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طرابلسـ  رويترز: اججت 
الصفوف الطويلة أمام املخابز 
وارتفاع أسعار االرز والطحني 
الغضب الشعبي في العاصمة 
الليبية طرابلس مع اتساع 
نطاق االحتجاجات ضد الزعيم 

الليبي معمر القذافي.
وعرقلــــت االحتجاجات 
التي بدأت في شــــرق البالد 
قبل مــــا يزيد على عشــــرة 
اماكن  الى  ايام وامتدت اآلن 
اخرى االمــــدادات في الدولة 
الغنية بالنفط  الصحراوية 
التي تعتمد علــــى الواردات 
لتغطية الطلــــب احمللي من 

املواد الغذائية.
وفي طرابلس يقول سكان 
حي فشــــلوم الذين ينتمون 
ان أســــعار  العاملة  للطبقة 
الطحني واخلضراوات والوقود 
ارتفعت 20% على االقل في 
العشــــرة  فــــي االيام  احلي 

املاضية.
واصطف املواطنون في 
امام املخابز  طوابير طويلة 
ويقتصر البيــــع للفرد على 
ما بني 5 و20 رغيفا حســــب 

املنطقة.
وقال رجل من فشلوم ان 
االسرة الكبيرة تستهلك نحو 

40 رغيفا في املتوســــط في 
اليوم الواحد.

وقال باسم وهو موظف 
في بنــــك »ال يوجــــد طعام 
كاف« وأضاف ان كثيرين من 
العاملني في القطاع العام لم 
يصرفوا راتب شهر فبراير 
وتابع »الشــــهر في نهايته 

ونقودي بدأت تنفد، ال اعرف 
ماذا سأفعل«.

وجتمع الناس خارج بنوك 
بــــدأت تصرف  التي  الدولة 
منحا تقدر بنحو 400 دوالر 
لكل اســــرة في محاولة من 
القذافي لكسب دعم  حكومة 

املواطنني.

الساعدي القذافي أغرب العب كرة قدم عرفته البشرية:
يطلق النار على المنافسين ويتعاطى المخدرات والكحول! 

إيالف: سلط القسم الرياضي في صحيفة ايالف االلكترونية 
الضوء على شـــخصية الســـاعدي القذافي، ثالث أبناء الزعيم 
الليبي معمر القذافي، الـــذي طاملا حلم أن يصبح جنما عامليا 
في كرة القدم، فخاض جتربة احتراف في الكالتشيو اإليطالي، 

لكن سرعان ما مت إيقافه لتعاطيه املنشطات.
ولد الساعدي القذافي في الثامن والعشرين من شهر مايو 

في العام 1973، ويبلغ من العمر 37 عاما.
يحتل بذلـــك املرتبة الثالثة في الئحـــة أبناء العقيد معمر 

القذافي، وهو متزوج من ابنة قائد عسكري.
عرف عنه سوء السلوك والسفر إلى اخلارج، رغم أنف والده، 
له ماض مضطرب، يتضمن اشتباكات مع الشرطة في أوروبا، 

كما تعاطى املخدرات والكحول.
لعب الساعدي ألهلي طرابس واالحتاد في الدوري احمللي، كما 

حمل قميص املنتخب الوطني لفترة طويلة، وهو قائد له.
ثم ترأس االحتاد الليبي لكرة القدم، وتقدم مبلف استضافة 
ليبيـــا لنهائيات كأس العالم عـــام 2010، الذي ذهب في نهاية 

املطاف إلى جنوب أفريقيا.
خاض جتربة احتراف ملدة موسم واحد مع بيروجيا، الذي 
ينشـــط في دوري الدرجة األولى في إيطاليـــا، ولعب مباراة 
واحدة طيلة املوســـم، ثم انتقل إلى اودينيزي، ولعب مباراة 

وحيدة أيضا.
وبعدما ذهبـــت أحالمه أدراج الرياح، حتـــول إلى اإلنتاج 
السينمائي، حيث يستثمر 100 مليون دوالر في شركة لإلنتاج 

الســـينمائي، وسيكون أول إنتاج لها هو نسخة عربية للفيلم 
األملاني التجربة.

الساعدي وتقبل الروح الرياضية

في العــــادة، تعتبر مباراة االحتاد وأهلي طرابلس قمة الكرة 
الليبية، يومها كان يرأس الساعدي القذافي نادي االحتاد، ويلعب 

في صفوفه أيضا.
وبعد هزمية الســــاعدي وفريقه من غرميــــه التقليدي أهلي 
طرابلس، طلب من قواته اخلاصة إطالق النار على املشــــجعني 

املنافسني، ما أدى إلى مقتل ثالثة أشخاص.
ويقال إن الســــاعدي هو املتســــبب في قتل أحد جنوم الكرة 
الليبية، ويدعى بشير الرياني، حيث تعرض للتعذيب والتنكيل 

بسبب غيرة الساعدي من مواهبه.

مدرب ليبيا السابق: استغنوا عن خدماتي

في أبرز الوقائع التي حدثت في عهد الســــاعدي، أقال االحتاد 
الليبي لكرة القدم املدير الفني للمنتخب، اإليطالي فرانكو سكوليو، 

ألنه رفض إشراك الساعدي القذافي.
وعقب اإليطالي ســــكوليو لصحيفة »كورير ديلو سبورت« 
اإليطالية على قرار االحتاد الليبي آنذاك بالقول صراحة: »أقالوني 

ألنني لم أدع الساعدي يلعب«.
وأضاف سكوليو »ما كنت ألدعه يلعب، ولو لدقيقة، فهو ليس 
العب كرة قدم، ومع وجوده ضمن التشكيل كنا نخسر، وعندما 

خرج من التشكيل فزنا«.
وأكد سكوليو أن سبب إقالته يعود أيضا إلى رفضه تدريب 

نادي االحتاد الليبي الذي ميلكه الساعدي القذافي.
العبــــو بيروجيا لــــم يفوتوا الفرصة مــــن دون احلديث عن 
الســــاعدي، فقد قال مهاجم الفريق وقتها فابريتســــيو رافانيلي 
عن الســــاعدي القذافي »قد ال يكون جنما في كرة القدم، لكنه في 

املقابل إنسان سخي جدا«.
وذكر رافانيلي ملجلة »إيطاليان فانيتي فير« أن الساعدي كان 
لطيفا جدا وسخيا مع جميع زمالئه في فريق بيروجيا اإليطالي. 
وأشار رافانيلي إلى منح الساعدي القذافي سيارة لكل العب قبل 

أن يخوض أول مباراة له في الدوري ضد فريق يوڤنتوس.
وتعتبر مباراة بيروجيا ويوڤنتوس اللقاء الوحيد الذي خاضه 

الساعدي في صفوف بيروجيا ولدقائق محدودة فقط.
وأضاف رافانيلي أن الســــاعدي وجه دعوة إلى جميع العبي 
الفريــــق حلضور حفل خاص على يختــــه في مونت كارلو غداة 

إعالن ليبيا ترشيحها الستضافة مونديال 2010.

الساعدي والمنشطات والمواد المحظورة

وتعرض الســــاعدي لعقوبة اإليقاف ثالثة أشهر بعد ثبوت 
تعاطيه مادة الناندرولون احملظورة عقب فحوصات خضع لها على 

هامش مباراة فريقه بيروجيا ضد ريجينا بالدوري اإليطالي.
جاء ذلك رغم أن اسمه لم يكن مدرجا في التشكيلة الرسمية 

التي خاضت املباراة أو حتى على الئحة االحتياط.

العب�و بيروجي�ا: الس�اعدي أفضل العب ف�ي العال�م ألن�ه كان يمنحن�ا الع�اوات والس�يارات الفاخرة

ُعرف عنه سوء السلوك والسفر إلى الخارج رغم أنف والده

عادل إمام

ماريا معلوف

علي الديك

ليبيون يتجمعون حول شاحنة حتتوي على مساعدات في بنغازي

حفل تقدمي الساعدي العبا في صفوف بيروجيا اإليطالي

مجموعة من حارسات القذافي

الساعدي القذافي 

عادل إمام يدخل قائمة ليبيا السوداء

ماريا معلوف توضح عاقتها بسيف اإلسام

علي الديك يرد على مهاجميه لعاقته بالقذافي

مغنية كندية تتبرع بمليون دوالر
تلقتها من عائلة القذافي لقاء حفلة خاصة!

مليون متفرج شاهد  ڤيديو »القذافي والراقصة« !

ذكريات طيار نفاه القذافي
ليبيون يعانون من ارتفاع األسعار والطوابير الطويلة

االندبندنت: عندما أفرج عن عطية املنصوري من سجن ليبي 
بعد 13 عاما من االعتقال، أقســـم انه لن تطأ قدمه مرة أخرى 

مبنى يديره أفراد من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
املنصـــوري دخل مبنى محكمة بنغازي التي تخضــع اآلن 
لســـيطرة املتظاهريــــن وجال ببصره فيه، خاجله شـــعور 
بأنه قريب من رؤية حلمـــه في ليبيـــا احلرة يتحقـــق أمام 
عينيـــه، حيث وبعد 42 عاما من حكـــم القبضـــة احلديديــة 
لنظـــام القذافي، ها هو النظام يترنح وأصبح آيال للسقـــوط، 
قـــال املنصــوري والدمـــوع تلمع فـــي مقلتيـــه »لقد كنـــت 

بانتظــار هذه األيام«.
املنصوري في السادســـة والســـتني اليوم، وقد عاد على 
عجل مـــن األردن قبل بضعة أيام، تاركا موعدا إلجراء عملية 
جراحية مصيرية لصحته، ولكنه فضل االنضمام الى الثورة 
في بنغازي، املدينة الشـــرقية التي كانت من أولى املدن التي 

وقعت بأيدي احملتجني املناهضني لنظام القذافي.

طيار شاب

الرجل كان طيارا مقاتال في شبابه، ولكنه اليوم ليس لديه 
الكثير ليقدمه سوى النصح واإلرشاد من بعيد، لقد سلم الراية 
الى شـــباب اليوم، ومن ضمنهم ابنه عصام )35 عاما( الذي 

كان في طليعة الثوار.
في األيام األولى من االشـــتباكات، اشترى عصام مسدسا 
ثمنه 3500 دينار ليبي، وكتم األمر عن والده ألنه كان يعرف 

أنه سيعارض ذلك.
لكن عصام يقول انـــه متكن من قتل 4 من القوات املوالية 
للحكومـــة أو املرتزقة األفريقية في املواجهات التي قتل فيها 
الكثير من احملتجني على بقاء نظام القذافي. يقول املنصوري 

»أنا فخور بابني، لكني خائف عليه.. هو كل ما لدي«.
املنصوري غادر املنفى منذ ســـنني طويلة، ولم يتمكن من 
رؤيـــة ابنه يكبر أمام عينيه كأي أب، كانت زوجته حامال في 
شـــهرها الرابع عندما ألقي القبض عليه في عملية »تطهير« 

من املتآمرين املزعومني ضد القذافي عام 1975.

فانكوفر ـ ا.ف.پ: اعلنت جنمة البوب الكندية 
نيللي فورتـــادو عبر خدمة تويتر انها تلقت عام 
2007 مبلغ مليون دوالر للغناء امام افراد من عائلة 
الزعيم الليبي معمر القذافي ووعدت بالتبرع بهذه 

االموال جلمعيات خيرية.
وقالت على حسابها الرسمي عبر خدمة تويتر 

»في العام 2007 تلقيت مليـــون دوالر من عائلة 
القذافي لقاء حفلة استمرت 45 دقيقة امام مدعوين 
في فندق في ايطاليا«. وتابعت نيللي فورتادو تقول 
»ســـاتبرع بهذا املبلغ«. ونيللي فورتادو ليست 
جنمة الغناء االميركية الشـــمالية الوحيدة التي 

تلقت مبالغ كهذه من النظام الليبي.

أفادت صحيفة »الشــــرق االوسط« بان »شريط 
ڤيديو جرى وضعه على موقع »يوتيوب« اإللكتروني 
منذ يومني، يلقى جناحا كبيرا ألنه نقل بشكل ساخر 
مقاطع من اخلطـــاب الذي ألقاه معمـــر القذافي من 
ثكنة »بــــاب العزيزيــة« فــــي طرابلــس وهدد فيه 
بالزحف لسحق املنتفضـــني عليـه ومطاردتهـــم من 

بيت لبيت وفردا وفردا.
ويظهر القذافي في الشريط الى جانب راقصات 
وموسيقى في اخللفية، وهو يهدد شعبه ان يطاردهم 
»شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد«. 

الشريط الذي شاهده ـ بحسب الصحيفة ـ أكثر من 
مليون مستخدم لإلنترنت، حتى كتابة هذا التقرير، 
يحمل عنوان »القذافي والراقصة«، في إشــــارة إلى 
دعوة هذا األخيــــر املؤيدين له إلى الغناء والرقص، 

في خطابه الثاني لهم.
ويقوم الشــــريط على عملية تقطيع »مونتاج« 
للمقطع الذي يردد فيه صاحب اخلطاب عبارة »من 
زنقة لزنقة«، وتكرار هــــذه العبارة وتركيبها على 
موسيقى ألغنية شائعة، مع إضافة مشاهد لراقصة 

تتمايل على إيقاع كلمات القذافي. 

الثوار  يذكر ان عددا مـــن 
الليبيني جمعـــوا كل الصور 
التي التقطـــت لفنانني بجوار 
القذافـــي، ووضعوهم  معمر 
في قوائم ســـوداء منهم دريد 
حلام الذي استقبل القذافي في 
منزله مع مجموعة من الفنانني 
السوريـــني منهم املطــرب علي 

الديك.
كمـــا جمعوا صـــــور كل 
زاروا  الذيـــن  الفنانــــــني 
القذافــــــي والتقطـــوا صورا 
معــه ومنهـــم اإلعالمية حليمة 
بولنـــد ومارــيا معلوف التي 
كانـــت تربطها عالقـــة قوية 
الليبي ســـيف  الرئيس  بابن 

اإلسالم.

وأخبرت ماريا معلوف بأنها 
عملت مع قناة »املتوسط« فوّقعت 
معهـــا عقدا ملدة ســـنة لعرض 
برنامج »بال رقيـــب« لكنها لم 
تتعامـــل مع املؤسســـة اال ملدة 
ثالثـــة أشـــهر، مضيفة »حصل 
خالف مع القناة ولم تنفذ بنود 
العقـــد، واقتصرت على العالقة 

املهنية ال أكثر وال أقل«.
من جانبه قال دريد حلام في 
تصريح خاص لـ »النشرة«: »ال 
البعض  أعرف كيـــف اعتبرني 
صديقا للقذافي، األمر باختصار 
انه عندما زار القذافي ســـورية 
في عام 2008 أثناء انعقاد القمة 
الزعيم  العربية بدمشق زارني 
الليبي في منزلي اعجابا منه بالفن 

الذي قدمته على مدى عقود«.

القذافي في العام 2008«.
وتابع الديك: »أليس من املعيب 
ان يهاجم األستاذ دريد حلام القامة 
الفنية العربية املشهود لها؟ أليس 
من املعيب مهاجمة السيدة سلمى 
املصري؟ وهمـــا الفنانان اللذان 
يجب ان يكونـــا للجميع وليس 
لفئة دون أخرى في العالم العربي، 
أرى ان من يعـــرض صورا عن 
احلفل الذي أقيم في العام 2008 
امنا يريد النيل منا، لكن ذلك لن 

يأتي بنتائج«.
وتشـــهد مواقع عديدة أهمها 
»فيس بوك« هجوما عنيفا ومركزا 
يشنه البعض ضد دريد حلام ومن 
كان معه )الديك، ســـلمى، وفيق 

حبيب، والراحل ناجي جبر(.

البعض  اتهمه  الذي  عطاهلل« 
بأنه يســـيء فيه للمصريني 

ويشبههم بالعصابة.

السياسية، ليس لدي اي عالقة 
القذافي  الليبي معمر  بالرئيس 
وال بابنه سيف االسالم ولم ألتق 

بهما قط«.

آخر.. ال أرى أنني أخطأت في غنائي 
له، لكنني أرى ان من يهاجمنا اآلن 
كان يتمنى لو التقط صورة مع 

وجهـــت مجموعـــة مـــن 
الشباب في مصر على موقع 
)فيس بوك( دعوة إلخوانهم 
في ليبيا لضم عادل إمام الى 
القائمة السوداء التي مت إعدادها 
للفنانني الذين جتمعهـــم صور 
مع معمر القذافي ليس بسبب 
معاداته للثـــورة بل التهامه 

بركوب املوجة.
وكان القائـــد الليبي معمر 
القذافـــي قـــد رفـــض عرض 
مسرحية »الزعيم« في ليبيا 
بعد معرفته انه يســـخر منه 

في بعض مشاهدها.
كذلـــك كثـــرت االتهامات 
ضد عادل إمام خاصة بسبب 
مسلسله اجلديد »فرقة ناجي 

بعد القائمة السوداء في مصر، 
العلن  الى  ظهرت قائمة جديدة 
وتتلخص بجمع صور لفنانني 
مع الرئيس الليبي معمر القذافي 
وإدراج أســـمائهم فـــي القائمة 
الليبية، وعلى رأس  الســـوداء 
القائمـــة املمثل الســـوري دريد 
حلام، يليه كل مـــن علي الديك 
وحليمة بولند باالضافة الى ماريا 
معلوف التي وبحســـب االدعاء 
ربطتها عالقة قوية باالبن سيف 

اإلسالم.
في هـــذا اإلطـــار، أوضحت 
االعـــالميــة ماريــا معلــــوف 
لـ »النشـــرة« انها ال تعرف من 

اين أتت هذه املعلومات.
وأضافـــت: »بحكم عملي، أنا 
الطبقات  أتعاطى مـــع جميـــع 

دمشق: دافع املطرب السوري
علي الديك عن موقفه وموقف 
الفنانني السوريني الذين سبق لهم 
ان تعاطوا مع الرئيس الليبي معمر 
القذافي في العام 2008 ويتعرضون 
اليوم حلملة من قبل البعض عبر 
مواقع الكترونية متعددة في ظل 
الثورة الليبية التي تكاد تقضي 

على سلطة القذافي نهائيا.
وقال الديــــك فــــي تصــريــح 
لــــ »النشـــرة«: »ال أعـــرف ماذا 
سيستفيد هؤالء الذين يهاجموننا 
اآلن من فعلهم هـــذا.. أنا غنيت 
للقذافي في العام 2008 في منزل 
األستاذ دريد حلام، وكان الرئيس 
الليبي ضيفا على سورية وليس 
ضيفا على األستاذ دريد أو أحد 

ولحارسات القذافي مهام أخرى!
وكاالت: احلارسات الشــــخصيات واملالبس غير املألوفة واخليمة 
العربية، ثالث مظاهر ارتبطت بالزعيم الليبي معمر القذافي، ولفتت 

االنظار اليه في زياراته لدول العالم املختلفة.
وجاء اختيار العقيد القذافي للنساء حلمايته متناقضا مع تصوراته 
املعلنــــة عن املــــرأة، وتأكيداته املكررة في كتابــــه االخضر ان »مكان 
النســــاء هو البيوت ألن تكليفهن بوظائف الرجال يفقدهن أنوثتهن 
وجمالهن«. وتشير املعلومات القليلة املتوافرة عن حارسات القذافي 
الى ان تعدادهن يصل لنحو 400 حارســــة، وانهن يشكلن وحدة ذات 

وضع مميز داخل القوات اخلاصة املكلفة بحمايته.
وتعود اصول هؤالء احلارســــات الى منطقة الصحراء التي تشير 
الروايات التاريخية املتداولة بليبيا الى انها كانت مقر النساء االمازونيات 

احملاربات في االساطير اليونانية.
ويختار القذافي حارساته وفق معايير محددة أهمها أال يتعدى سن 
احلارسة العشرين عاما، والعذرية وعدم الزواج، وتوفر قدرا معينا 
من اجلمال، والقوام الفارع والبنية القوية الشــــبيهة ببنية الرجال، 

والوالء املطلق لـ »األخ قائد الثورة«.
وحتصل كل مرشحة علىوظيفة حارسة للقذافي على تأهيل عسكري 
متقــــدم يتم التركيز فيه على اتقان اســــتخدام كل انواع املسدســــات 
والبنادق والرشاشات وممارســــة رياضات االلتحام البدني العنيف 
كالكاراتيه واجلودو. وترتدي املرشحة بعد انضمامها حلارسات العقيد 
حلة عسكرية خضراء ضيقة وحذاء بكعب منخفض، وتسلح مبسدس 
سريع الطلقات وخنجر، ويسمح لها باستخدام مستحضرات التجميل 

أثناء اخلدمة واخفاء شعرها حتت الطاقية العسكرية.
وال تقتصر مهام حارســــات القذافي علــــى حماية االخير في حله 
وترحاله، اذ تتعداها الى مالزمته على مدار الساعة ومساعدته في ارتداء 

ازاره الطويل والترفيه عنه وقراءة صفحات من الكتاب االخضر.
وأطلق القذافي على حارساته كلهن اسم عائشة تيمنا باسم ابنته 
الوحيدة، ويرافق الزعيم الليبي في زياراته الدولية ما بني 12 و40 من 
حارساته الالئي مييزهن باالرقام ويطلق عليهن لقب راهبات الثورة. 
وتســــببت هؤالء احلارسات في مشــــكلة بروتوكولية شهيرة عندما 
منعهن احلراس املصريني من الدخول مع القذافي لقاعة مؤمتر دولي 

شارك فيه االخير مبدينة شرم الشيخ قبل أربعة أعوام.
وليس معروفا الســــبب الذي جعل العقيد الليبي يختار لنفســــه 
حارسات له بدال من حراس رجال، غير ان صحيفة بازلر تسايتونغ 
السويسرية أرجعت هذا الى اعتقاد الزعيم الليبي أن النساء أقل خطرا 
عليه من احلراس الرجال الذين ميكن أن يغدروا به ويتآمروا عليه.

العذرية والجمال والقوام الفارع أهم المعايير الختيارهن 


