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 سيف اإلسالم القذافي يتوعد الثوار بعمل عسكري شامل: «إننا قادمون»
 عواصمـ  وكاالت: روسيا فرضت 
حظرا على تصدير االســــلحة الى 
ليبيا، فرنســــا اعترفــــت باملجلس 
الوطني االنتقالي املعارض، االحتاد 
االوروبي فرض مزيدا من العقوبات 
على النظام، كل ذلك لم يردع قوات 
التي اتخذت  القذافي  العقيد معمر 
هجماتها على معارضي النظام منحا 
مغايرا امس اذ بدأت تنفيذ قصف 
من سفنها في البحر فيما استمرت 
في استهداف مخازن النفط والوقود 
وســــط معلومات عن سقوط رأس 

النوف بيد كتائب العقيد.
  وفي هذا االطار، قال مصدر من 
املعارضة املسلحة في شرق ليبيا 
أمــــس إن القــــوات املوالية للزعيم 
أطلقــــت صواريخ من ناقالت نفط 
على مواقــــع للمعارضة في ميناء 

راس النوف النفطي.
  وقال ســــالم مغربي في اتصال 
تلفوني مع «رويترز» «أراها بعيني. 

ناقالت النفط تقصف البلدة».
  وأضاف «الطائرات تقصف أيضا 
ويجري إطالق صواريخ من البر». 
وقال إنه يتحدث من منطقة سكنية 
من امليناء قرب مبنى تابع لشركة 
بترول، وتابع «رأيت عددا من القتلى 

في الشارع».
  وقال شــــاهد من «رويترز» إن 
قذائف أو صواريخ ســــقطت على 
بعد بضعة كيلومترات من مصفاة 
راس النوف وبالقرب من مبنى تابع 
الليبية اإلماراتية لتكرير  للشركة 

النفط.
   وأوقف هجــــوم مضاد للقوات 
املوالية للزعيم الليبي معمر القذافي 
تقدم املعارضني على الساحل الشرقي 
اذ اضطروا لالنسحاب من  الليبي 
بلدة بن جواد االســــتراتيجية بعد 

تعرضهم إلطالق نيران كثيف.
  ولم يتمكــــن املعارضون الذين 
ســــيطروا على أجــــزاء كبيرة من 
اكثر تنظيما  الشرق والذين باتوا 
من االستيالء على الطريق الساحلي 
غربي سرت مسقط رأس القذافي اذ 
منعت الدبابات واملقاتالت تقدمهم.
  في هذا الوقت، نقلت «رويترز» 
الليبي ســــيف  الزعيم  عن جنــــل 
اإلسالم القذافي اعتباره انه ال مجال 
للتفاوض مع الثوار اآلن، مشيرا الى 
انه «لم تعد هناك فرصة حوار مع 

املعارضني».

  وأشار سيف اإلسالم القذافي الى 
ان الوقت حان لعمل عسكري شامل 
ضد الثوار، مؤكدا انه «لن نستسلم 
أبدا»، وتوعد الثوار في شرق البالد 
قائال «اننا قادمون»، ملمحا الى ان 
القوات املوالية للنظام في طريقها 

الى بنغازي معقل الثوار.
  من جهة أخرى، بث التلفزيون 
احلكومي الليبي ما قال انها محادثة 
بني الســــفير األميركــــي الذي كان 
يتحدث االجنليزية من خالل مترجم 
وعمر احلريري املمثل العســــكري 
للمجلس الوطني االنتقالي الليبي 
الذي وصفه التلفزيون بأنه «عميل» 

و«خادم».
  هذه التطورات وما سبقها، دفعت 
اللجنة الدولية للصليب األحمر الى 

االعالن عن اعتبار أن ليبيا انزلقت 
إلــــى حرب أهلية مــــع تزايد أعداد 
اجلرحى املدنيني الذين يصلون إلى 

املستشفيات في املدن الشرقية.
  وناشــــد جيكــــوب كيلينبرجر 
الليبية  الســــلطات  اللجنة  رئيس 
الســــماح للجنة بدخــــول املناطق 
العاصمة طرابلس  الغربية ومنها 
لتقييم االحتياجات وذكر اجلانبان 
أن القانون الدولي يجرم استهداف 
املدنيني واملنشآت الطبية وسيارات 

االسعاف.
  وقــــال كيلينبرجــــر في مؤمتر 
صحافي «هناك اآلن صراع مسلح 
غير دولي أو ما ميكن وصفه بانه 
حرب أهلية». وأضاف «نرى أعدادا 
متزايــــدة من اجلرحــــى تصل إلى 

املستشــــفيات في الشــــرق ونحن 
قلقون للغاية».

  انتقال سلمي 

  سياسيا، نقلت صحيفة بوبليكو 
البرتغاليــــة امــــس عــــن مصــــدر 
ديبلوماســــي قوله بعد ان اجتمع 
البرتغالي لويس  وزير اخلارجية 
أمادو مع مبعــــوث للزعيم الليبي 
معمر القذافي في لشبونة ان القذافي 
سيقبل بإجراء محادثات عن انتقال 

السلطة.
الديبلوماســــي    وقــــال املصدر 
للصحافية ان هذه الرســــالة يجب 
ان تؤخذ بحذر النها جاءت ردا على 
اقتراحات أمادو بوقف القتال ضد 
املناهضني للقذافي وانتقال السلطة 

في ليبيا سلميا.
  وأضافت «من السابق الوانه رغم 
ذلك تقييــــم املقصد احلقيقي لهذه 
الرســــالة وإلى أي مدى ميكن عدم 
الربط بينها وبني الظروف السابقة 
إلعالنها... فالرســــالة لم تقدم في 

بداية االجتماع».
الرئاسة املجرية    دوليا، أعلنت 
الدورية لالحتاد األوروبي أن االحتاد 
انتهى أمس من إقــــرار آليات قرار 
فرض عقوبــــات جديدة على نظام 
العقيد ومن املقرر أن يبدأ سريان هذه 

العقوبات اجلديدة هذا األسبوع.
  من ناحيته، قال الكرملني في بيان 
أصدره أمس إن روسيا ستحظر كل 
مبيعات السالح لليبيا مما سيعلق 
فعليا العمل بعقود األسلحة املبرمة 

مع حكومة الزعيــــم الليبي معمر 
القذافي. بهذا القرار تستجيب موسكو 
حلظر على السالح وإجراءات عقابية 
اخرى فرضت مبوجب قرار ملجلس 
االمن التابــــع لالمم املتحدة في ٢٦ 
فبراير ضد ليبيا لكن روسيا التي 
حتتفظ بحق النقض (الڤيتو) داخل 
التابع لالمم املتحدة  مجلس االمن 
التدخل  أنها تعــــارض  حذرت من 
العسكري في ليبيا حتى مع مناقشة 
الواليات املتحدة ودول حلف شمال 
االطلسي خليارات تدعم املعارضة 
املسلحة الليبية ومنها فرض منطقة 

حذر جوي.

  ضربات جوية محددة األهداف 

  في غضون ذلك، يعتزم الرئيس 

الفرنســــي نيكوال ساركوزي ان 
يقترح على شــــركائه في االحتاد 
االوروبي شــــن «ضربات جوية 
فــــي ليبيا  محــــددة االهــــداف» 
والتشــــويش علــــى انظمة البث 
لقيادة قوات الزعيم الليبي معمر 
القذافي، مثلما افاد مصدر قريب 

من امللف أمس.
  ولم يؤكد قصر االليزيه االمر 

ردا على اسئلة فرانس برس.
  وقال «لم نصل الى هذه املرحلة 
املوافقات  بعد. ســــوف نطلــــب 
القانونية ملنع القذافي من استخدام 

القوة».
  واوضح املصــــدر القريب من 
امللف لـ«فرانس برس» ان املطلوب 
«ضرب عدد محدود جدا من املواقع 

التي تنطلق منها العمليات االكثر 
دموية» التي يشنها طيران القذافي 

على السكان املدنيني الليبيني.
  وردا على املوقف الفرنسي أعلن 
النظام الليبي امس عن وجود «سر 
خطير» سيؤدي الى سقوط الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي، بعيد 
اعتراف فرنسا باملجلس الوطني 
االنتقالي الليبي الذي شكله الثوار 
باعتباره «املمثل الشرعي الوحيد 

للشعب الليبي».
  واكدت وكالــــة االنباء الليبية 
الرسمية انها «علمت ان هناك سرا 
خطيرا سيؤدي حتما الى سقوط 
ساركوزي او حتى محاكمته يتعلق 
بتمويل حملته االنتخابية السابقة» 

سنة ٢٠٠٧. 

 البيت األبيض يدافع عن طريقة 
تحركه في مواجهة األزمة الليبية

  
  واشنطن ـ أ.ف.پ: أعلن البيت األبيض أمس األول انه لم يقرر بعد 
ــتراتيجيته ملواجهة األزمة الليبية لكنه نفى االنتقادات بالتباطؤ في  اس
ــهدها ليبيا ضد الزعيم معمر القذافي  التحرك إزاء االنتفاضة التي تش

منذ ثالثة أسابيع.
  ومع تأكيده ان كبار املسؤولني في اإلدارة اجتمعوا في البيت األبيض 
لبحث النهج الواجب اتباعه ملواجهة األحداث في ليبيا، حاول جاي كارني 
املتحدث باسم الرئيس األميركي باراك اوباما التقليل من أهمية اللقاء.

ــم انه ليس االجتماع الذي  ــال كارني في تصريح صحافي «اعل   وق
ــيؤدي الى قرار. انه اجتماع يتم خالله استعراض االحداث في ليبيا  س

وبحثها وكذلك مجمل اخليارات التي اعتمدناها وتلك املتوافرة».
  ويبدو ان اإلدارة األميركية تتريث حيال احتمال البدء بعمل مسلح 
ــى فرض منطقة حظر جوي في ليبيا رغم ان الرئيس اوباما دعا  او حت

عدة مرات العقيد القذافي الى التخلي عن السلطة.
  وإزاء االنتقادات الصادرة عن السناتور اجلمهوري جون ماكني وعن 
صحيفة نيويورك تاميز التي اخذت على اإلدارة األميركية توجيه «رسائل 
متناقضة» حول ليبيا و«إضعاف قوة اإلقناع االميركية» رد كارني مشيدا 

بسرعة التحركات التي قامت بها واشنطن في هذه االزمة.
  وقال الناطق األميركي «لقد فرضنا عقوبات قوية جدا بينها جتميد 
ــن ٣٠ مليار دوالر لنظام القذافي (في الواليات املتحدة). وقمنا  اكثر م
ــركائنا األوروبيني لعقوبات أخرى في األمم املتحدة»  بالتنسيق مع ش

متطرقا ايضا الى املساعدة اإلنسانية التي قدمتها واشنطن.
  وتابع ان «اجتماعات حلف شمال االطلسي هذا االسبوع في بروكسل 
ــل الرئيس باراك اوباما»،  ــت مببادرة من الواليات املتحدة من قب أطلق
ــابيع». وأجرى الناطق مقارنة مع  مضيفا «كل ذلك حصل في ثالثة اس
احلرب في يوغوسالفيا السابقة في ١٩٩٢ حني «استلزم األمر ثالثة أشهر 
لفرض حظر على األسلحة بني اعالني استقالل سلوڤينيا وكرواتيا وفي 

الوضع الراهن استغرق األمر تسعة ايام». 

 الزعيم الليبي يهدّد بـ «سرّ» يُسقط ساركوزي.. ومعلومات عن قبوله محادثات «انتقال السلطة» 

(أ.پ)   قوات الثوار تنسحب من بلدة رأس النوف عقب االشتباكات العنيفة مع قوات القذافي أمس  

 الساعدي القذافي 

 فالح بن غيام

 العقيد وعمليات التجميل: جراح من أصل سوري 
زرع له شعره وبرازيلي شّد وجهه!

 دبيـ  عربية.نت: كشف موقع 
«العربية.نـــت» أمـــس األول ان 
طبيبني برازيليني، أحدهما سوري 
األصل، ساعداه قبل ١٦ سنة في 
القضاء على ما واجهه بعمليتني 
جتميليتني: شد جلد الوجه وزرع 

للشعر في فروة رأسه.
  كان وجـــه العقيـــد في ١٩٩٤ 
مليئا بتجاعيد ومطبات والتواءات 
جلدية غزته وحلت عليه بعامل 
التقدم في العمر، وشـــعره كان 
بدأ يتســـاقط بكثـــرة وينفصل 
عن مقدمـــة وصحن الرأس، ولم 
يكن يبدو أن عمره ٥٣ سنة ذلك 
العام، بل رمبا أكبر بعشر سنوات 
تقريبا، في وقت كانت التحضيرات 
على قدم وســـاق الحتفال ليبيا 
مبرور ٢٥ سنة على ثورة الفاحت 
ونقل عنه حينها «وأنا ال أرغب 
بالظهور كالعجوز أمام الليبيني» 
وفق ما قاله ألحد الطبيبني، وهو 
السوري األصل فابيو نقاش، لذلك 
أراد القيام بحركة «تصحيحية» 
تعيده إلـــى صباه، طبقا ملا قاله 
لنقاش نقـــال وذكره حني حتدث 
عبر الهاتـــف إلى «العربية.نت» 

من سان باولو.
  وقـــال نقاش ـ وهو أصال من 
مدينة حلب ومعروف من خالل 
عمله في «املستشـــفى السوري 
اللبناني» املعتبر أشهر مستشفيات 
سان باولو، بأنه واحد من أبرع 

محمد زيد، بـــأن يجري للعقيد 
عملية جتميل خلدوده وأســـفل 
جفون عينيه بشـــد جلد الوجه 

ليستقيم وتعود إليه نضارته.
  ومضـــى الطبيبان إلى قاعدة 
العزيزية، وهي عســـكرية يقيم 
فيها العقيد القذافي مع عائلته إلى 
اآلن بطرابلس الغرب، واجتمعا 
إليه وأخبرهما بأنه يريد إجراء 
التجميليـــة وزرع  العمليتـــني، 
الشعر، بتخدير موضعي وليس 
تخديرا كامال يغيب فيه عن الوعي، 
فوافق الطبيبان، وقام د.الياسير 
ريبيرو بشـــد اجللد بحيث عاد 
القذافي يبـــدو أصغر من عمره 
فـــي ذلك الوقت. مـــن بعدها بدأ 
د.فابيو نقاش بعملية زرع الشعر 
«فسحبت حويصالت من مؤخرة 
رقبته وزرعتهـــا واحدة واحدة 
في صحن الرأس عند الفروة في 
املقدمة، كما فـــي اجلانبني، ولم 
أشعر بأن الزعيم الليبي أحس بأي 
ضيق وهو يسلم لي رقبته وعنقه 

ورأسه بالكامل»، كما قال.
  ورفض د.نقاش، البالغ عمره 
٥٥ سنة، أن يذكر كم تقاضى من 
العقيد الليبي في ذلك الوقت، لكنه 
اعترف بأن تكاليف زرع شـــعر 
مماثل للعقيد القذافي تزيد على 
٥ آالف دوالر اآلن «إذا ما مت الزرع 
في عيادتي اخلاصة بسان باولو»، 

وفق تعبيره. 

جراحي التجميل وزارعي الشعر 
في البرازيلـ  إنه توجه إلى ليبيا 
في منتصف ١٩٩٤ بناء على طلب 
من زميل له، وهو جراح جتميل 

شهير في ريو دي جنيرو، واسمه 
الذي أخبره  د.الياسير ريبيرو، 
بأنه تلقى عرضا من القذافي عبر 
وزير الصحة الليبي ذلك العام، 

 متظاهرون يحتلون منزل 
  سيف اإلسالم القذافي في لندن

  
  لندن ـ أ.ف.پ: اقتحم متظاهرون مؤيدون 
ــا في لندن ميلكه  ــوار الليبيني منزال فخم للث
سيف االسالم جنل الزعيم الليبي معمر القذافي، 
ــرطة البريطانية أمس  كما أفاد مصدر في الش

األول.
  وقال متحدث باسم شرطة سكوتالنديارد 
ان «الشرطة استدعيت الى عنوان في هامستد 
(احلي الراقي في شمال لندن) اثر انباء عن اقتحام 

العقار من قبل أشخاص مجهولني»..
  وأضاف ان الشرطة لم تعتقل احدا، رافضا 
اإلفصاح عن عنوان املنزل الذي مت اقتحامه وال 
ــم مالكه. ولكن متحدثا باسم مقتحمي  عن اس
املنزل قال للصحافيني الذين سرعان ما جتمعوا 
امام املنزل «نحن نحتل منزل سيف اإلسالم، 
والذي تبلغ قيمته عشرة ماليني جنيه، للتعبير 
عن تضامننا مع كل أولئك الذين يقاتلون ويقتلون 

 منزل سيف االسالم جنل الزعيم الليبي معمر القذافي بعد ان سيطر عليه املعارضون في ليبيا اآلن». 

 محامو تشارلز تايلور:
  لماذا ال يحاكم القذافي أيضًا؟

  
  بي بي سي: تساءل محامو الدفاع عن الرئيس 
ــارلز تايلور الذين قدموا  الليبيري السابق تش
ــام محكمة جرائم احلرب  مرافعتهم النهائية ام
اخلاصة بسيراليون ملاذا ال يحاكم العقيد الليبي 
معمر القذافي مثل موكلهم؟ مشككني في عدالة 

احملاكمة.
  ووصف احملامي كورتيني غريفث احملاكمة 
ــي القرن احلادي  ــتعمار اجلديد ف بانها «االس
والعشرين» في ختام مرافعته النهائية، اما احملكمة 
ــيراليون والتي  اخلاصة بجرائم احلرب في س

تعقد في الهاي.
  وخالل املرافعة قال غريفث ان العدالة يجب 
ــاوي على اجلميع وتساءل ملاذا  ان تطبق بالتس
ال يجبر العقيد الليبي معمر القذافي على املثول 

امام القضاة؟
  واضاف ان ذلك لم يحدث الن لرئيس الوزراء 
البريطاني السابق توني بلير مصالح اقتصادية 

مع النظام في ليبيا. 

 القذافي يخشى قصف مقره
  من قبل طيارين موالين له

  
  دبيـ  د.ب.أ: ذكرت صحيفة البيان اإلماراتية 
ــفت لها أن  ــادر ليبية مطلعة كش أمس أن مص
«العقيد معمر القذافي يخشى من إقدام طيارين 
موالني له على تنفيذ ضربة جوية تستهدف مقره 
ــال مصدر مقرب  ــي العاصمة طرابلس». وق ف
ــن القذافي: إن «اختفاء القذافي خالل اليومني  م
ــا لعدم تصديقه للخيانة  املاضيني يرجع أساس
ــي التفكير العميق  ــي يتعرض لها ورغبته ف الت
فيما يحدث وأسباب حدوث االنشقاق عليه من 

أقرب املقربني له مع انطالق الثورة».
  وأضاف املصدر أن «القذافي يفكر جديا في 
التنحي واخلروج من ليبيا قبل حدوث أي تدخل 
ــض عليه ومحاكمته  خارجي لضمان عدم القب
ــرض إلى ضغوط  ــة وأن بالده حاليا تتع خاص
ــة خارجية قد تؤدي إلى حدوث حصار، ما  دولي

يفوت عليه اخلروج من ليبيا». 

 ڤيديو لسيارة سحقتها دبابات 
القذافي وفيها عائلة ليبية

  
ــوب» لقطات ڤيديو  ــر على موقع «يوتي   نش
لسيارة سحقتها دبابات القذافي في بنغازي انتقاما 

من املدينة التي انقلبت ضد حكم القذافي.
  وقالت مجلة «ارابيان بيزنس» االماراتية على 
موقعها: وكان في السيارة عائلة من مدينة بنغازي 
ــتثن  ــوم بالدبابات والطائرات لم يس عقب هج

املدنيني وسكان املدينة في بيوتهم.
  وفي الڤيديو املأساوي يبدو اجلزء االمامي حتى 
منتصف السيارة وقد سحق متاما، فيما ارتفعت 
ــيارة عن االرض  عجالت اجلزء اخللفي من الس
ــحق، وكان الرجال من حول السيارة  جراء الس
ينظرون في صدمة ورعب وهم يصرخون من 

هول اجلرمية. 

 الساعدي القذافي يشارك 
  منتجًا يهوديًا بـ ١٠٠ مليون دوالر!

 ليبرمان: العقيد زعيم «ذو مصداقية» وسقوطه يهدد إسرائيل!

 «نصرة الشعب الليبي» في ديوان بن غيام

  ونقلت اذاعة اجليش االســـرائيلي 
عن مصادر امنية «لم تسمها» قولها ان 
ليبيا حسنت عالقاتها مع اسرائيل في 
اآلونة االخيرة حيث ان وزير اخلارجية 
االسرائيلي افيغدور ليبرمان اقام شبكة 
عالقات مميزة مع النظام ومدح القذافي 
عدة مرات في عدة جلســـات حلكومته 

معتبره زعيما «ذا مصداقية». 

يقول لاليطاليني «ال تستطيعون فعل شيء 
لي طاملا خلفي بحر من العرب» والليبي 
جزء من األمة العربية وال يستطيع أيا 
كان فصلـــه عن ذلك، لكن األربعني عاما 
تقريبا املاضية ال متثل الشعب الليبي، 
وما حدث خاللها ليس من أخالق وشيم 
الشـــعب الليبي الطيب البســـيط الذي 
استغل القذافي بساطته للسيطرة عليه 
وتسييره حتت شعار الثورة، خصوصا 
في شأن حترير فلسطني واالحداث التي 

جرت عام ١٩٦٧. 

 كشفت تقارير أجنبية ان الساعدي 
ـ جنل الزعيـــم الليبي معمر القذافي ـ 
اســـتثمر مبلغ ١٠٠ مليـــون دوالر في 
شركة انتاج ســـينمائية ميلكها منتج 
يهودي، باتت تواجـــه خطر اإلفالس 
بعدما قاطعها «أهل هوليوود» بسبب 

أموال القذافي.
  وتتمركز شركة نانتشورال سلكشن 
أو «االختيار الطبيعي» في مدينة لوس 
اجنيليـــس، حيث كان صاحبها ماثيو 
بيكرمـــان أعلن أواخر صيـــف العام 
٢٠٠٩ أنه تلقى مبلغ ١٠٠ مليون دوالر 

كاستثمارات مالية من الساعدي.
  وكان بيكرمان التقـــى القذافي في 
مهرجان كان الســـينمائي فـــي العام 
٢٠٠٩، واتفقا علـــى الصفقة الضخمة 
بعدما كانت شركة بيكرمان تواجه خطر 
اإلفالس من جراء تداعيات األزمة العاملية 

االقتصادية.
  من جهة اخرى اكدت مصادر امنية 
اسرائيلية ان خطرا استراتيجيا كبيرا 
يهدد اجلبهة اجلنوبية السرائيل في ظل 
احتماالت سقوط نظام العقيد الليبي 

معمر القذافي.

 عادل الشنان
  نظم الناشط السياسي د.فالح بن غيام 
ندوة مساء أمس االول في ديوانه حتت 
عنوان «نصرة الشـــعب الليبي» بهدف 
توجيه رسالة من الشعب الكويتي لنصرة 
ومؤازرة وتأييد الشـــعب الليبي، حيث 
حضرها عدد من الناشطني السياسيني 
واملعارضني الليبيني وسط حضور غفير 

من املواطنني.
  وأكد الناشط السياسي د.فالح بن غيام 
أن هـــذه الندوة أقل ما ميكن تقدميه من 
منطلق شعبي أخوي وإنساني للثورة 
الليبية التي تريـــد التخلص من الظلم 
الذي جثم على صدورهم طوال ٤٠ عاما، 
مؤكدا ان من احلكومات التي ســـقطت 
من كان مؤيدا للطاغية صدام حسني في 
احتالله للكويت، والقذافي ها قد دنا يوم 
زواله علي يد الثـــوار االحرار الليبيني 
الذي حترك ليثأر لنفسه ونحن كشعب 
كويتي نساند ونساعد ومند يد العون 

إلخواننا الليبيني.
  من جهته، قال املعارض الليبي د.سلمان 
احلماسي: أثلج صدورنا بيان مجلس األمة 
الكويتية بشأن الثورة الليبية، وهو يعبر 
عن ديدن الشعب الكويتي االصيل، مشيرا 
الى ان الشـــعب الليبي محب للعروبة 
ويرتكز على االسالم، وكان عمر املختار 


