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دبيـ  وكاالت: كشفت مصادر إعالمية روسية عن دخول صاروخ روسي متعدد األغراض والغايات 
اخلدمة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وأوضحت املصادر بحســــب قناة سي ان ان االميركية، 
أن الصاروخ الروســــي املعروف باســــم »بانتســــير«، أي »درع« باللغة العربية، يستعد للخدمة 
العسكرية في اإلمارات العربية. وصممت منظومة الدفاع اجلوي الصاروخية املدفعية »بانتسير ـ 
س 1« لتدمير الطائرات والصواريخ املهاجمة، وفقا لوكالة األنباء الروسية »نوفوستي«. وأوضحت 
الوكالة الروســــية أن صاروخ »بانتسير« ميكنه الوصول إلى الهدف املطلوب تدميره على بعد 20 

كيلومترا، مشيرة إلى أنه يحلق على ارتفاع 15 كيلومترا، وبسرعة 1300 متر في الثانية.

»درع« صاروخ روسي متطور لحماية األجواء اإلماراتية

واشنطن تعتبر الخالف السوري - العراقي شأناً داخلياً وتدعو للحوار

إيران والعراق شيّعا عبدالعزيز الحكيم.. ونجله عمار يخلفه »مؤقتاً«
عواصم – وكاالت: فيما كان العراق يستعد لوداع 
رئيس املجلس اإلســـالمي األعلى عبدالعزيز احلكيم، 
أعلن عمـــار احلكيم جنل الزعيم الراحل اســـتعداده 
خلالفة والده الذي توفي أمس في احد مستشـــفيات 
العاصمة اإليرانية طهـــران في حال تلقى طلبا بذلك 

من املجلس.
 ونقل راديو »سوا« األميركي عن عمار قوله إن اللجنة 
املركزية للمجلس ستختار رئيسا جديدا، مشيرا إلى 
أنه لن يقوم بترشيح نفسه، غير أنه سيقبل املنصب 

في حال جرى ترشيحه ليحل محل والده.
 وقد عقدت قيادة املجلس األعلى اإلسالمي اجتماعا 
عاجال امس األول في بغداد وضعت فيه تفاصيل تشييع 
جثمان احلكيم وأكدت على قيام عمار احلكيم، بقيادة 
املجلس خالل املرحلة االنتقالية حلني عقد اجتماع ثان 

لها الختيار رئيس جديد للمجلس.
وقالت صحيفة الزمـــان العراقية »إن القيادي في 
املجلس األعلى، همام حمودي، سيكون رئيسا لالئتالف 

العراقي بدل احلكيم الذي كان يحتل هذا املنصب«.
وردا على سؤال حول عدم تولي القيادي في حزب 
الدعوة ونائب رئيس االئتالف، علي األديب، هذا املنصب، 
كشـــفت مصادر طلبت عدم ذكر اســـمها »أن رئاسة 
االئتالف من حصة املجلس األعلى، لذلك من الطبيعي 

أن يتولى قيادي فيه هذا املنصب«.
وأوضحت الصحيفة أن قادة في املجلس يعارضون 
تولي جنل احلكيم، عمار، رئاسة املجلس، مشيرة إلى 
أن حمودي هو األصلح للمهمة، وذلك ألن احلكيم كان 
قد كلفه إدارة احلوار حول ترميم االئتالف نيابة عنه 

قبل دخوله املستشفى للعالج.
وحول ترتيبات تشييع احلكيم كان الرئيس العراقي 

املاضي، أكد لبيد عباوي وكيل وزارة اخلارجية العراقية 
أن استدعاء السفير العراقي لدى سورية ال ميكن أن 

يؤثر في العالقات بني بغداد ودمشق.
وقال »ذلك اإلجراء يأتي لكشف احلقائق وحماية 
العراق. وإن هذا ال يعني باملطلق التأثير على العالقات 

السياسية واالقتصادية مع سورية«.
وشـــدد عباوي في تصريح خاص لراديو »سوا« 
األميركي على حرص البلدين على بقاء هذه العالقات 
وتطويرها وأنه ســـيتم االلتزام بـــكل مع وقع عليه 
بينهما إال أنه أشار الى أن وجود أشخاص في سورية 
على صلة بأعمال إرهابية ومتهمني بذلك أو باملشاركة 
يشكل عثرة أمام منو وتطوير العالقات الثنائية بني 
البلدين، معربا عن أمله في تعاون دمشـــق من أجل 

إزالة هذه العقبة.
وبشأن الطلب السوري بالكشف عن الدالئل املتعلقة 
بإدانـــة املطلوبني في تفجيرات بغداد قال املســـؤول 
العراقي »إنه مت إبالغ القائم باالعمال بأن لدى العراق 
كل الوثائق واألدلة ومت الكشف عن جزء منها وهناك 

أمور أخرى سيتم كشفها حول نتائج التحقيق«.
من جهتهـــا، وصفت الواليات املتحدة اخلالف بني 
العراق وسورية، بأنه شأن داخلي، داعية احلكومتني 

العراقية والسورية إلى حل اخلالف عبر احلوار.
وقال املتحدث باســـم وزارة اخلارجية األميركية 
إيان كيلي »نعتقد كمبدأ عام، أن احلوار الديبلوماسي 
هو أفضل وســـيلة للتعامل مع القلق لدى اجلانبني«، 
مشـــيرا في الوقت نفســـه إلى ان واشنطن تعمل مع 
اجلانب العراقي على كشف مالبسات التفجيرات التي 
أســـفرت عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 

600 آخرين بجروح.

جالل الطالباني، ورئيـــس وزرائه نوري املالكي في 
اســـتقبال جثمان احلكيم، وقبل اعادته الى العراق، 
جرت صباح أمس في طهران مراســـم تشييع جثمان 
عبدالعزيز احلكيم بحضور كبار املسؤولني االيرانيني 

وأبناء اجلالية العراقية.
 وحضر املراســـم التي أقيمت أمام مبنى السفارة 
العراقية بطهران العديد من الشخصيات السياسية 
االيرانية والعراقية من بينهم رئيس مجلس الشورى 
االســـالمي االيراني علي الريجاني ووزير اخلارجية 
منوچهـــر متكي باالضافة الـــى نائب رئيس مجلس 

النواب العراقي خالد العطية.
 واشاد رئيس البرملان االيراني علي الريجاني في 
كلمة القاها بهذه املناســـبة بشخصية الراحل السيد 
عبدالعزيز احلكيم واصفا اياه بانه »كان مثاال للجهاد 
االســـالمي وكرس حياته في تعزيز التيار االسالمي 

في العراق«.
 وقال الريجاني ان »الراحل رفع لواء اجلهاد ضد 
نظام صدام حسني الديكتاتوري وقد بذل جهودا كبيرة 
في اقامة املؤسســـات العراقية بعد االطاحة بالنظام 

السابق«.

مـــن جهة أخرى، أعرب الرئيـــس األميركي باراك 
اوباما عن »حزنه« لوفـــاة احلكيم امس، ونقل بيان 
للبيت االبيض عن الرئيس األميركي صدر في ساعة 
متأخرة من الليلة قبل املاضية قوله »حزنا لدى علمنا 
بنبأ وفاة عبدالعزيز احلكيم الذي لعب دورا مهما في 
التاريخ الوطني العراقي«، واعرب عن تعازيه السرة 

احلكيم ورفاقه.
في شأن عراقي آخر، وفي محاولة لكشف الغيوم 
املتلبدة في سماء العالقات بني العراق وسورية على 
خلفية التفجيرات الدامية التي هزت بغداد األسبوع 
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تشييع جثمان عبدالعزيز احلكيم في طهران أمس قبل نقله إلى العراق                              )رويترز(عراقيون يعزون بوفاة احلكيم في احد مجالس العزاء في كربالء       )رويترز(

صنعاء تعلن مواصلة العمليات حتى رضوخ الحوثيين لشروطهاتقرير: القضاء أوقف أمر استدعاء موسوي وكروبي وخاتمي

استطالع: المعارضة اليابانية ستفوز
بأغلبية الثلثين في االنتخابات النيابية

طوكي��و � د.ب.أ: يب��دو أن 
س��قوط احل��زب الدميوقراطي 
الليبرالي احلاكم في اليابان بات 
شبه مؤكد حيث اظهر استطالع 
للرأي، أجرت��ه إحدى الصحف 
نتائجه امس،  اليابانية ونشرت 
ان عدد املقاعد املتوقع ان يفوز 
بها احلزب ف��ي مجلس النواب 
خالل االنتخابات التشريعية املزمع 
إجراؤها في 30  أغسطس اجلاري 
لن يتجاوز املائة مقعد من بني 480 
مقعدا. وذكرت صحيفة »أساهي 
شيمبون« أن احلزب الدميوقراطي 
الياباني أكبر أحزاب املعارضة في 
اليابان قد يحظى بثالثة أضعاف 
املقاعد التي يحوزها حاليا ويفوز 
ب� 320 مقعدا أو مبعنى أدق أغلبية 

الثلثني.
وف��ي ح��ال ف��وز احل��زب 
اليابان��ي، فمن  الدميوقراط��ي 
املرجح أن يصبح رئيسه يوكيو 
هاتوياما رئي��س الوزراء املقبل 
لينهي بذلك ما يزيد على النصف 
قرن من حكم احلزب الدميوقراطي 
الليبرال��ي دون انقطاع تقريبا.
ووعد هاتوياما )62 عاما( وحفيد 
رئيس الوزراء الياباني األس��بق 
إيش��يرو هاتوياما الناخبني بأن 
يخلق موجة من التغيير في اليابان 
من خالل وقف أوجه اإلنفاق غير 
الضرورية وإعادة تنشيط ثاني 
أكبر اقتصاد ف��ي العالم بزيادة 
دخل األس��ر اليابانية وتشجيع 
اإلنفاق. وعكس االستطالع استياء 
الناخبني من االئتالف احلكومي 
املشكل بني احلزب الدميوقراطي 
الليبرالي وحزب كوميتو اجلديد. 
وفشل رئيس احلزب الدميوقراطي 
الليبرال��ي ورئيس الوزراء تارو 
أس��و في الظه��ور كقائد قوي 
إذ جتاهل��ت إدارت��ه التعامل مع 
املش��كالت االقتصادي��ة طويلة 
امل��دى وتعرضت لسلس��لة من 

الفضائح.
كما فشل احلزب احلاكم الذي 
يتولى مقاليد األمور في اليابان 
منذ ما يزيد على اخلمسني عاما 
في معاجلة املخاوف الداخلية مثل 
نظام املعاشات املجحف وتناقص 
عدد سكان البالد وارتفاع متوسط 

األعمار.

دبيـ  العربية.نت: ذكر موقع قناة العربية االخبارية االلكتروني 
ان رئيس القضاء اإليراني اجلديد صادق الريجاني أوقف أمس األول 
أمر املدعي العام باســـتدعاء مهدي جنل الرئيس الســـابق هاشمي 
رفسنجاني وزعماء املعارضة مير حسني موسوي ومهدي كروبي 
ومحمد خامتي، وذلك اثر نفي املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية 

علي خامنئي تلقي زعماء املعارضة دعما خارجيا.
وقال خامنئي في تصريح متلفز: »ال أتهم قادة األحداث األخيرة 
بأنهم مرتبطون بدول خارجية، مثل الواليات املتحدة وبريطانيا، 

مادام لم يتم إثبات هذا األمر«.
كمـــا أمر الريجاني مبنع صحيفة كيهـــان واإلذاعة والتلفزيون 
الرسمي من التطاول على رفسنجاني في حني أكدت مصادر برملانية 
تورط أعضاء من البرملان االيراني في عمليات تعذيب وقتل أنصار 
اإلصالحيني املعترضني على نتائج االنتخابات في سجن كهريزك.

ووجه عدد كبير من مســـؤولي حكومة الرئيس السابق محمد 

خامتي رسالة الى رئيس القضاء صادق الريجاني طالبوه مبوقف 
شجاع واإلسراع في اإلفراج عن املعتقلني.

وذكرت العربية أن هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس اخلبراء 
سلم املرشد األعلى خامنئي اسمي ضحيتني من احملتجني على نتائج 

االنتخابات مت اغتصابهما في سجن كهريزك.
وتدخل األزمة اإليرانية مرحلة خطرة باحلرب التي يشنها أنصار 
الرئيس محمود أحمدي جناد على الرئيس األســـبق رفسنجاني، 

ومحاولة إقصائه، ورمبا محاكمته.
وفي تطور آخر، نشرت مواقع اإلصالحيني على اإلنترنت رسالة 
من ابنة اإلصالحي املعتقل محمد علي أبطحي قالت فيها إن ما يكتبه 
أبطحي اآلن ميلى له من قبل احملققني. وتابع تقرير »العربية« يقول 
ان حسن اخلميني حفيد االمام اخلميني يتعرض لضغوط من أجهزة 
األمن ملنع الرئيس السابق محمد خامتي من إلقاء خطابه السنوي 

في ضريح جده خالل ليالي العشرة األخيرة من رمضان.

صنعـــاء ـ كونا: أعلنت اللجنة األمنية 
العليـــا في صنعـــاء مواصلـــة العمليات 
العسكرية في محافظة صعدة شمالي شرق 
اليمن حتى يلتزم عناصر التمرد بالشروط 
الســـتة لوقف اطالق النار والتي أعلنتها 

اللجنة سابقا.
وذكـــرت اللجنة في بيـــان ان القوات 
املسلحة واألمن وجمع املواطنني من أبناء 
محافظة صعدة سيقومون بواجبهم ملالحقة 
عناصر احلوثي وحماية املواطنني وفتح 
الطرق بالقوة إليصال االمدادات واألغذية 
واملتطلبات اخلاصة باملواطنني في محافظة 
صعدة وبخاصة مخيمات املواطنني النازحني 

املتضررين.

وأضاف البيان انـــه وفي اطار حرص 
القيادة السياســـية واحلكومة على حقن 
الدماء وإعادة األمن واالستقرار والطمأنينة 
الى محافظـــة صعدة وتأمـــني متطلبات 
املواطنني مبناســـبة شهر رمضان الكرمي 
فقد مت ابالغ عناصر اإلرهاب إعالن االلتزام 
بتنفيذ النقاط الست والتي اكدها الرئيس في 
خطابه املوجه للشعب اليمني واألمة العربية 
واإلسالمية. وحملت اللجنة األمنية العليا 
عناصر احلوثي املسؤولية ملا تعرضت له 
محافظة صعدة من اضرار وتدمير للمنازل 
مؤكدة قيامها طبقا ملسؤوليتها القانونية 
مبالحقة تلك العناصر وتقدميها للعدالة 
جراء اجلرائم البشعة والالانسانية التي 

تقوم بارتكابها ضد املواطنني. يأتي البيان 
بعد ساعات من احلديث عن هدنة مؤقتة بني 
اجليش واملتمردين احلوثيني ولم يؤكد اي 
من اجلانبني مدى صحتها حيث شهدت عدة 
مناطق في محافظة صعدة ومنطقة حرف 

سفيان اشتباكات متقطعة بني الطرفني.
ومن جانبه أعلن مصدر مسؤول بوزارة 
الدفـــاع اليمنية ان الوحدات العســـكرية 
واألمنية مبحافظة صعدة ومديرية حرف 
سفيان مبحافظة عمران متكنت من تأمني 
عدد من الطرق بأكثر من منطقة وفتح عدة 
طرق كانت عناصر التخريب والتمرد قد 
اغلقتها في وجه امدادات الغذاء والتموين 

ألبناء املناطق احمليطة بها.

ميركل ونتنياهو خالل لقائهما في برلني أمس                   )أ.ف.پ(

أسامة حمدان: حراك في صفقة تبادل األسرى أدى إلى نتائج بجهد الوسيط األلماني

»هآرتس«: نتنياهو عرض خالل لقائه بميتشل
 تجميد االستيطان في الضفة باستثناء القدس الشرقية

عواصمـ  يو.بي.آي: قال مصدر 
الواليات  سياسي إسرائيلي إن 
اقتراح  املتحـــدة وافقت علـــى 
بالده بتجميد غير شامل ألعمال 
البناء في املستوطنات في الضفة 
الغربية بصورة مؤقتة وتراجعت 
عن مطلبهـــا بتجميد البناء في 
األحياء والبؤر االستيطانية في 

القدس الشرقية.
ونقلـــت صحيفة »هآرتس« 
امس عن مصدر سياسي ضمن 
الوزراء اإلسرائيلي  وفد رئيس 
بنيامـــني نتنياهو الـــذي يقوم 
بجولة أوروبية قوله إن األخير 
اقترح علـــى املبعوث األميركي 
اخلاص إلى الشـــرق األوســـط 
جورج ميتشل خالل لقائهما في 
لندن أمس االول اقتراحا إسرائيليا 
جديدا بشأن »حل اخلالف حول 
البناء في املستوطنات في الضفة 

الغربية«.
وأضـــاف املصـــدر ذاته أن 
االقتراح اإلسرائيلي يشمل جتميد 
البناء في مســـتوطنات  أعمال 
الغربية ملدة 9 شـــهور  الضفة 
باســـتثناء مواصلة بناء 2500 
وحدة ســـكنية بادعاء الشروع 
في بنائها مؤخرا وبناء مدارس 
وروضات أطفال وال يشمل جتميد 

البناء في القدس الشرقية«.
وبحسب املصدر اإلسرائيلي 
فإن الواليات املتحدة وافقت على 
طلب إســـرائيل بإزالة موضوع 
البناء االســـتيطاني في القدس 
الشـــرقية من املفاوضات بشأن 
»مستقبل البناء في املستوطنات«، 
وأن األميركيـــني لن يطلبوا من 
البناء  إسرائيل أن جتمد أعمال 

في القدس الشرقية.
إدارة  إن  وقالت »هآرتـــس« 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
ال ترى أن تراجعها عن موقفها 
بخصوص البناء في القدس أنها 
توافق على البناء االستيطاني في 

في احلركة اإلسالمية أسامة حمدان 
في تصريح لصحيفة »فلسطني« 
التي تصدر من غزة نشر امس: 
»حصل حراك إلى حد ما في صفقة 
التبادل وننظر إلى ذلك بإيجابية 
ونأمل في أن تنجح جهود برلني 
في دعم اجلهـــد املصري« لكنه 
اســـتدرك بأنه »حتى اللحظة ال 
ميكن القول بأن الصفقة وصلت 

إلى مرحلة النضج النهائي«.
وعبر حمدان عن ثقة حركته 
بالوساطة األملانية التي يجريها 
وفد أمني يتـــراوح عدده بني 3 
و5 شخصيات ينتقل بني حماس 
وإسرائيل والقاهرة من أجل إمتام 
صفقة تبادل األســـرى معتبرا 
أن »الوســـيط األملانـــي يتمتع 
مبصادقية عالية وأجندة واضحة 
ويلتزم بقواعد ثابتة في التعامل 
وهـــذا أدى إلى نتائج« من دون 
أن يوضح طبيعة هذه النتائج. 
ونقلت صحيفة »فلسطني« املقربة 
من حمـــاس عن مصدر وصفته 
بأنه وثيق الصلة بالوساطة أن 
اجتماعا ثنائيا عقد قبل أسبوع 
بني الوسيط األملاني وقادة حماس 
في العاصمة الســـورية دمشق. 
وقال املصدر: »اللقاء كان إيجابيا 
وثمـــة جدية بالغة مـــن األملان 
للتعاطي مع املســـألة«، مضيفا 
أنه »لم تكن هنـــاك مبالغة في 
األداء بل كان موضوعيا ومستقيما 

ومتفهما ملطلب حماس«.
وكانت صحيفـــة »يديعوت 
أحرونوت« العبرية أكدت أمس 
االول وصول وفد رفيع املستوى 
فـــي اجلهاز العســـكري حلركة 
حماس على رأسه القيادي الكبير 
أحمـــد اجلعبري إلـــى القاهرة، 
رابطة هـــذه الزيارة بالتقدم في 
مفاوضات صفقة تبادل األسرى 
بني إسرائيل وحركة حماس إثر 
دخول الوساطة األملانية على خط 

املفاوضات.

القدس لكن »ميتشل ومساعديه 
أدركوا أن نتنياهـــو لن يوافق 
على جتميد البناء هناك وقرروا 
االكتفاء بإعالن إسرائيلي حول 
جتميد البناء في الضفة وتشير 
التقديرات إلى أن نتنياهو لن يعلن 
عن تنفيذ أعمال بناء في القدس 
من أجل عدم استفزاز الواليات 

املتحدة والفلسطينيني«.
لكن يبدو أنه ال يوجد اتفاق 
نهائـــي بهـــذا اخلصـــوص بني 
الواليات املتحدة وإســـرائيل إذ 
أفادت الصحيفة بأن مستشـــار 
نتنياهو احملامي يتسحاق موخلو 
ومدير مكتب وزير الدفاع مايك 
هرتسوغ سيتوجهان إلى واشنطن 

األســـبوع املقبل ملواصلة بحث 
االقتراح اإلسرائيلي مع ميتشل 
ومساعديه وأن الواليات املتحدة 
ستعطي ردها على االقتراح بعد 
أســـبوع. كذلك سيزور ميتشل 
إسرائيل في األسبوع الثاني من 
املقبل من أجل  شهر ســـبتمبر 
االتفاق نهائيـــا حول موضوع 

جتميد االستيطان.
وقالت »هآرتس« إن إسرائيل 
تعتبـــر مـــا تصفـــه بـ»جتميد 
االستيطان« هو خطوة لبناء الثقة 
ويجب أن يقابل بخطوات مشابهة 
من جانب السلطة الفلسطينية 
العربية وفي حال عدم  والدول 
الفلســـطينيني والعرب  تنفيذ 

خطوات كهذه فإن إسرائيل تسعى 
للحصول على ضمانات أميركية 
جتعلهـــا في حل مـــن »جتميد 

االستيطان«.

 حراك في صفقة تبادل األسرى

وبالتزامن مع لقاء نتنياهو 
للمستشارة االملانية اجنيال ميركل 
في برلـــني امس، حتدثت حركة 
حمـــاس عن حصول حراك عبر 
الوسيط االملاني في صفقة تبادل 
االسرى الفلسطينيني مع اسرائيل 
افراج حماس عن جلعاد  مقابل 
شاليط اجلندي االسرائيلي االسير 

في غزة.
وقال مسؤول العالقات الدولية 

االنتخابات اليابانية
تنتظر اليابان تغييرا تاريخيا في احلكم خالل انتخابات األحد املقبل حيث يتوقع 

ان تنهي نصف قرن من حكم احلزب الليبرالي الدميوقراطي احملافظ.

أظهرت استطالعات الرأي ان احلزب الدميوقراطي املعارض يتوقع ان يحصد ما 

بني 250 و300 مقعد من أصل 480 في مجلس النواب.

حملة عن اليابان:
املساحة: 377.915 كم2

السكان: 127.08 مليون نسمة عام 2009
إجمالي الناجت القوي: 4.844 مليار دوالر عام 2008
حصة الفرد من الناجت القومي: 340.200 دوالر

الدين العام: 170.4% من الناجت القومي 2008

استطالعات الرأي اإلعالمية حول نوايا الناخبني

احلزب الدميوقراطي

احلزب الليبرالي الدميوقراطي احلاكم

ني
لص

ا

روسيا

احمليط الهادي
طوكيو

بحر اليابان

الكونغرس )دايت( في اليابان

مجلس املستشارين حتى 24 اجلاري

مقاعد شاغرة
مستـقلـون

احلزب 
الليبرالي 

الدميوقراطي

حتالف احلزب 
الدميوقراطي وشني ورويو 

كوفو كاي ونيبون

نيوكوميتو الشيوعي الشيوعي
الدميوقراطي 

االشتراكي
الدميوقراطي 

االشتراكي

احلزب الدميوقراطي
 مع مجموعة من املستقلني

داشي  مع مجموعة 
من املستقلني

نهضة 
اليابان

التمثيل النسبي دوائر متعددة املقاعدالتمثيل النسبي دوائر متعددة املقاعد

مجلس النواب: مت حله في 21 يوليو
ويضم أقساما تابعة

مقاعد شاغرة
مستقلون

نيوكوميتو

احلزب الليبرالي 
الدميوقراطي

عدد األعضاء املنتخبني )والية لـ 6 سنوات(عدد األعضاء املنتخبني )والية لـ 4 سنوات(
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