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أنق����رة � أ.ش.أ: اتفقت تركي����ا وأرمينيا على تطبيع 
العالقات وإقامة عالقات ديبلوماسية كاملة وتبادل البعثات 

الديبلوماسية وفتح احلدود املشتركة بينهما.
وذكر بيان لوزارة اخلارجية التركية أمس، أن تركيا 
وأرمينيا وقعتا باألحرف األولي برتوكولني ومت اإلعالن 
عن توقيعهما بوس����اطة سويسرية اول من أمس، األول 
هو برتوكول: »إقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين« 

والثاني: »تطوير العالقات الثنائية« وسيتم التوقيع النهائي 
عليهما بعد 6 أسابيع من املشاورات السياسية.

وأضاف البيان أنه مبوجب البرتوكول اخلاص بإقامة 
عالقات ديبلوماسية بني البلدين اتفقت تركيا وأرمينيا على 
االعتراف املتبادل باحلدود على أساس االتفاقيات الدولية 
ذات العالقة، وبناء العالقات على أساس من حسن اجلوار 

والتأكيد على القرار اخلاص بفتح احلدود بينهما. 

تركيا وأرمينيا تتفقان على التطبيع الكامل وفتح الحدود

القادة األفارقة يختتمون قمتهم في طرابلس بالتعهد لجعل 2010 عامًا للسلم واألمن في أفريقيا

أغسطس األكثر دموية في العراق منذ أكثر من عام

صنعاء تنفي هزيمة »اللواء 105« والمتمردون يبثون صورًا لجنود أسرى 

ليبيا تحتفل بالذكرى الـ 40 لـ »ثورة الفاتح« بحضور عربي وأفريقي وغياب غربي

مستشار المالكي يتوقع فشل الوساطة التركية مع دمشق 

اليمن يرفض مبادرة للحوثيين لوقف الحرب ويتمسك بـ »الشروط الـ 6«
صنعاء � يو.بي.آي: جددت اللجنة االمنية العليا 
في اليمن متسكها بالشروط الستة املعلنة من جانبها 
لوقف احلرب في صع����دة ورفضت مبادرة عرضها 
احلوثيون الول مرة منذ بدء القتال في 12 اغسطس 
املاضي.وكانت قد أعلنت جماعة احلوثي أمس االول 
عبر الناطق الرسمي باسمها محمد عبد السالم مبادرة 
لوقف احلرب الدائرة على كل اجلبهات في صعدة شمال 
البالد بني عناصرها والقوات املسلحة واألمنية اليمنية.
ومن أهم نقاط املبادرة التي طرحها احلوثيون: رفع 
املظاهر العسكرية وانسحاب اجليش إلى معسكرات 
معاقله قبل املواجهات مقابل انسحاب احلوثيني من 

املواقع التي يسيطرون عليها.
واعتبر مصدر مسؤول في اللجنة األمنية العليا 

إن ما أعلنته جماعة احلوثي بشأن ما أسمته مببادرة 
لوقف إطالق النار فإنها لم تأت فيها بأي جديد وهناك 
نقاط س����ت سبق وأن أعلنتها اللجنة األمنية وعلى 

تلك العناصر االلتزام بها دون أي انتقائية.
ودعا املصدر عناصر احلوثي إلى إثبات حس����ن 
نيتها في اجلنوح للس����لم من خ����الل إيقاف جميع 
األعمال التخريبية والتقطع في الطرقات واالعتداءات 
ضد املواطنني وأفراد القوات املسلحة واألمن وإزالة 
املتفجرات التي قامت بزرعها إلعاقة حركة السير في 
الطرقات وااللتزام بالنقاط التي سبق اإلعالن عنها.
ميدانيا، نفى مصدر عسكري مسؤول ما أعلنه أتباع 
الزعيم الديني املتمرد عبد امللك احلوثي بس����قوط 
اللواء 105 في أيديهم واحتالل مواقعه واالستيالء على 

أسلحته وذخيرته.وقال املصدر الذي لم يذكر اسمه 
في تصريح لوكالة االنباء اليمنية الرسمية )سبأ( 
»بأن ما تردد عن سقوط اللواء 105 مجرد مزاعم ليس 
إال وذلك للتغطية على هزائم عناصر التمرد في أكثر 
من منطقة وموقع مبحافظة صعدة وحرف سفيان«.
وأوضح املصدر أن وحدات القوات املسلحة واألمن 
»تواصل مطاردة فلول عناصر التمرد واإلرهاب في 
منطقة محضة« مبينا انه »مت تطهير مزارع احلسيني 
والكبرى العنقرة التي كانت تتمترس فيها عناصر 
التخريب واإلرهاب وتكبدت تلك العناصر التخريبية 

خسائر كبيرة«.
وفي املقابل عرض احلوثيون في تقرير تلفزيوني 
بث في عدد من الفضائيات تس����جيال يظهر جنودا 

مينيني أسرى وهم يعرفون بأنفسهم واأللوية التي 
ينتمون إليها والضباط املس����ؤولني عنهم واعترفوا 
بأنه مت أسرهم في األول من شهر رمضان في موقع 

صيفان ومديرية سفيان مبحافظة عمران.
ويواصل الطيران اليمني منذ 12 أغسطس املنصرم 
توجيه ضرباته على معاقل احلوثيني فيما يتواصل 
تدفق التعزيزات العسكرية على جبهات القتال ملواجهة 
احلوثيني.وبحسب تقارير ميدانية فقد ساهم دخول 
قوات العمالقة والوحدات اخلاصة وبالتعاون مع قبائل 
مينية ف����ي إحراز تقدم كبير في محاور قتالية منها 
اخت����راق مواقع وبلوغ مديرية حيدان وإغالق طرق 
إمداد احلوثيني في منطقة مران من اجلهة الشرقية 

واعتقال عشرات من املتمردين.

عواصم � وكاالت:  وضعت الوتيرة املتصاعدة لألزمة بني 
سورية والعراق موضع شك التفاؤل الذي عبر عنه الوسيط 
التركي ب� »تسوية أخوية« للخالف املتفاقم بني البلدين منذ 
اتهام بغداد لدمش���ق بالتورط في تفجيرات األربعاء األسود 

ببغداد.
ورغم وصف الرئيس السوري بشار األسد هذه االتهامات 
ب� »الالاخالقية« وتأكيد رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
أن 90% من املس���لحني يتسللون من س���ورية، أعرب وزير 
اخلارجي���ة التركي أحم���د داود أوغلو عن تفاؤله بتس���وية 

اخلالفات »أخويا«.
وكشف في حديث لصحيفة »احلياة« اللندنية عن انه قّدم 
»بعض االقتراحات األخوية« لتنقية األجواء بني دمشق وبغداد 

وانه »متفائل جدا بحل املسألة من دون تصعيد«.
وأوضح أن لقاءه مع األس���د كان »ممتازا، واملش���اورات 
الس���ورية � التركية كالعادة تتس���م بالصراحة والشفافية 
والتعاون«، وزاد: إن سورية والعراق بالنسبة إلى أنقرة هما 
»حلفاؤها اإلستراتيجيون وأشقاؤها وجيرانها، إنها مسألة 
ضمن العائلة. ونريد حل هذه املس���ألة بفتح املشاورات من 

دون تصعيد«.
وخالفا ألوغلو، أعرب ياس���ني مجيد املستش���ار اإلعالمي 
لرئيس ال���وزراء العراقي نوري املالكي عن اعتقاده بفش���ل 
الوساطة التركية »ألن املسؤولني السوريني سيعيدون نفس 
املقوالت التي رددوها أثناء لقائهم مع املسؤولني العراقيني« 

بحسب مجيد.

وأكد مجيد � في تصريحات لراديو »سوا« األميركي أمس 
إصرار العراق على االس���تمرار في مساعيه لتشكيل محكمة 
دولية ملعاقبة املسؤولني عن تفجيرات األربعاء التي أوقعت 

املئات بني قتيل وجريح.
وجدد مجيد مطالبة سورية بتسليم يونس األحمد وسطام 
فرحان، إضافة إلى طرد املنظمات اإلرهابية والتفكيرية وخاصة 
جماعة أنصار السنة التي يقودها نائب حارث الضاري، والتي 

لديها مقر في سورية.
من جهة اخرى، اعتبر طه اللهيبي النائب في مجلس النواب 
العراقي عن جبهة التوافق، أن التفجيرات األخيرة تعد ضربة 
سياسية في حق املالكي، كما تعد تلك االتهامات وسيلة ملنع 
املهجرين العراقيني املتواجدين في سورية من اإلدالء بأصواتهم 

في االنتخابات املقبلة، السيما وأن أغلبيتهم من السنة.
وأضاف اللهيبي في تصريح لقناة العربية أمس أن احلكومة 
العراقية حتاول الضغط على سورية إلجبارها على عدم العودة 
للصف العربي مرة أخرى، الس���يما بعد التقارب املشهود في 

الفترة األخيرة.
الى ذلك س���اهمت تفجيرات بغداد الدامية في جعل شهر 
أغسطس األشد دموية في العراق منذ اكثر من عام مع تسجيل 
456 قتيال خالله حسبما أكدت حصيلة أعلنتها وزارات الدفاع 

والداخلية والصحة العراقية.
واكدت هذه االرقام مقتل 456 ش���خصا بينهم 393 مدنيا 
و48 ش���رطيا و15 عسكريا خالل شهر اغسطس املاضي. كما 

أصيب 1741 آخرون بجروح.

االحتفاالت من قاع����دة معيتيقة 
اجلوية بطرابلس بتمام الس����اعة 
الثانية والنص����ف من فجر امس 
)الثالثاء( وهي ساعة الصفر التي 
حتركت فيها قوات ثورة الفاحت في 
س����بتمبر عام 1969 لتحرير هذه 
القاع����دة التي كان����ت أكبر قاعدة 
تدريب للق����وات االميركية خارج 

الواليات املتحدة.
وحت����دث القذاف����ي عن مغزى 
حترير هذه القاعدة من االميركيني، 
وقال انها سميت »امعيتيقة« على 
اسم طفلة س����قطت عليها طائره 
الس����كنية  ف����ي االحياء  أميركية 

احمليطة بالقاعدة.
انتهاء عرض  واوضح عقب 
فني اقي���م في القاع���دة كيفية 
حتريرها بدءا من تطويق القاعدة 
من قبل الثوار وانتهاء مبغادرة 

الطي���ران االميركي لها الى غير 
رجعة.

وختم الرئيس الليبي خطابه 
بالقول: لهذا فإن هذا احلفل الرائع 
له معنى عندما يقام في وسط هذه 

القاعدة التي كانت أميركية.

 وفود مشاركة

وحتيي ليبيا احتفاالت ثورة 
الفاحت لهذه السنة بحضور عربي 
وافريقي الفت وبشبه غياب غربي، 
ويشارك فيها صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.
كما يشارك الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح في االحتفاالت على 
الرغم م����ن ان العالقات اليمنية � 
الليبية كانت قد تعرضت لفتور 
خالل احلرب األولى بني املتمردين 
احلوثيني والقوات احلكومية اثر 

اتهامات ملس����ؤولني مينيني بقيام 
طرابلس بدعم املتمردين احلوثيني 
في شمال اليمن، األمر الذي نفته 

ليبيا بشدة.
كما شارك رئيس مجلس الدوما 
الروس����ي بوريس جريزلوف في 
االحتفاالت وق����ال قبيل مغادرته 
إلى طرابلس »سأسلم قائد الثورة 
القذافي رس����الة  الليبي����ة معمر 
م����ن الرئيس الروس����ي دميتري 

مدڤيديڤ«.

اعتذار معظم قادة الغرب

واعتذر معظم القادة الغربيني 
عن عدم حضور االحتفاالت التي 
تأتي متزامنة مع اجلدل السياسي 

بشأن إطالق سراح املقرحي.
ويحضر االحتفاالت من أميركا 
الالتينية الرئيس الڤنزويلي هوغو 

تشاڤيز.
وقبل االحتفاء بذكرى »ثورة 
الفاحت« التي قادته الى الس����لطة 
في االول من سبتمبر 1969، احتفل 
القذافي يوم االحد املاضي بنصر 
آخر: الذكرى االولى ملعاهدة الصداقة 
املبرمة مع ايطاليا النهاء احلقبة 
االس����تعمارية مع اعتذارات غير 
مسبوقة من ايطاليا وتعويضات 

بقيمة 5 مليارات دوالر.
ووضع القذاف����ي رفقة رئيس 
احلكوم����ة االيطالي����ة س����لفيو 
بيرلسكوني حجر االساس ملشروع 
طريق سيار طوله 1700 كلم ميتد 
الس����احلي  الش����ريط  على طول 

الليبي.
ومعمر القذافي من مواليد عام 
1942 وهو ابن اس����رة بدوية من 
قبيلة القذاذفة وتلقى تربية دينية 

صارمة قبل ان ينضم الى اجليش 
في 1965 ليتمكن بعد 4 سنوات من 
خدمته العسكرية من االطاحة بامللك 
ادريس السنوسي دون اراقة دماء 

في االول من سبتمبر 1969.
وللقذافي ش����خصية متميزة 
وكثيرا ما اثارت حركاته او كلماته 
او رؤاه حول التاريخ واالنسانية 
العرب،  انتقادات����ه لنظرائ����ه  او 

االهتمام.

البيان الختامي للقمة األفريقية

وبالتزامن مع بدء االحتفاالت 
بالذكرى ال� 40 ل� »ثورة الفاحت« كان 
الزعماء االفارقة يختتمون قمتهم 
في طرابلس بالتعهد لتخصيص 
العام 2010 املقبل ليكون عاما للسلم 

واألمن في ربوع قارتهم.
القادة األفارقة إعالنا  وأصدر 

أطلقوا عليه اسم »اعالن طرابلس« 
وجددوا فيه التزامهم بتنفيذه من 
أجل إعطاء دفع����ة جديدة للعمل 
املش����ترك من أجل السلم واألمن 
واالستقرار والرخاء في جميع أنحاء 

أفريقيا والعالم.
ووفقا ملا جاء في اإلعالن املذكور 
قرر الزعماء األفارقة الذين شارك 
حوال����ي 30 منهم ف����ي االجتماع، 
اتخاذ سلسلة من التدابير امللموسة 
والفعالة لإلسراع بتنفيذ احللول 
املتفق عليها أصال لتسوية عدد من 
إلى  التوصل  النزاعات وتشجيع 
حل����ول عادلة ومنصفة لألوضاع 
التي لم يت����م التوصل إلى اتفاق 
بش����أنها بعد بني األطراف فضال 
عن إعادة االعمار في فترة ما بعد 
النزاع لصالح الش����عوب املعنية 

بالسالم.

طرابلس � وكاالت: بدأ الرئيس 
القذافي اعتبارا من  الليبي معمر 
ايام  يوم امس )الثالثاء( ولستة 
متواصلة االحتفال بالذكرى االربعني 
لتوليه الس����لطة بال منازع مكلال 
بالنجاحات الديبلوماس����ية التي 
احرزها ف����ي اآلونة االخيرة على 

الغرب وبنفوذه في افريقيا.
ومن املقرر ان يشاركه العديد من 
القادة العرب واالفارقة واالميركيني 
اجلنوبيني االحتفال في طرابلس 
التي احتضنت امس االول )االثنني( 
قمة افريقية وازدانت ش����وارعها 
الرئيسية بآالف الفوانيس امللونة 
وعلقت على حوائطها مئات الصور 

والشعارات املمجدة للقذافي.
وتأتي ه���ذه االحتفاالت بعد 
جناح ديبلوماسي مزدوج ومدو 
الذي حصل  القذاف���ي  للرئيس 
في العشرين من شهر اغسطس 
املاضي على االفراج عن الليبي 
احملكوم عليه في قضية اعتداء 
لوكيربي )270 قتيال في 1988( 
وعلى اعتذارات سويسرية في 
قضية طالت جنله هنيبعل في 

جنيڤ.
وكشفت هذه الذكرى االربعون 
البل����دان االوروبية  ضيق بعض 
احلريصة من جه����ة على تطبيع 
عالقاتها مع ليبيا الغنية بالنفط 
واحملرجة من جهة اخرى من تقاربها 
مع نظام كان في السابق منبوذا 

من املجتمع الدولي.
وبالفعل، فإن هذه االحتفاالت 
تأت����ي عل����ى خلفية ج����دل اثاره 
اس����تقبال االبطال الذي خص به 
عبدالباسط املقرحي احملكوم عليه 
في اعتداء لوكيربي والذي افرجت 

عنه اسكوتلندا لدواع صحية.
واحتف���اء بالذك�رى االربع��ني 
ل� »ثورة الفاحت من سبتمبر« بدأت 
الليبية  العاصمة  االحتفاالت في 
طرابلس اعتبارا من امس، حيث 
نظم احتفال ضخم شارك فيه نحو 
800 شخص في احلفل الذي يرسم 
مراح����ل 40 عاما من حكم القذافي 

ويستمر 90 دقيقة.

القذافي يسرد وقائع يوم التحرير

افتت����ح  ق����د  القذاف����ي  وكان 

جانب من االحتفاالت في  قاعدة معيتيقة                )أ.پ(القذافي خالل بدء االحتفاالت مبناسبة الذكرى الـ 40 لـ »ثورة الفاحت« في طرابلس      )رويترز(

مسؤول أميركي لـ »األنباء«: المفاوضات 
الفلسطينية ـ اإلسرائيلية تبدأ هذا الشهر

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أكد مسؤول في وزارة اخلارجية االميركية ما قاله الرئيس 
االسرائيلي شمعون بيريز من ان الرئيس األميركي باراك 
اوباما سيدعو الى قمة مصغرة جتمعه مع رئيس السلطة 
الفلس����طينية محمود عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتنياهو على هامش اجتماع اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة في وقت الحق من هذا الشهر. وأوضح املسؤول ان 
اللقاء سيدشن املفاوضات الفلسطينية � اإلسرائيلية التي 
ستس����تند الى »الرؤية« التي س����يعلنها أوباما في خطابه 
أمام اجلمعية العامة باالضافة الى ما س����بق االتفاق عليه 

بني اجلانبني.
وأوضح ان املفاوضات ستتجه نحو قضايا الوضع النهائي 
مباشرة اي قضايا احلدود والالجئني وصالحيات السيادة 
الفلسطينية على أراضي الدولة الفلسطينية املرتقبة واقتسام 

موارد املياه ووضع القدس الشرقية والقضايا األمنية.
ومن املتوقع ان يدعو الرئيس أوباما الى مؤمتر يشارك 
فيه اعضاء اللجنة الرباعية الدولية والدول العربية باالضافة 
الى الفلس����طينيني وإسرائيل وذلك في وقت الحق من هذا 
العام. وسيقس����م املؤمتر الى جلان عمل تعنى باملسارات 
املختلفة لعملية السالم بداية من املسار السوري � االسرائيلي 
ومرورا باملسار اللبناني � االسرائيلي ووصوال الى املسار 
العربي � االسرائيلي. وكانت الواليات املتحدة تأمل في بدء 
تلك املفاوضات في مناخ يتسم بعالمات محددة أولها وقف 
إسرائيل لألنشطة االستيطانية بصورة كاملة باالضافة الى 
اتخاذ الدول العربية خطوات ذات طابع سلمي جتاه اسرائيل.
وقال املس����ؤول في تصريحات خاصة ل� »األنباء« بعد ان 
طلب عدم نش����ر اسمه ان الهدف من مطالبة الدول العربية 
باتخاذ خطوات سلمية جتاه إسرائيل هو مساعدة الواليات 
املتحدة في إقناع الرأي العام االسرائيلي بان الدول العربية 
جادة في عرضها للسالم عند حل القضية الفلسطينية حال 
مقبوال من الفلسطينيني بقدر ما كان طلب الواليات املتحدة 
من إسرائيل وقف االستيطان هادفا الى اقناع العرب بجدية 

إسرائيل في استعدادها للتسوية. 
وأضاف: »وقد رأينا ان بعض اخلطوات التصاحلية من 
قبل الدول العربية قد تساهم في خلق مناخ ايجابي إلجناح 
املفاوضات وتذليل بعض العقبات التي تواجهنا. وهناك دول 
عربية وافقت وأخرى لم توافق. اعتقد اننا لم نحقق جناحا 
كامال في ذلك ولكننا حققنا قدرا من النجاح«.وحول موقف 
إس����رائيل من جتميد االستيطان قال املسؤول ان الواليات 
املتحدة ستعلن عما توصل إليه اجلانبان بهذا الصدد قبل 
إلقاء الرئيس أوباما خلطابه في اجلمعية العامة. واضاف 
»لقد أوشكنا على التوصل الى اتفاق مع اإلسرائيليني. وهذا 
االتفاق ل����ن يحقق متاما ايضا كل ما كنا نريد ولكنه ليس 
سيئا باملرة من زاوية إسهامه في طمأنة الفلسطينيني والدول 
العربية. ومن املتوقع ان نعلن مع اإلسرائيليني عن االتفاق 
عند التوصل الى صيغت����ه النهائية ومن احملتمل ان يرى 
الرئيس ان يعلن ذلك بنفسه من األمم املتحدة او ان يترك 

املهمة لرئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس«. 

انتخاب عمار الحكيم لرئاسة 
المجلس األعلى اإلسالمي خلفًا لوالده

بغداد � رويترز: انتخب املجلس 
العراقي أمس  األعلى اإلس����المي 
عم����ار احلكيم رئيس����ا للمجلس 
خلفا لوال����ده عبدالعزيز احلكيم 
بعد وفاته األسبوع املاضي. وقال 
بيان صادر عن الشورى املركزية 
للمجلس األعلى وهي اجلهة التي 
تقرر بشكل رسمي ونهائي اختيار 
رئيس احل����زب »نظ����را للمكانة 
وللمواصفات العالية التي يتمتع بها 
حجة اإلسالم واملسلمني السيد عمار 
احلكيم قررت الش����ورى املركزية 
باإلجماع انتخاب سماحته رئيسا 
للمجلس األعلى اإلسالمي العراقي«. 
وأضاف البيان أن »املجلس األعلى 

يود التأكيد في هذه املناسبة أنه 
ماض على نفس املنهج وهو منهج 
اإلميان باملرجعية الدينية والطاعة 

عمار احلكيم


