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سيناريو انتشال طيار الـ»أف 15« 
على طريقة هوليوود

صاروخ »توماهوك« بـ 1.5 مليون 
وكلفة الطلعة اجلوية تبلغ 40 ألفاً

الشاب خالد يشّن هجومًا 
حادًا على القذافي

واشنطن ـ أ.ف.پ: ثالث ساعات ونصف الساعة تفصل بني 
قفزه من الطائرة وعودته ساملا على منت سفينة اميركية، اذ جرت 
عملية انقاذ طيار الـ»اف-15« التي حتطمت قرب طرابلس االثنني 
املاضي وفق سيناريو معد بشكل جيد وشمل القاء قنبلتني. فور 
وقوع احلادث، بدأت عملية بحث وانقاذ ملشاة البحرية االميركية 
)املارينز( على منت السفية الهجومية البرمائية كيرسارج التي 
تبعــــد 250 كلم عن املوقع، كمــــا روى ضابط كبير في املارينز 
للصحافيني. وقال الضابط طالبا عدم كشف هويته »هناك فريق 

انقاذ في حالة تأهب في كل مرة ترسل فرقا الى اجلو«.
وبعد 17 دقيقــــة، اقلعت طائرتان عموديتان »ايه في-8 بي 
هارير« من الســــفينة كيرسارج لتقدمي دعم فوق املنطقة التي 
قفــــز فيها طاقم الطائرة في غوت ســــلطان قرب بنغازي، احد 
معاقل املعارضة الليبية. وكانــــت طائرة اف-16 تقوم بطلعة 
فــــوق املنطقة اصال. وقال الضابط مبــــررا هذه التحركات »اذا 
واجه الضابط قوات ال يعرف ما اذا كانت صديقة او عدوة، فهو 

ميلك دعما جويا بانتظار املروحية«. 
واقلعت طائرة »كي ســــي-130« من قاعدة ســــيغونيال في 
صقلية لتأمني الوقود في اجلو للطائرتني اللتني ارســــلتا لهذه 
املهمة. وعلى االرض، يقول الكتيب ان الطاقم يجب ان يختبئ 
او يتوجه الى نقاط محددة النتشاله من اجل االتصال مع فريق 
االنقــــاذ. وقال الضابط »كما يحدث فــــي االفالم«، موضحا انه 
»امر منظم جدا وميلكون كل املعدات التي تســــمح لهم بالبقاء 
في املقعد«. في الســــاعة 1.20 وصلت طائرتا الهارير الى غوت 

سلطان واتصلتا بقائد الطائرة.

العربية.نت: تتكبد الواليات املتحدة األميركية 100 مليون دوالر 
يوميا نتيجة تدخلها العسكري في ليبيا، وحتاول وزارة الدفاع 
األميركية جاهدة جتنب التقدم بطلب حصول على متويل طارئ 
من الكونغرس لتوفير األموال الالزمة لتغطية نشــــاط القوات 
العسكرية في حال امتداد عملية »فجر أوديسا« لفترة طويلة. 
ووفقا لتقرير أصدره مركز التقييم االســــتراتيجي واملالي في 
واشنطن، فإن تقديرات كلفة عمليات اليوم األول قد تزيد عن 100 
مليون دوالر، وسترتفع الكلفة اإلجمالية مع تواصل العمليات. 
وبالنسبة للجيش األميركي، فإن التكاليف الضخمة لعملياته على 
ليبيا يندرج حتتها ثمن الذخائر، ووقود الطائرات، ودفع بدالت 
للقوات املشاركة في العمليات. ففي اليوم األول من الضربات، 
أطلقــــت القوات التي تقودها الواليات املتحدة 112 صاروخا من 
طراز »توماهوك« بعيــــدة املدى، والتي كلفت نحو 112 إلى 168 
مليون دوالر، أي ما معدله 1.5 مليون دوالر لكل صاروخ. وبلغ 
مجموع ذلك 112 مليون دوالر إلى 168 مليون دوالر. وتشــــتري 
وزارة الدفاع األميركية عادة نحو 200 صاروخ سنويا من طراز 
»توماهوك«. ويقول مراقبون عســــكريون إن املقاتالت اجلوية 
من طراز »بي 2« و»أف 15« و»أف 16« املستخدمة في العمليات 
تستهلك وقودا بكميات كبيرة، كما أن تكاليف صيانتها مرتفعة 
جدا، فاستخدام طائرات »أف 15« و»أف 16« يكلف 10 آالف دوالر 
بالساعة، أما بالنســــبة لـ »بي 2« فإن هذه الكلفة تصل إلى ما 

بني 30 و40 ألف دوالر في الساعة.

شن الفنان اجلزائري الشاب خالد هجوما شديدا على الرئيس 
الليبي معمــــر القذافي متهما إياه بارتكاب جرائم في حق أبناء 
شعبه من اجل البقاء على كرسيه ولو على حساب دماء الليبيني، 
مشــــيرا في بيان صادر عن مكتبه االعالمي عن اســــفه الشديد 
لسقوط الكثير من الضحايا يوميا واستخدام القذافي اسلحته في 

مواجهة انتفاضة شعبه الذي يرغب 
في احلرية. وعبر الشاب خالد عن 
سعادته باملد الثوري الذي اجتاح 
الشــــعوب العربية والذي بدأ في 
تونس واطاح بنظام زين العابدين 
بن علي ثم جناح ثورة الشــــعب 
املصري وإطاحتها بالرئيس مبارك 
واآلن ليبيا على وشك التحرر وهو 
ما يعني ان ارادة الشعوب اقوى من 
احلكام وأن على احلاكم ان يسعى 
الى تأمني حكمه عن طريق ارضاء 

شعبه ال حاشيته.

املعارضة الليبية تعينّ محمود جبريل رئيساً حلكومة مؤقتة

في مؤمتر صحافي لنصرة الشعب الليبي أقامته اللجنة الشعبية الكويتية بالتعاون مع جمعية الشهيد فهد األحمد

الكويت والسعودية واألردن يدعمون العملية العسكرية في ليبيا »لوجستيًا«
والقذافي يتحدى التحالف الدولي: صامد ومستعد للمعركة

الدمخي: القذافي تفنن زرع الفنت بني الدول العربية

هل يواجه القذافي وأبناؤه مصير صدام حسني وعائلته؟
حزمة سيناريوهات تتوقعها 
الساحة السياسية والعسكرية 
فــــي فرنســــا جتاه مســــتقبل 
عائلة القذافي.. إما أن يستسلم 
ويدخل فــــي مفاوضات تنتهي 
بخروجه وعائلته من ليبيا، وهي 
االفتراضية األبعد احتماال، أو 
حرب عســــكرية ضارية تأكل 
األخضر واليابس هدفها األول 
اإلطاحة بقوات القذافي واخلالص 
منه وأبنائه كما حصل مع املقبور 
صدام حســــني، وتلقي بليبيا 

وشعبها في مصير مجهول.
العســــكريون  فاحملللــــون 
يتوقعون ان تخلع قوات القذافي 
مالبسها العسكرية في أقرب وقت 
تاركينه في خضم اجلحيم ذلك 
بعد تيقنهــــم باختالل موازين 
القوى وانهــــم يحاربون قوى 
دولية كبرى، البعض منها كان 

ميد ليبيا بالذخائر ويعلم علم 
اليقني حجم إمكانياتها العسكرية 
وخباياها من نقــــاط الضعف 
والقوى، خاصة ان املنطقة تواجه 
أكبر تدخل عسكري في العالم 
الغــــزو األميركي  العربي منذ 
للعراق في 2003، وهو التدخل 
الذي تقوده دول عظمى بزعامة 
فرنســــا وبريطانيــــا وأميركا، 
وتشــــارك فيه كندا وإسبانيا 

وإيطاليا واليونان.
والســــؤال املطروح هو ملاذا 
أخــــذت فرنســــا عملية ضرب 
ليبيا بشــــكل شــــخصي؟ هل 
بسبب االنتقادات الالذعة التي 
مــــن املعارضة  تعرضــــت لها 
بســــبب موقفها الصامت جتاه 
ما حدث في تونس، ام بسبب 
ما ورد على لسان معمر القذافي 
وسيف اإلسالم ورددته وسائل 

اإلعالم حول حصول ساركوزي 
على دعم مادي لتمويل حملته 
االنتخابية ورغم ان ساركوزي 
كّذب ذلــــك، اال ان الهجوم رمبا 
يكــــون أثار حفيظتــــه وجعله 
يتوعــــد لهــــم، ام ان مخــــزون 
فرنسا من البترول أصبح مهددا، 
وانتفاضة الثوار في ليبيا قدمت 
لهم حقول اآلبار على طبق من 
فضة وبالتالي سيكون االحتالل 
واردا والبقــــاء في ليبيا مبررا 
حتت ذريعة احلفاظ على األمن 
كما هو احلال في العراق، ام ان 
مخططا زرع القالقل والفوضى 
باملنطقــــة بأثرها ينفذ بطريقة 
ممنهجة حتى ال ينتبه احد ملا 
يحدث في فلسطني وإسرائيل، 
بالطبع كلها افتراضات مطروحة 
سيقر بعضها التاريخ في مرحلة 

الحقة.

بعد 130 كلم جنوب غرب طرابلس، 
ان تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 
عدد كبير بجروح في اشــــتباكات 

بني اجلانبني املتقاتلني.
وأوضــــح الســــكان ان »قوات 
القذافي شــــنت هجوما داميا في 
القطاع«. وفي منطقة اجلبل الغربي 
نفسها، قال شاهد ان الوضع انقلب 
ليل مساء امس األول حيث أرغمت 
قوات القذافي على االنسحاب من 
موقع على بعد 10 كلم من الزنتان 

كانت تقصف منه املدينة.
وقال الشاهد ان عددا كبيرا من 
القتلى سقطوا في صفوف الثوار 

خالل األيام املاضية.
وشرقي طرابلس، قتل خمسة 
أشــــخاص بينهم أربعة أطفال في 
مصراته، علــــى بعد 200 كلم من 
طرابلس، برصاص قوات موالية 

للقذافي كما أكد الثوار.
وقتل 40 شــــخصا في املدينة 
االثنــــني وأصيب أكثــــر من 300 

بجروح وفق الثوار.
في غضون ذلــــك وفيما اعلن 
وزيــــر الدفاع األميركــــي روبرت 
غيتس امــــس انه ال يوجد جدول 
زمني لنهاية العمليات التي اقرها 
مجلس األمن الدولي في ليبيا، اكد 
اجلنرال في سالح اجلو البريطاني 
غريغ باغويل في اجليش البريطاني 
امس تعطيل القدرات القتالية لسالح 
اجلو الليبي، في تصريحات نقلتها 

وسائل االعالم البريطانية.
وقال باغويــــل »لم يعد هناك 
وجود للقوات اجلوية )الليبية( 

كقوة قتالية في الواقع«.
وزار اجلنرال قاعدة جويا ديل 
كوللي في جنوب ايطاليا التي يقلع 
منها قسم من الطائرات البريطانية 
املشــــاركة في احلملة العسكرية 

لفرض حظر جوي على ليبيا.

من فعل دول الغرب، ودعا الدمخي 
الى ضرورة بناء جسر جديد بني 
الدول العربية التي تفنن الطاغية 
في وضع الفنت وتسخير زبانيته 

ملهاجمة السفارات في بلده.
وتســـاءل د.الدمخي: يقول 
القذافي انها حملة صليبية، اي 
حملة صليبيـــة تلك؟ هل هناك 
حملة اكثر مما قام به فهو لم يترك 
مستشفى وال مسجدا اال وجعل 
كل شـــيء خرابا وانتهك حقوق 
املياه والكهرباء  االنسان وقطع 
وجميع املساعدات االنسانية وقتل 

كبار السن واالطفال.
الليبية  واشـــار ان اجلالية 
فـــي الكويت لهـــا دور كبير في 
نصرة اخوانهم عن طريق الدعم 
احلكومي جلمعية الشـــهيد فهد 
االحمد من خالل الشعب الكويتي 
الذي عودنا على العطاء ونتقرب 
الى اهلل بها ملساعدة اخواننا وبناء 
العربية  الدول  جسر جديد بني 

وبني ليبيا.
وطالب عضـــو اللجنة فالح 
املطيري احلكومة الكويتية بطرد 
السفير الليبي الذي يضع يده مع 
يد السفاح، مشيرا الى ان اعضاء 
البرملان الكويتي كانوا اول برملان 
يؤيد املجلس الوطني، مشيرا الى 
ان اللجنة تشكلت في 2011/2/28 
مع اول اعتصام امام الســـفارة 
الليبية، للتبرع حلساب جمعية 
الشـــهيد فهد االحمد االنسانية 
لنصرة الشـــعب الليبي: اخلط 
الساخن للجنة الشعبية لنصرة 
الليبي 66806089 رقم  الشعب 
احلســـاب 361020049514 بيت 

التمويل الكويتي.
ليلى الشافعي  ٭

تأييده القوي ألهداف قرار مجلس 
األمن التابع لــــأمم املتحدة 1973 
واخلطوات التي يتخذها املجتمع 
الدولي لوضعه موضع التنفيذ«. 
في هذه األثناء ذكرت »رويترز«، 
الوطنــــي االنتقالي  أن املجلــــس 
للمعارضة الليبية املســــلحة في 
شرق البالد، عني محمود جبريل 
رئيســــا حلكومة مؤقتــــة وكلفه 

بتشكيل احلكومة.
القوات  ميدانيــــا، لم توقــــف 
احلكومية قصفهــــا كما قال ثوار 
وشــــهود رغم إعالن القذافي وقفا 

جديدا إلطالق النار مساء االحد.
وذكر ســــكان بلدة يفرن على 

الشعب الليبي لها اهميتها النها 
الشـــعوب  تعبر عـــن تواصل 
ملثل هذه احملن خاصة ان هناك 
دوال تبنـــى من جديد، مشـــيرا 
الى ان الطاغية شـــوه احلقائق 
اململوكة  اآللة االعالمية  وسخر 
له للكذب واجبـــار الناس على 
اخلروج في مظاهرات مؤيدة له 
لتكون دروعا بشرية، الفتا الى 
ان الطاغية يقوم بحرق اجلثث 
اآلن ويقـــوم باختطافها وايضا 
اجلرحى كذلك وال نستغرب ان 
يحولهم الى اشالء ليقول ان هذا 

دعم. وسنتلقى دعما لوجستيا من 
دول مثل الكويت واالردن ايضا«، 
وأضاف »آمــــل في احلصول على 

دعم أطراف أخرى أيضا«.
كما اكد مكتب كاميرون ان وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود 
الفيصل أبدى خــــالل اجتماع مع 
كاميرون في لندن امس االول تأييدا 
قويا ألهداف قــــرار األمم املتحدة 

املتعلق بليبيا.
وقال في بيــــان »فيما يتعلق 
بليبيا أوضح رئيس الوزراء اإلجراء 
الــــذي نتخذه دعمــــا لتنفيذ قرار 
مجلس األمن التابع لأمم املتحدة 
1973. وعبــــر األمير ســــعود عن 

الى ان تيسير القافالت سيكون 
من مصر، موضحا ان هناك جلانا 
تتفاعل مع فريق النداء اخليري 
في مصر وتونس، مبينا ان قوافل 
السيارات التي ستصل الى السلوم 
ستكون محملة باالدوية واملعدات 
الطبية والغذاء، وكذلك املولدات 
الكهربائية والبطاطني ملن نزحوا 
الى املبيت في املدارس وصاالت 

االفراح.
اما رئيـــس جمعية مقومات 
حقوق االنسان د.عادل الدمخي 
فقال ان هـــذه احلملة ملناصرة 

خروج القذافي من السلطة وضمان 
مالذ آمن له والسرته واصدار عفو 
عام عن كل من شاركوا في العمليات 
األيام املاضية  العســــكرية خالل 
وتشكيل مجلس وطني تأسيسي 
لقيادة مرحلة انتقالية في البالد. 
وفي إطار الدعم الدولي أعلن رئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
امس ان الكويت واألردن سيقدمان 
»دعما لوجستيا« للعمليات الدولية 

في ليبيا.
وقال كاميــــرون امام البرملان 
»ميكننــــي ان أؤكــــد ان القطريني 
نشروا )الثالثاء( طائرات ميراج في 
إطار مساهمة أولى وكذلك طائرات 

العون عن طريق وزارة الشؤون 
االجتماعية، واشار الى ان هناك 
مساعدات خاصة من بعض الدول 
مثل قطر واالمارات اللتني ارسلتا 

اساطيل املساعدة.
اما عضو اللجنـــة من ليبيا 
الشـــقيقة احمد االنصاري فقال 
قبل 17 فبراير لم نكن احســـن 
حاال من الوضع الراهن نظرا الن 
النظـــام الليبي لم يطور البنية 
التحتية منذ 40 ســـنة، مشيرا 
الى ان احلملة حاليا تركز على 
الدعمني الغذائي والصحي، الفتا 

عواصمـ  وكاالت: وكأن العقيد 
معمر القذافي يتابع تساؤالت الناس 
في الشرق والغرب وآخرها »أين هو 
معمر وملاذا لم يظهر منذ فترة؟« 
حتى اطل العقيد من باب العزيزية 
في اول ظهور علني منذ بدء الهجوم 
على ليبيا مؤكدا انه صامد ومستعد 
للمعركة. وحتدث القذافي الى حشد 
تواجد في مقــــر اقامته قائال »انا 
ال أخــــاف العواصف التي جتتاح 
املدى وال من الطيايير التي ترمي 
دمارا اسود، انا هنا في بيتي في 
اليقني  انا صاحب احلق  خيمتي، 

انا صامد، انا هنا«.
وفي حتد للتحالف الدولي، قال 
القذافي انه مستعد للمعركة سواء 
»كانت قصيرة او طويلة«، مؤكدا 

»سننتصر«.
لكن وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون أكدت ان بعض 
املقربني من الزعيم الليبي اتصلوا 
بحلفاء ليبيا إليجاد مخرج لأزمة. 
وقالت كلينتون »لقد سمعنا عن.. 
مقربني منه يتصلون بأشــــخاص 
يعرفونهم حول العالم  في افريقيا 
والشرق األوسط وأوروبا وأميركا 
الشمالية وغيرها ويسألون ماذا 
نفعل؟ كيف نخرج من هذا الوضع؟«  
وقالت في حوار اجرته معها محطة 
»اي.بي.سي« ان الواليات املتحدة 
رصــــدت »عالمات علــــى حدوث 
انشقاقات داخل الدائرة الداخلية 

احمليطة بالعقيد القذافي«.
بيــــد ان الوزيرة لــــم توضح 
تفصيالت تلك العالمات ولم تذكر 

اي معلومات بشأنها.
وتكثفت في واشنطن اقتراحات 
البحث عن حل ديبلوماسي لالزمة 
في ليبيا على اســــاس قيام انقرة 
بدور محوري في جهود محاوالت 
التوصل الى اتفاق سلمي يضمن 

اكد رئيـــس فريـــق االغاثة 
باللجنة الشعبية الكويتية لنصرة 
الشعب الليبي عيد الصمادي أنه 
جتري اآلن االستعدادات اليصال 
العينيـــة والدوائية  التبرعات 
للشعب الليبي الذي يعاني من 
االنتهـــاكات الصارخة على يد 

الطاغية القذافي.
واشار الصمادي في املؤمتر 
الصحافي الـــذي عقدته اللجنة 
الكويتيـــة لنصرة  الشـــعبية 
الشـــعب الليبي والذي عقد في 
مقر الهيئة اخليرية االســـالمية 
العامليـــة وحضره مشـــاركون 
واعضاء كويتيون وليبيون، الى 
ان اول هذه املساعدات ستصل 
املقبل من اجل نصرة  االسبوع 
الشعب الليبي في محنته التي 

يعيشها.
الى ان احلملة حملة  مشيرا 
الشـــعب  شـــعبية منبثقة من 
الكويتي الذي عرف بأنه االسبق 
الى مد يد العون لكل محتاج وان 
اهل الكويت معرفون بنشاطهم 
االغاثي واالنساني لدعم اخوانهم 

في كل مكان.
وحث الصمادي اخوانه في 
الكويت على دعم هذه احلملة، 
كما دعا حكومة الكويت لالعتراف 
باملجلـــس الوطني نظرا الى ان 
هذا االعتراف يساهم في تخفيف 
وصول املعونات الى ليبيا، ومتنى 
من الهالل االحمـــر الكويتي ان 
يزيد مما عهدناه فيه، وتساءل 
كيف وصلت مساعدات الكويت 
الى اقاصـــي الدنيا وتأخرنا في 
مساعدة الشعب الليبي؟ ونشاد 
التجار واالفراد دعم احلملة وان 
تســـرع اللجان اخليرية بتقدمي 

)أ.ف.پ( ثوار ليبيون يرفعون عالمة النصر ويجمعون قذائف من دبابة تابعة لكتائب القذافي 

)أنور الكندري( جانب من املؤمتر الصحافي للجنة الشعبية الكويتية لنصرة الشعب الليبي 

غول يحذر القذافي من تكرار سيناريو »صدام«
اسطنبول ـ وكاالت: دعا الرئيس التركي عبداهلل 

غول الرئيس الليبي معمر القذافي إلى التنحي 
وجتنيب بالده حمامات الدم، محذرا إياه من تكرار 

سيناريو املقبور صدام حسني في العراق.
وقال غول، في تصريحات قبل مغادرته اسطنبول 

امس متوجها إلى غانا والغابون، إنه من املهم بالنسبة 
لتركيا أن ينتهي املوقف الراهن في ليبيا دون سفك 
املزيد من الدماء، مشددا على أن نزيف الدماء يجب 
أن يتوقف بأسرع وقت ممكن وأال يسمح الليبيون 

لآلخرين بأن يقرروا مصير بالدهم.
وحث غول الرئيس الليبي على أن يتذكر سلوك 

املقبور صدام حسني وما حدث في العراق. محذرا 
من أن السيناريو نفسه قد يتكرر في ليبيا.

وحول االجتاه الذي ميكن أن تسلكه العملية 
العسكرية في ليبيا إذا انتقلت قيادتها حللف الناتو 

أشار غول إلى أن احللفاء يدرسون هذه املسألة 
منذ أيام. وتابع »من الواضح أن بعض الدول التي 
كانت تساند الديكتاتوريني من قبل تتخذ ضدهم 
خطوات حادة اآلن، وهو ما يثير الشكوك حول 

وجود أجندات خفية، وهذا ما تتم مناقشته داخل 
أروقة اجلناحني املدني والعسكري في الناتو«. ولفت 

إلى أن موقف تركيا جتاه األحداث في ليبيا كان 
موقفا مبدئيا يقوم على هدف أساسي وهو ضمان 

حرية الشعب الليبي بعيدا عن الضغوط، موضحا أن 
تركيا قد تواجه بعض االنتقادات اآلن، لكن اجلميع 

سيدرس صحة هذا املوقف املبدئي بعد ذلك.

الصمادي: حملة 
شعبية كويتية 

ملناصرة الشعب 
الليبي في محنته

واشنطن: ال يوجد 
جدول زمني لنهاية 

العمليات.. وبريطانيا 
تؤكد: مت تعطيل 
القدرات القتالية 

لسالح اجلو
الليبي

سراييڤوـ  كونا: دعا اآلالف من املتشددين الصرب عبر موقع 
التواصل االجتماعي االلكتروني )فيس بوك( أمس لعقد مظاهرة 
دعم وتأييد للزعيم الليبي معمر القذافي مطالبني برفع شعارات 
مناهضة للعمليات العســــكرية التي تقودها الواليات املتحدة 
وحلفاؤها في ليبيا. وكشف بيان نشره بعض املتشددين عبر 
االنترنت عن عزمهم تنظيم سلســــلة من االحتجاجات ضد ما 
أسموه »التدخل األجنبي في شؤون ليبيا الداخلية« واصفني 
الثوار الليبيني »بالعمالء الذي ينبغي استئصالهم من املجتمع 

الليبي«.

دعت املمثلة االميركية أنچلينا چولي املجتمع الدولي لدعم 
الالجئني في ليبيا من جراء االحتجاجات االخيرة، وحتدثت 
چولي بصفتها سفيرة للنوايا احلسنة نيابة عن الالجئني 
في ليبيا، داعية »جميع االطراف« الى عدم التعرض لهم، 
وضمـــان حقهم في الهروب الى مكان آمن. ومن العاصمة 

االفغانية كابول قالت چولي في 
بيان صادر عنها يتطرق للتوتر 
االخير في ليبيا وساحل العاج: 
»ال نريـــد ان ننظر الى اخللف 
ونحمل ذنب موتهم، وفيما نشهد 
هذه االزمات في غرب وشمال 
افريقيا البد جلميع االطراف ان 
يحترموا حق االنسان االساسي 
في ان يتوجـــه الى مكان آمن، 
كل ما اسأله هو ان يتم حماية 
املدنيني، وعـــدم التعرض لهم 

او اذيتهم«.

الشاب خالد

أنچلينا چولي

متطرفون صرب يدعون للتظاهر 
من أجل دعم القذافي!

أنچلينا چولي تقود حملة 
حلماية الالجئني الليبيني


