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بشرى الزين
وصف السفير الليبي لدى البالد محمد املبارك الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

الى بالده باحلدث املهم جدا، مشيرا الى انها تعد الزيارة األولى لسموه إلى ليبيا بعد توليه مقاليد احلكم.
وذكر املبارك ف�ي حديث ل� »األنباء« ان هذه الزيارة تأتي بعد تلبية س�موه لدع�وة من الزعيم العقيد 
معمر القذافي للمشاركة في احتفاالت الشعب الليبي بالذكرى ال� 40 لثورة الفاحت من سبتمبر، الفتا الى ان 
العالقات بني ليبيا والكويت شهدت تقدما كبيرا وستزيد الزيارة من دعمها في املجاالت االقتصادية املرتبطة 

بالنفط والتجارة والبنية التحتية. 
وأوض�ح ان بالده مفتوحة في وجه االس�تثمار األجنبي والقانون الليبي يضم�ن حقوق جميع األطراف 

والراغبني في مجال االستثمار املشترك.
كما تطرق السفير الليبي الى العالقات السعودية � الليبية التي وصفها باجليدة، 

مذكرا بزيارة األمير مقرن بن عبدالعزيز الى ليبيا كمبعوث شخصي مللك السعودية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ما يعد مؤشرا جيدا لدعم هذه العالقات وتوحيد املواقف املشتركة بني البلدين الشقيقني.

وإذ نفى املبارك ان تكون تصريحات الزعيم الليبي بانفصال جنوب السودان تتعارض مع مبادئ الوحدة 
األفريقية التي تنادي بها ليبيا، أوضح انها تعّبر عن آراء أهل اجلنوب السوداني وتبرز سعي العقيد معمر القذافي 

الداعم الى نزع فتيل الصراعات واألزمات في القارة األفريقية.
وفي تعليق حول مطالبة املواطن الليبي عبدالباسط املقرحي الذي أطلق سراحه بعد سجنه 10 سنوات 
عل�ى خلفية تفجير طائرة البانام األميركية فوق بلدة لوكيربي االس�كتلندية بتحقيق دولي إلثبات براءته قال 
املب�ارك: إن العالم كله يعل�م ان املق���رحي بريء من هذه التهم��ة، مبينا ان الس�نوات املقبلة كفيلة 

بإثبات براءته مما نسب اليه في قضية لوكيربي امللفقة ألنه كان »رهينة سياسية«.
 وفيما يلي تفاصيل احلوار:

اجلنوب الس���وداني ويسعى األخ العقيد 
دائما إلى ن���زع فتيل الصراعات واالزمات 

التي حتدث في دول القارة االفريقية.

العالقات الليبية ـ السورية

أين وصلت العالقات الليبية � الس��عودية 
بع��د لق��اء القم��ة ف��ي الدوحة ب��ن العاهل 
السعودي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والعقيد 

معمر القذافي؟
العالقات السعودية � الليبية جيدة وقبل 
اسبوعني استقبل االخ القائد األمير مقرن بن 
عبدالعزيز مبعوثا شخصيا للملك عبداهلل 
وهذا مؤشر جيد لدعم العالقات وتوحيد 

املواقف املشتركة بني البلدين الشقيقني.
غادر أول من أمس رئيس الوزراء اإليطالي 
س��يلڤيو برلس��كوني طرابلس بعد احلديث 

زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إل��ى ليبيا هي األولى من نوعها كيف 

تنظرون إلى هذه الزيارة؟
هذا حدث مهم جدا فهذه تعد الزيارة األولى 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
إلى اجلماهيرية بعد توليه مقاليد احلكم 
علما أنه كان في السابق يزور اجلماهيرية 
خاصة حينما كان يش���غل منصب وزير 
اخلارجية وتربط صاحب الس���مو األمير 
عالقات صداقة قوية مع العقيد معمر القذافي 

منذ سنوات طويلة جدا.
ومبناس���بة احتفاالت الش���عب الليبي 
بالذكرى ال� 40 لثورة الفاحت من سبتمبر 
العظيم وجه���ت الدعوة م���ن األخ القائد 
إلى صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد لتفضله مبش���اركة الشعب الليبي 
أفراحه بهذه املناسبة اخلالدة، حيث تكرم 
صاحب الس���مو بقبول الدعوة مشكورا، 
وسيشارك مع باقي زمالئه قادة ورؤساء 
الدول واحلكومات األخرى الشعب الليبي 

أفراحه بهذه املناسبة.

العالقات الكويتية ـ الليبية

كيف تقيمون العالقات الكويتية � الليبية 
في ظل هذه الزيارة؟

العالقات بني البلدين جيدة وتشهد تقدما 
كبيرا، وخير دليل على ذلك زيارة صاحب 

السمو األمير الش���يخ صباح األحمد إلى 
اجلماهيرية للمشاركة في احتفاالت الثورة 
وستش���هد األيام املقبلة تعاونا كبيرا في 
املجاالت االقتصادية املرتبطة باملش���اركة 
الش���املة في األنش���طة املتعلقة بالنفط 

والتجارة والبنية التحتية.

الترويج للثورة البوليڤارية

مش��اركة الرئيس الڤنزويلي ايغو شاڤيز 
في هذه االحتف��االت ومواصلته الزيارة إلى 
س��ورية وإيران بعد ليبيا، ه��ل تعتقدون ان 
الترويج للثورة البوليڤارية مازال يلقى صداه 

في هذه الدول؟
عدد كبير من رؤس���اء الدول يصلون 
طرابلس للمشاركة في االحتفاالت، أيضا 
عقدت اول من امس قمة استشارية افريقية 
وحضرها عدد من الرؤساء االفارقة، خاصة 
ان االخ العقيد معم���ر القذافي هو رئيس 
االحتاد األفريقي وتناقش القمة املواضيع 

الساخنة على الساحة االفريقية.

انفصال جنوب السودان

راج احلديث حول تصريحات العقيد معمر 
القذافي ودعوته النفصال جنوب الس��ودان، 
اال يتع��ارض ذلك مع إمي��ان الزعيم الليببي 

بالوحدة االفريقية؟
هذا التصري���ح هو تعبير عن آراء أهل 

ع��ن تعويض��ات إيطالية لليبيا ع��ن احلقبة 
االستعمارية أين وصلت هذه االتفاقية؟

تربط ليبيا وإيطاليا عالقات متميزة جدا 
وهناك عالقة صداقة شخصية تربط األخ 
القائد برئيس الوزراء اإليطالي برلسكوني 
فإيطاليا اليوم هي الدولة الصديقة وليست 
إيطاليا االستعمارية التي بطشت بالشعب 
الليبي، فهي تختل���ف عن ايطاليا األمس، 
وقبل يومني حلت ذكرى التوقيع على عدة 
اتفاقيات بني اجلماهيرية الليبية وايطاليا 
ومن شأن هذه االتفاقيات طي صفحة املاضي 
اإليطالي الفاشي البغيض والبدء بصفحة 
عالقات من الصداقة والشراكة والتعاون بني 
البلدين، وجاء في هذه االتفاقيات اعتذار 
ايطاليا الرسمي عن قضية االستعمار لليبيا، 
باإلضافة الى ملف متكامل للتعويضات املادية 
لليبيني مقابل ما قام به االستعمار اإليطالي 
الفاشس���تي في تلك احلقبة االستعمارية 
لليبيا ويصادف ال� 30 من أغسطس الذكرى 
األولى إلعالن اتفاقية الش���راكة والتعاون 

والصداقة بني اجلماهيرية وإيطاليا.
لكن يق��ال ان هذه التعويضات س��تكون 
كذلك مقابل حصول ايطاليا على تس��هيالت 

استثمارية كبرى في ليبيا؟
ليبي���ا مفتوحة لالس���تثمار األجنبي 
واملشاركة مع الليبيني في جميع مجاالت 
الليبي لالستثمار  االس���تثمار، والقانون 

يضمن حقوق جميع األطراف فاالستثمار 
في ليبيا ليس مقصورا على ش���ركة دون 
اخرى، فهو مفتوح جلميع الراغبني والعاملني 

في مجال االستثمار املشترك.

المقرحي والبراءة

فيم��ا يتعل��ق مبطالب��ة املواط��ن الليبي 
عبدالباس��ط املقرحي بتحقي��ق دولي إلثبات 
براءت��ه ف��ي قضية تفجي��ر طائ��رة البانام 
األميركية، كي��ف ميكن إثبات ذلك بعد ادانته 

وقضائه 10 سنوات سجنا؟
العالم كله يعلم ان عبدالباسط املقرحي 
ب���ريء من هذه التهم���ة وان ليبيا بريئة، 
والس���نوات املقبلة كفيل���ة بإثبات براءة 
املقرحي التامة مما نس���ب اليه في قضية 
لوكيرب���ي امللفقة ونحن في ليبيا نعتبره 
من أحرار العالم ألنه كان رهينة سياسية 
للسنوات العشر التي قضاها في السجون 

االسكتلندية.
كيف تصفون العالقات الليبية � األميركية 

بعد حالة التوتر التي شابتها سنوات عدة؟
العالق���ات الليبي���ة � األميركية جيدة 
اليوم وهناك تعاون في مختلف املجاالت 
بني البلدين خاصة ف���ي مجاالت التعاون 
العلمي، حيث يتم ابتعاث الطلبة الليبيني 
للدراسة في اجلامعات األميركية في مختلف 

التخصصات.

السفير الليبي أكد لـ »األنباء« أنها ستشهد تقدماً في المجاالت االقتصادية المرتبطة بالنفط والتجارة والبنية التحتية

العالم كله يعلم بب�راءة المقرحي في قضية لوكيربي والس�نوات المقبلة
كفيل�ة بإثب�ات ذل�ك وإبطال ما نس�ب إلي�ه ألن�ه كان »رهينة سياس�ية«

الحقب�ة  ع�ن  الرس�مي  واعتذاره�ا  الصديق�ة  الدول�ة  ه�ي  الي�وم  إيطالي�ا 
االس�تعمارية وتقدي�ر التعويض�ات يع�ززان عالق�ات الش�راكة والتع�اون معه�ا

العالقات السعودية - الليبية جيدة وزيارة األمير مقرن ساهمت في توحيد مواقف البلدين إزاء القضايا المشتركة

المبارك: زيارة صاحب السمو إلى ليبيا تؤسس لمرحلة جديدة من العالقات بين البلدين

زيارة صاحب السمو األمير الى طرابلس تعزيز للعالقات الثنائية

السفير الليبي محمد المبارك

تصريح��ات 
بانفصال  القذاف�ي 
جن�وب الس�ودان
أهل آراء  ع�ن  تعّبر 
الجن�وب ويسعى
لنزع فتي�ل الصراع
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