
البنمية، حي����ث لعب االربعاء 
مباراة اس����تعراضية الغراض 
خيري����ة، ش����هدت مش����اركة 
العديد من النجوم االوروبيني 

والالتينيني.
كما زار ميسي في عاصمة 
هايتي القوة االرجنتينية التابعة 
لبعثة االمم املتحدة العاملة في 
البالد، واستمع الى تقرير حول 
عمل مستشفى ميداني قدم الدعم 

لسكان البالد.

و»انتحار رائد فضاء« وغيرها، 
لكن ما ركز عليه العقيد دوما 

هو ثورة اجلماهير.
وكان العقيد قد توقع الثورة 
على غيره ول���م يتوقعها أبدا 
لنفس���ه، حيث أكدها في عدة 
لقاءات تلفزيونية الى ان وثقها 
في كتابه »الف���رار الى جهنم« 
حني قال: ان طغيان الفرد أهون 
أنواع الطغيان، فهو فرد في كل 
حال تزيل���ه اجلماعة ويزيله 
حتى فرد تافه بوسيلة ما، أما 
طغيان اجلموع فهو أشد صنوف 
الطغيان فمن يقف أمام التيار 
اجلارف، كم أحب حرية اجلموع 
وانطالقها بال سيد وقد كسرت 
أصفادها وزغردت وغنت بعد 
الت���أوه والعن���اء، ولكني كم 
أخشاها، ولكني أحب اجلموع 
أبي، وأخش���اها كما  كما أحب 

أخشاه.

دب���ي �� عربي���ة نت: وضع 
القذافي  الليب���ي معمر  العقيد 
نظريات كثيرة ابان فترة حكمه 
التي دامت 42 عاما حلل معظم 
مش���كالت العالم وضمنها في 
كتابه االخضر، من دون أن يغفل 
عن تقدمي نفسه كأديب ومفكر 
عاملي. حيث ال تختفي الناحية 
الفكري���ة واألدبية لدى العقيد 
خلف مناصب���ه املتعددة التي 
سماها لنفسه، فالعقيد واضع 
النظرية السياسية الثالثة والتي 
طرحها في الكتاب االخضر ليضع 
نفسه بذلك الى جانب آدم سميث 
منظر الرأسمالية وكارل ماركس 

منظر الشيوعية.
 � الثالثة  النظرية  فتنطوي 
كما يقول القذافي � ع لى اعطاء 
حل ملشكلة احلكم بتولي الشعب 
احلكم من خالل مؤمترات شعبية، 
وفي الكتاب االخضر للعقيد ركن 

)ڤيديو( في حني أتيحت الفرصة 
الطفال اس����بانيا للقاء ميسي 
بنفس����ه في استاد »كامب نو« 
معقل برشلونة، حسب ما ذكرته 
اليونيس����يف في موقعها على 

االنترنت.
وقال ميسي خالل االجتماع 
»أحب في كرة القدم أنها تذكرني 
بأهمية العمل مع االطفال، كرة 
الق����دم أكثر بكثي����ر من مجرد 

واالرجنتني.
وف����ي نوفمبر ع����ام 2010، 
علم هؤالء االطفال بحقهم في 
الرياضة واللعب، كما ورد في 

»اتفاقية حقوق الطفل«.
وأعد االطفال عددا من االسئلة 
لتوجيهها الى ميسي كما أعد كل 

طفل لعبة من مواد مهملة.
ووج����ه أطف����ال االرجنتني 
أسئلتهم عبر تسجيل تليفزيوني 

حتديد جنس املوت ومعرفة ان 
كان ذكرا أو أنثى، فإن كان ذكرا 
النهاية،  وجبت مقارعته حتى 
وان كان أنثى وجب االستسالم 

لها حتى الرمق األخير.
وللعقيد مؤلفات عدة منها: 
»األرض أرض« و»القرية قرية« 

اجتماعي يفصل فيه الفرق بني 
الرجل واملرأة فيقول: »املرأة أنثى 

والرجل ذكر«.
وفي كتاب بعنوان »املوت« 
يخوض العقيد في البحث عما اذا 
كان املوت ذكرا أو أنثى ويرجح 
انه ذكر، ويق���ول: من الواجب 

العربية.نت: طلب   � دب����ي 
محتج����ون ومتظاه����رون في 
ليبيا من النج����م االرجنتيني 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 
مساعدتهم الظهار صورة ومعاناة 
ليبيا احلقيقية للعالم أجمع، 
القذافي  النقاذهم من »مذابح« 
وذلك من خالل صورة نشرتها 
صحيفة »سبورت« االسبانية 
التي تعود لطفل يدعى محمد 

من مدينة بنغازي.
واستغاث الطفل الليبي الذي 
يؤيد الثورة الليبية مبيس����ي 
قائال: »ميس����ي يجب أن يعلم 
أن ما يحدث في ليبيا اآلن هي 
مذبحة حقيقية، وعليه اظهار 
م����ا نفكر به ومب����ا يجري في 

بالدنا«.
ويهت����م جن����م برش����لونة 
االسباني بهموم االطفال حول 
العالم بوصفه سفيرا للنوايا 
احلس����نة ل����دى االمم املتحدة 
اذ رد  للطفولة )يونس����يف(، 
ميس����ي في العام املاضي على 
أسئلة وجهها له مجموعة من 
االطفال من 12 مدرسة في اسبانيا 

طالبه بإظهار ما يجري من مذابح للعالم

ليونيل ميسي

هيفاء للقذافي: »يا جميل يا عسولة«
 إم.بي.س��ي.نت: انتش��ر على املنتديات اإللكترونية وموقع
ال��� »فيس بوك« ڤيديو اغنية املغني��ة اللبنانية هيفاء وهبي »يا 
جميل يا عس��ولة.. يا ش��خصية ما تتكررش«، وقد مت تركيبها 

على مشاهد من مواقف الرئيس الليبي معمر القذافي.
الڤيديو مأخوذ من موقع »اليوتيوب« حيث شاهده حتى اآلن 
أكث��ر من 129 ألف��ا تباروا في اطاق التعليقات الس��اخرة، التي 

تعاملت مع الڤيديو وكأنه حقيقي.


