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الثورة تدخل أسبوعها الثالث: القذافي يعيد نشر قواته على الحدود
وسفن حربية أميركية قبالة ليبيا تحسبًا »ألي وضع طارئ«

كلينتون تحذّر من احتمال نشوب حرب أهلية طويلة وتدعو إلى إجراء تحقيق جديد حول دور القذافي في اعتداء »لوكيربي«
على كل التحركات املالية الليبية 
السيما ملنع الدولة الليبية من بيع 
أسهمها في شركات اوروبية لتمويل 

عمليات القمع.
وقرر االحتاد االوروبي االثنني 
جتميد أرص����دة القذافي و25 من 
املقربني من����ه وبدأت دول االحتاد 
الواح����دة تلو  الق����رار  تطبي����ق 

األخرى.
وفيما اعتم����دت األمم املتحدة 
السبت عقوبات ضد العقيد القذافي 
وعائلته واملقربني منه، أعلنت كندا 
االحد عن جتميد أرصدة محتملة 
فيما قالت اس����تراليا االثنني انها 
حتقق في وجود مثل هذه املبالغ. 
وقالت النرويج انها تنوي االنصياع 

لتنفيذ عقوبات االمم املتحدة.
والواليات املتحدة التي أعلنت 
عن فرض عقوبات اجلمعة، أعلنت 
امس األول انه����ا جمدت منذ ذلك 
احلني »30 مليار دوالر على األقل« 

من األسهم الليبية.
وقررت سويس����را من جهتها 
اخلميس جتميد األرصدة التي قد 
يكون ميلكها القذافي وأوساطه في 

االحتاد »مبفعول فوري«.
الى ذلك، قال ديبلوماس����يون 
أوروبيون امس ان زعماء االحتاد 
األوروبي سيعقدون قمة خاصة 
بشأن ليبيا وش����مال أفريقيا في 
بروكسل في 11 مارس، وهرمان فان 
رومبوي رئيس املجلس االوروبي 
بصدد االتصال بالزعماء االوروبيني 

الستكمال الدعوات.
وتتولى كاثرين اشتون مسؤولة 
السياس����ة اخلارجية في االحتاد 
ترتيبات االجتماع الذي سيبحث 
رد الفعل األوروبي على الصعيدين 
اإلنساني والسياسي للموقف في 
ليبيا حيث تقترب االنتفاضة ضد 
الزعي����م الليبي معمر القذافي من 

العاصمة طرابلس.

فايننشال تاميز، ان االسهم التي 
متلكه����ا ليبيا فيه����ا تخضع لهذا 

التجميد.
ومتلك هيئة االستثمار الليبية 
حوالي 3.27% من اسهم املجموعة 
البريطانية وتبلغ قيمتها اكثر من 
300 مليون يورو. واعلنت بيرسون 
انها تلقت »نصائح قانونية« مفادها 
ان املش����اركني في هذا الصندوق 

السيادي تشملهم العقوبات.
وبحسب التقديرات البريطانية 
ف����إن العقيد القذافي ميلك حوالي 
20 مليار جنيه استرليني )32.2 
مليار دوالر او 23.4 مليار يورو( 
من السيولة وخصوصا في لندن 
بحس����ب ما أفادت صحيفة »ذي 
تلغراف«. وذكرت معلومات ايضا 
انه قد يكون ميلك ايضا منزال في 
لندن تقدر قيمته ب� 10 ماليني جنيه 

)11.7 مليون يورو(.
من جانب آخر أفادت عدة صحف 
ايطالية بأن روما، الشريك األساسي 
لطرابلس، تنظر ايضا في جتميد 

اسهم ليبيا في شركات ايطالية.
واكتفت وزارة االقتصاد بالقول 
ان اجتماعا مرتقبا للخبراء الثالثاء 

سيتطرق الى هذه املسألة. 
وقيمة االس����هم الت����ي متلكها 
طرابلس ف����ي مجموعات ايطالية 
تصل الى 3.6 مليارات يورو كما 
ذكرت صحيفة »ايل س����ولي 24 

اوري« االقتصادية.
وطرابلس مس����اهم رئيس����ي 
في يونيكريديه اكبر مصرف في 
البالد )7.5%( ومتلك ايضا %2.01 
م����ن مجموعة الطي����ران والدفاع 
)فينميكاني����كا( و7.5% من نادي 
يوڤنتوس. كما متلك ليبيا ايضا 
حوالي 0.5% م����ن مجموعة ايني 
النفطية. وفي باريس اعلن الوزير 
الفرنسي املكلف بالشؤون االوروبية 
لوران فوكييه ان فرنسا تريد رقابة 

املطالبني بالدميوقراطية وبدولة 
القانون«. وف����ي بريطانيا حيث 
اعلنت احلكومة اعتبارا من االحد 
جتمي����د ارصدة الزعي����م الليبي 
وعائلته »والذين يعملون باسمهم 
او حتت قيادتهم«، أعلنت مجموعة 
بيرس����ون الرائدة عامليا في نشر 
الكتب املدرسية وناشرة صحيفة 

أملانيا والبالغة مليون يورو مودعة 
في مصرف خاص.

ورفض متحدث باسم الوزارة 
الكش����ف عن هوية جنل القذافي 
املالية املعنية. وعلق  واملؤسسة 
وزير املالية راينر برودرلي بالقول 
ان »أملانيا تعمل بالتنس����يق مع 
االحت����اد االوروبي وتس����اند كل 

ان األرصدة الليبية في النمس����ا 
تصل الى حوالي 1.2 مليار يورو 
لكن يجب حتديد ما اذا كانت هذه 
األموال تعود ألشخاص تطولهم 

العقوبات ام ال.
من جهتها اعلنت وزارة االقتصاد 
األملانية جتمي����د اموال احد ابناء 
الزعي����م الليبي معمر القذافي في 

وأعلن البنك املركزي النمساوي 
جتميد أرصدة »أشخاص معنيني 
بالعقوبات الت����ي فرضها االحتاد 
األوروبي«. وأوضح ان االمر يتعلق 
بالقذافي وأشخاص مقربني منه. 
وقال ان الئحة األشخاص املعنيني 
ستنقل الى املصارف النمساوية.

وقال البنك املركزي النمساوي 

م����ن ضغوطها عل����ى القذافي كي 
يتنحى على امل إنهاء القتال الذي 
أودى بحياة ألف شخص على األقل 
وإعادة النظام الى دولة توفر نحو 

2% من انتاج النفط العاملي.
فعل����ى اجلان����ب االميرك����ي، 
قالت وزي����رة اخلارجية هيالري 
كلينتون امس إن ليبيا قد تتحول 
أو تواجه حربا  إلى دميوقراطية 

أهلية طويلة.
ودعت كلينتون في ش����هادة 
أم����ام الكونغ����رس معدة س����لفا 
مجلس الش����يوخ األميركي لعدم 
إجراء خف����ض كبير لإلنفاق على 
اجلهود الديبلوماسية واملساعدات 
األجنبية على الرغم من املخاوف 
بشأن الدين القومي. وقالت إن ليبيا 
مثال عل����ى كيف حتتاج الواليات 
املتحدة إلى أموال للتعامل مع أزمات 
في اخلارج. وأضافت »في األعوام 
القادمة ستصير ليبيا دميوقراطية 
س����لمية أو قد تواجه حربا أهلية 

طويلة«.
ودع����ت وزي����رة اخلارجي����ة 
األميركي����ة ال����ى إج����راء حتقيق 
جديد حول دور القذافي في اعتداء 

»لوكيربي«.
وعلى صعيد الضغط األميركي 
على القذافي، قال متحدث باس����م 
الواليات  ان  البيت األبيض أمس 
املتح����دة حركت بعض س����فنها 
احلربية الى مياه أقرب الى ليبيا 
اس����تعدادا ألي وضع طارئ ذي 
طبيعة انسانية في املقام األول ، 
مضيفا »ونحن ال نستبعد أي خيار 

من اخليارات األخرى«.
وعلى الصعيد االقتصادي، بدأت 
الدول االوروبي����ة جتميد أرصدة 
الزعيم الليبي معمر القذافي وأفراد 
من عائلته ومسؤولني في النظام 
الليبي غداة فرض االحتاد األوروبي 

العقوبات.

عواص����م � وكاالت: مع دخول 
الثورة الليبية ضد نظام الزعيم 
معمر القذافي اسبوعها الثالث، وبعد 
12 ساعة فقط من حتريك الواليات 
املتحدة سفنا حربية وقوات جوية 
إلى مناطق اكثر قربا من ليبيا عادت 
قوات القذافي لتثبت وجودها في 
معبر ذهيبة احلدودي مع تونس 

وزينت موقعها باألعالم الليبية.
وق����ال صحافيون في اجلانب 
التونس����ي من احلدود ان وحدات 
م����ن اجليش الليب����ي ظهرت قبل 
غروب شمس أمس األول وأعلنت 
ان احلدود مغلقة اآلن. وشاهدوا 
عربات للجي����ش الليبي وجنودا 
يحملون بنادق كالشينكوف. وفي 
اليوم السابق لم يكن هناك وجود 
امني عند املعبر احلدودي. وتقع 
ذهيبة على بعد نحو 60 كيلومترا 

من بلدة نالوت.
وقال سكان في نالوت ان القوات 
املوالية للقذافي انتشرت من جديد 
لبسط سيطرتها على البلدة الواقعة 
على بعد 60 كيلومترا من احلدود 
التونسية في غرب ليبيا لتؤكد انها 
لم تسقط في أيدي احملتجني الذين 

يسعون الى إنهاء حكم القذافي.
وفي طرابل����س املعقل االخير 
للقذاف����ي قتل بضعة أش����خاص 
وأصيب آخرون أمس عندما فتحت 
القوات املوالي����ة له النار لتفريق 
محتجني في حي تاجورا حسبما 
الليبية.  قالت صحيفة قورين����ا 
وأضافت الصحيفة ان االحتجاج 

شارك فيه 10 االف شخص.
وقال س����اكن في طرابلس ان 
هناك وجودا كثيفا لقوات األمن، 
مضيفا »نحن في انتظار الفرصة 
لالحتجاج.. نأمل أن ينتهي هذا قريبا 
لكنني اعتقد انه سيستغرق فترة 

اطول كثيرا مما كان متوقعا«.
وصعدت احلكومات األجنبية 

ضغوط غربية وأميركية على »العقيد« بتجميد أرصدته وأفراد من عائلته ومقربين في نظامه

)رويترز( دبابة ليبية تقوم بتنظيم السير في احدى ضواحي طرابلس أمس  

الهالل األحمر الكويتي يرسل طائرة إغاثة ثانية:
الجسر الجوي مستمر حتى استقرار األوضاع

مصادر إسرائيلية تتحدث عن صفقة مع القذافي
إلخماد الثورة مقابل امتيازات نفطية وأمنية

معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم: 
القذافي ربما يعد للفرار إلى بيالروس

أكد أن طائرة »العقيد« الخاصة قامت برحلتين سريتين إلى بيالروس خالل األسبوع الماضي

رابطة علماء الشريعة في »التعاون«:
نظام القذافي ال يقل كفراً عن االستعمار

كون���ا: اعلنت جمعي���ة الهالل االحمر 
الكويتي امس انها سترسل اليوم طائرة 
االغاثة الثانية الى ليبيا وحتمل على متنها 
م���واد طبية للمتضرري���ن جراء الوضع 

املأساوي الراهن هناك.
ادارة اجلمعية  وقال رئيس مجل���س 
برجس البرجس لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( ان طائرة االغاثة الكويتية ستفرغ 
حمولتها في مطار »مرسى مطروح« الدولي 
في مصر قبل أن يت���م نقلها الى احلدود 
املصرية � الليبية بالتنس���يق والتعاون 
مع س���فارتنا ل���دى تونس والس���لطات 

املصرية.

واضاف البرجس ان جتهيز وارس���ال 
هذه الطائرات احململة باملساعدات الطبية 
يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح االحمد بإرسال مواد 
طبية واغاثية للمتضررين جراء الوضع 

املأساوي الراهن في ليبيا.
واوضح ان اجلس���ر اجلوي الكويتي 
سيستمر الى حني هدوء واستقرار األحوال 
هناك مشيدا بجهود واشراف النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جاب���ر املبارك احلمد الصباح على عملية 
تسيير اجلس���ر اجلوي االغاثي لالشقاء 

في ليبيا.

وذكر ان فريقا ميدانيا من جمعية الهالل 
االحم���ر الكويتي س���يتوجه الى احلدود 
املصرية � الليبية وحتديدا مدينة »السلوم« 
وسيقوم باالشراف على ايصال املساعدات 
الطبية والتنسيق والتعاون في هذا الشأن 
مع سفارة الكويت لدى القاهرة واجلهات 

املصرية املعنية.
واشار الى أن العمل املشرف الذي تقوم 
به اجلمعية لم يأت من فراغ بل يستند الى 
املبادئ االنسانية التي يؤمن بها صاحب 
السمو األمير الذي عبر في اكثر من مناسبة 
عن دعمه الكامل ملس���اعدة املنكوبني في 

شتى بقاع العالم.

عواصم � وكاالت: قالت مصادر اسرائيلية ان 
العقيد معمر القذافي ابرم اتفاقا مع مسؤولني 
اس���رائيليني في جنامينا عاصمة تشاد، يتم 
مبوجبه قيام اسرائيل باخماد ثورة الشعب 
الليبي عبر مرتزقة مقابل ان تدفع ليبيا خمسة 
مليارات دوالر قابلة للزيادة الى مؤسس���ة 

»جلوبل سي اس تي«.
ومت االتفاق كذلك على نقل هذه املجموعات 
االفريقية املس���لحة الى تشاد ثم تنقلها من 
هناك طائرات ليبية او تشادية الى عدة مناطق 
ومدن ليبية مثل سبها في اجلنوب وطرابلس 

في الوسط وسرت في الشمال.
وفيما نفى نظام القذافي بشدة وصول 50 
ألفا من املرتزقة الى ليبيا فور تفجر الثورة 
اال ان املصادر االسرائيلية ذاتها اكدت ان عدد 
افراد املجموعات االفريقية املسلحة التي مت 

االتفاق عليها في اجتماع جنامينا بلغ بالفعل 
50 ألف شخص كانوا مزودين بأنواع كثيرة من 
األسلحة من صنع روسي وأميركي وبريطاني 
واسرائيلي منها بنادق الكالشينكوف »تافور« 

املطورة واحملسنة في اسرائيل.
ولم تقف الفضائح عند ما سبق فقد اكدت 
املصادر نفسها ان الطرف الليبي قدم ضمانات 
مبنح مؤسسة »غلوبل سي اس تي« بعد وضع 
ح���د للثورة ضد القذافي امتيازات في مجال 
التنقيب واستخراج وتصدير النفط والغاز 
الليبي في عدة حقول مبناطق سبها وطبرق 

وبنغازي والكفرة.
كم���ا تعهد باب���رام عقد مع املؤسس���ة 
الناش���طة في مجال تشكيل  االسرائيلية 
الق���وات العس���كرية واالمني���ة واعدادها 
وتدريبها في افريقي���ا واميركا الالتينية 

والقوقاز من اجل اعادة بناء القوات واالجهزة 
االمنية الليبية.

الليبي كذلك بالس���ماح  الط���رف  ووعد 
للمؤسس���ة االسرائيلية بالنشاط في املجال 
األمني في ليبيا وحري���ة العمل انطالقا من 
ليبيا للنش���اط في عدد من الدول املجاورة 
وخاصة في اقليم دارفور غربي الس���ودان 

وفي النيجر وشمالي تشاد.
ورغم انه مت االعالن ف���ي 28 فبراير عن 
اس���تقالة عبداهلل السنوسي من منصبه اال 
ان ه���ذا ال ينفي حقيقة ان هن���اك حاليا 50 
ألفا من املرتزقة التابعني السرائيل يعملون 
بحري���ة وبدعم من القذاف���ي داخل االراضي 
الليبية وهو خطر كبير وداهم ويتطلب خطة 
حكيمة من قبل الثوار ملواجهتها سريعا ومنع 

استفحال امره.

ك���راكاس � وكاالت : اقت���رح الرئيس 
الڤنزويلي هوغو تش���اڤيز مسعى دوليا 
للوس���اطة إليجاد حل سلمي لالنتفاضة 
الش���عبية في ليبيا التي تسعى لإلطاحة 
بصديق���ه وحليف���ه السياس���ي معم���ر 

القذافي.
وقال الزعيم االشتراكي انه ناقش الفكرة 
بالفعل مع بعض اعضاء تكتل »البا« الذي 
يضم دوال يسارية في أميركا الالتينية ومع 
دول اخرى في اوروبا وأميركا اجلنوبية.

وقال تشاڤيز دون ان يتطرق الى تفاصيل 
مس���عى الوساطة املقترح انه من األفضل 
الس���عي إلى »حل سياسي بدال من إرسال 

مش���اة البحرية الى ليبيا،، ومن األفضل 
إرسال بعثة للمس���اعي احلميدة بدال من 

ان يستمر القتل«.
وأكد تشاڤيز انه لن يدين صديقه ألنه ال 
يعرف بالفعل ما اذا كان قاتال ام ال، محذرا 
من جديد من ان الواليات املتحدة تريد غزو 

ليبيا لالستيالء على نفطها.
وقال تش���اڤيز خالل جتمع طالبي في 
العاصمة »مبا ان اجلميع يرددون ان القذافي 
قاتل، هل سيكرر تشاڤيز ذلك؟«. واضاف »ال 
اعرف ان كان األمر كذلك ومن هذه املسافة 
البعيدة لن أدينه ألنني سأبدو جبانا وهو 

صديقي منذ فترة طويلة«.

ستوكهولم � د.ب.أ: ذكر معهد ستوكهولم 
الدولي ألبحاث السالم )سيبري( أن الزعيم 
الليبي معمر القذافي وعائلته رمبا يخططون 
للفرار إلى بيالروس )روسيا البيضاء(.

وأوضح املعهد أن ما يش���ير لذلك هو 
أن طائرة القذافي اخلاصة قامت برحلتني 
من العاصمة الليبي���ة طرابلس إلى أحد 

املطارات في بيالروس خالل األيام السبعة 
املاضية.

وقال هيو جريفيثس اخلبير املختص 
لدى )سيبري( امس الثالثاء في تصريحات 
حملطة »إس.آر« اإلذاعية السويدية إن نظام 
الرقابة على صادرات السالح تعرف بدون 

أدنى شك على هاتني الرحلتني.

وأضاف جريفيثس أنه مت التأكد أيضا 
من أن بيالروس صدرت خالل األس���ابيع 

املاضية 40 طنا من األسلحة إلى ليبيا.
ووفقا لبيانات )س���يبري(، فإنه من 
احملتمل أن القذافي أرس���ل إلى بيالروس 
أملاسا على منت طائرته اخلاصة لتسديد 

ثمن األسلحة.

أصدرت رابطة علماء الشريعة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
بيانا ح���ول األحداث في ليبيا، 
وأثن���ت الرابطة على الش���عب 
الليبي وقالت في البيان: »ايها 
الشعب الليبي أحفاد اإلمام محمد 
بن علي السنوس���ي احلس���ني 
الشريف الهاشمي، وابنه اإلمام 
محمد، وعم���ر املختار َمْن على 
ايديكم أحلقتم الذل بالفرنسيني 

والطليان، ها نحن نراكم اليوم 
تعودون بعد طول غياب، هكذا 
نرى على ايديكم يسقط اجلبار 
الذي عمر بيده نار احتراقه، قذاف 

الظلم والدم واإلبادة«.
ونددت بالقذافي قائلة: »هاهو 
املفلس الذي فقد من يعينه على 
قتل أهلهم وأبنائهم يس���تعني 
الرصاص  باملرتزقة يوجه بهم 
والقذائف في صدور شعب ليبيا 

املتظاهر سلميا بإسقاطه«.
الرابطة: »كيف  وتس���اءلت 
سيفلت من عقاب اهلل في الدنيا 
على أيدي أحفاد السنوسي، ومن 
أي األبواب سيهرب، ال، لن يكون 
له مهرب، وإمنا س���يكون ثالث 
الساقطني، هكذا أراد شعبنا الليبي 
ان يعود الى عزته التي عرفها 
التاريخ اإلسالمي، يعود عزيزا 

الى قوة العرب واملسلمني«.

واستذكرت الرابطة أيام جهاد 
الزوايا في برقة ودفنا وطرابلس 
أيام  وبن غازي واجلغب����وب، 
االستعمار، واعتبرت »ان نظام 
القذافي ال يق����ل كفرا عن نظم 
االس����تعمار، لن ننتظر طويال 
حت����ى نرى س����قوط الطاغية، 
فدول����ة الظلم س����اعة ال تزيد، 
وأيقنوا ان اهلل معكم ولن يتركم 

اعمالكم«.

تشاڤيز يرفض إدانة القذافي
ويتهم واشنطن بالسعي الحتالل ليبيا 

الجامعة العربية ترفض مشاركة ممثل ليبيا المستقيل
القاه���رة – أ ش أ: رفض مجلس جامعة 
الدول العربية على مستوى املندوبني الدائمني 
املنعقد مبقر األمان���ة العامة للجامعة امس 
طلبا للسفير عبداملنعم الهوني املندوب الدائم 
املستقيل للجماهيرية الليبية باملشاركة في 
جزء من اجتماع املجلس بغرض إلقاء كلمة 
واطالع املشاركني على التطورات احلالية في 

ليبيا من وجهة نظر الشعب الليبي.

وكان الهوني قد تقدم باستقالته من جميع 
مناصبه االس���بوع املاضي معلنا انضمامه 

للثورة املطالبة بالتغيير في ليبيا.
وقال مصدر عربي شارك في االجتماعات 
إن رفض هذا الطلب جاء تطبيقا لقرار مجلس 
اجلامعة العربية الذي اتخذ يوم 22 فبراير 
املاض���ي، واملتعلق بوقف مش���اركة وفود 
الليبية في اجتماعات  اجلماهيرية العربية 

العربية وجميع املنظمات  مجلس اجلامعة 
واألجهزة التابعة، إلى حني إقدام السلطات 

الليبية على االستجابة ملطالب الشعب.
وقد ظل مقعد اجلماهيرية شاغرا خالل 
اجتماعات مجلس اجلامعة على مس���توى 
املندوب���ني الدائمني التحضي���ري لالجتماع 
الوزاري للمجلس الذي سيعقد دورته اخلامسة 

والثالثني بعد املائة اليوم.

الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز


