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 موسكوـ  أ.ف.پ: أعلن الرئيس االسبق للبرملان الروسي رسالن حسبوالتوف 
الذاعة صدى موســــكو وفاة غينادي ياناييف زعيــــم االنقالب على الرئيس 
الســــوفييتي ميخائيل غورباتشــــوف في 1991، في موسكو عن 73 عاما اثر 
مرض عضال.  وقاد ياناييف الذي كان نائب الرئيس الســــوفييتي في 1990 
و1991 االنقالب الفاشــــل على غورباتششــــوف في 19 اغســــطس 1991 وحكم 
االحتاد الســــوفييتي 3 ايام.  وبعد فشــــل االنقالب سجن ثم صدر عفو عنه 
واطلق ســــراحه في 1994.  وقال حسبوالتوف خصمه السياسي السابق »لم 

يكن متآمرا فاعال لكن هذا ال يقلل من اهمية اخلطأ الذي ارتكبه. 
اشــــعر باالســــف اليوم على موته واقدم التعازي السرته«.  واشاد زعيم 
احلزب الشــــيوعي الروسي غينادي زوغانوف بيانانييف الذي »عاش حياة 

مهمة وكرمية ومعقدة«.  
واضاف زوغانوف في تصريحات نقلتها وكالة االنباء الروسية انترفاكس 
ان ياناييــــف »كان يــــدرك اكثر من القادة الســــوفيات اآلخرين الى اين يقود 

غورباتشوف وعصابته البالد«.

وفاة ياناييف زعيم االنقالب الفاشل على غورباتشوف 

روسيا: الجيش السوري .. السادس عشر على مستوى العالم

تصريحات نجاد النارية في األمم المتحدة تفرض انسحابات أميركية وأوروبية
عواصمـ  وكاالت: كعادته 
وفي مقر األمم املتحدة أمس 
األول، فجر الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد قنابل 
من العيار الثقيل، بعد أن 
شــــن هجوما حــــادا على 
الواليات املتحدة األميركية 
واتهمها بأنها دبرت هجمات 
11 سبتمبر من أجل »وقف 
تداعي االقتصاد األميركي« 
وإلى إعطاء نفسها ذريعة 
أمام العالم لـ »غزو العراق 
إلى  وأفغانســــتان« داعيا 
حتقيق دولي، ما أدى إلى 
أميركا  انســــحاب وفــــود 
الدول  وبريطانيــــا وبقية 
األوروبية تباعا من قاعة 
اجتماعات اجلمعية العامة 

للمنظمة الدولية.
وأشار أحمدي جناد إلى أنه بينما يأسف لقتلى هجمات 
احلادي عشر من سبتمبر فإنه »في أفغانستان والعراق 
قتل مئات اآلالف وجرح وتشرد املاليني واليزال الصراع 

مستمرا«.
وأثار احمدى جناد نظرية ثالثة عن الهجمات قائال » 
نفذتها جماعة ارهابية لكن احلكومة األميركية ساندت 
هذا املوقف واســــتغلته. ويبدو ان هذا الرأي ال يسانده 

اال قليلون«.
وقال الرئيس االيراني ان الدليل الرئيسي على تلك 
النظرية هو انه »لم يعثر اال على عدد قليل من جوازات 
السفر في القدر الهائل من احلطام وشريط ڤيديو لشخص 
ليــــس معروفا مكان اقامته لكن قيل إنه كان له دور في 

صفقات نفطية مع بعض املسؤولني األميركيني«.
واضاف »مت أيضا التستر عليه وقيل انه بسبب االنفجار 

واحلريق لم يكن هناك أثر للمهاجمني االنتحاريني«.
وكما حدث في الســــنوات املاضية استخدم الرئيس 
االيراني منصة اجلمعية العامة للهجوم على عدو ايران 
اللدود اسرائيل وللدفاع عن حق بالده في برنامج نووي 

يخشى الغرب ان يكون هدفه اكتساب اسلحة نووية.

النظام  وقــــال »هــــذا 
الذي يتمتع  )اســــرائيل( 
بالدعــــم املطلق من بعض 
البلدان الغربية يهدد دوما 
البلدان في املنطقة ويستمر 
الشــــخصيات  في اغتيال 
الفلســــطينية وغيرهــــم 

عالنية«.
وقال احمدي جناد »كل 
القيم وحتى حرية التعبير 
فــــي اوروبــــا والواليات 
املتحــــدة يضحى بها على 

مذبح الصهيونية«.
وانتقد الرئيس االيراني 
مجلس االمن الدولي لفرضه 
عقوبــــات على بالده قائال 
ان هــــذه العقوبات »تدمر 
ما تبقى مــــن مصداقية« 

للمجلس املؤلف من15 دولة.
في املقابل، قال املتحدث باسم البعثة األميركية لدى 
االمم املتحدة مارك كورنبلو ان »السيد أحمدي جناد اختار 
مجددا ان يفجر نظريــــات املؤامرة الدنيئة واالفتراءات 
البغيضــــة والوهمية كما هو متوقــــع وذلك بدال من ان 

يصور تطلعات وحسن نية الشعب االيراني«.
ومن ناحيته، قال ديبلوماسي فرنسي ان ما قاله جناد 

يشكل »اهانة للجمعية العامة وللحقيقة«.
وقال هذا الديبلوماسي الفرنسي الذي فضل عدم الكشف 
عــــن هويته لوكالة »فرانس بــــرس« »انها عبارات غير 
مقبولة وتشكل اهانة للجمعية العامة وللحقيقة« مؤكدا 

ان الوفد الفرنسي انسحب خالل إلقاء جناد كلمته.
مــــن جانبه، وصف االحتــــاد األوروبي خطاب جناد 
بـ »الشــــائن وغير املقبول«، وقالت مسؤولة العالقات 
اخلارجية واألمن في االحتاد األوروبي كاثرين أشتون 
ان ممثلــــي الدول الـ 27 األعضــــاء في االحتاد األوروبي 
انســــحبوا من قاعة االجتماعات بسبب تصاريح جناد، 
مضيفة »بالنيابة عن االحتاد األوروبي أريد أن أعبر عن 
تضامني مع عائالت وأصدقاء األشــــخاص الذين قتلوا 

وجرحوا بهجمات 11 سبتمبر«.

عواصم - وكاالت: قالت وكالة االنباء الروســـية )نوفوستي( ان 
اجليش السوري يعتبر سادس عشر اكبر جيش في العالم.

وتابعت الوكالة في تقرير عن اجليش السوري ان قيادة اجلمهورية 
العربية السورية تولي قواتها املسلحة جل اهتمامها، للمحافظة على 

مكانة قوة اجليش السوري في الشرق االوسط.
وأكدت الوكالة أن اجليش السوري كان أقوى جيوش منطقة الشرق 
األوسط في عصور مضت، مشيرة إلى أنه يحرص على احملافظة على 

مجد املقاتلني السوريني.

ألف صاروخ بالستي

وميتلك اجليش الســـوري أكثر من ألف صاروخ بالستي يتراوح 
مداها بني 300 كيلومتر و700 كيلومتر، علما أن املســـافة بني هضبة 

اجلوالن السورية احملتلة وتل أبيب ال تتجاوز 150 كيلومترا.
وأكدت الوكالة أن صواريخ »سكود« التي مازالت القوات السورية 

تتسلح بها تستطيع أن تصل إلى أي بقعة على األراضي اإلسرائيلية. 
كما ميلك اجليش الســـوري صواريخ »توتشـــكا« من إنتاج املصنع 
الروسي الواقع في مدينة فوتكينسك، ويبلغ مدى صاروخ »توتشكا« 
120 كيلومترا. ومت جتهيز قســـم من الصواريخ الســـورية برؤوس 

كيماوية ورمبا بيولوجية.
وأكدت الوكالة أن اجليش السوري املعاصر يضم أكثر من 320000 

شخص مما يجعله سادس عشر أكبر جيش في العالم.
وأضافـــت الوكالة أنـــه يأتي في مقدمـــــة املشـــاكل التي تواجه 
اجليش الســـوري تقادم سالحه وعتاده، ويكفي شاهدا على ذلك أن 

تضم ترسانته مدافع كثيرة قدمية.
ووقعت ســـورية وروسيا خالل زيارة الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ إلى ســـورية مؤخرا، اتفاقيات حتصل ســـورية مبوجبها 
على طائرات »ميغ-29« ومنظومـــات دفاع جوي صاروخية قريبة 

ومتوسطة املدى ومدرعات حديثة من روسيا.

وقد حصلت القوات اجلوية الســـورية من روسيا على 50 طائرة 
»ميغ-25« التي تفوق ســـرعتها سرعة طائرتي »ف-15« األميركية 
و»كفير« اإلسرائيلية، إال أن الطيارين السوريني يفتقدون قدرا كبيرا 

من املهارات حسب املصادر اإلسرائيلية.
وتابعت الوكالة: أن األسطول السوري يضم سفينة خفر و8 زوارق 
صاروخية و8 زوارق خفر و3 كاسحات ألغام و3 سفن إنزال، باإلضافة 

إلى 3 غواصات ولكنها غير صاحلة لالستخدام في ظروف القتال.

األسطول

وحسب املصادر اإلسرائيلية فإن سورية متكنت من تعزيز أسطولها 
في العـــام املاضي حني بدأت باحلصول من روســـيا على صواريخ 

»سفينة - سفينة« من طراز »ياخونت«.
ويبلغ مـــدى صاروخ »ياخونـــت« 300 كيلومتر وهو قادر على 

اإلفالت من مضادات الصواريخ.

وتشـــير كل الدالئل إلى أنه يراد جتهيز ميناء طرطوس السوري 
لتأمني احتياجات القوات البحرية الروسية في شرق البحر األبيض 

املتوسط.
وشددت الوكالة على أن ســـورية بدأت بتسلم كميات كبيرة من 
العتاد العسكري أغلبه عتاد صاروخي من كوريا الشمالية منذ منتصف 
التسعينيات من القرن العشرين، وقد قامت كوريا الشمالية بتحديث 

صواريخ »سكود« السورية. 
ودخلت سورية في تعاون مع كوريا الشمالية في مجال البحوث 

النووية.
وجتدر اإلشـــارة إلى أن سورية انضمت إلى اتفاقية منع انتشار 
األســـلحة النووية، لكنها رفضت توقيـــع البروتوكول امللحق بهذه 
االتفاقية الذي يخول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق التأكد 
من تنفيذها كما جاء في تقرير مراســـل صحيفة »نيزافيســـيمويه 

فويينويه اوبوزرينييه« في إسرائيل.

اتهم الواليات المتحدة بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.. و»األوروبي« يصف خطابه بـ »المشين«

اقترح حوارًا بين أميركا وإيران وأكد أن السالم يجب أن يضمن حقوق الفلسطينيين

أمير قطر: الحرب على اإلرهاب تجلب الفوضى والدمار
عواصم ـ وكاالت: قال أمير دولة 
قطر لألمم املتحدة امس ان ما يسميه 
الغرب احلرب على االرهاب ألقى بظالله 
على العقد املاضي وتسبب في تفاقم 
الصراعات العنيفة وصور االســــالم 

تصويرا ظاملا.
وقال امير قطر الشــــيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني في كلمته في االجتماع 
السنوي للجمعية العامة لالمم املتحدة 
»إن هذا العقد األول من القرن الواحد 
والعشرين، داهمه دون تبصر، ما عرف 
باسم احلرب على اإلرهاب فانزلق مطلع 
قرن جديد إلى مأزق عطله وأحلق به 
تشوهات وأضرارا كان ميكن توخي 

احلذر من بعضها بل معظمها«.
واضاف قوله »ما رأيناه في العقد 
األول من هذا القرن وعانينا منه وسمي 
باحلرب على اإلرهاب كان ظاهرة طارئة 
على السياسة الدولية، إذ أدخلتنا في 
حرب من نوع ال حدود وال نهاية له وال 
منطق وال شرط قانوني أو أخالقي«. 
وألقى االمير اللوم على حمالت العقد 
املاضي في املوت والتشــــريد والفقر 

الذي اصاب املاليني من البشر.
وقال »إننا نقر بأن هناك ممارسات 
تدخل يقينا في مجال اإلرهاب، ولكننا 
ننكر. إسناد هذا الذي يسمى باإلرهاب 
إلى الدين اإلسالمي، ألن ذلك فضال عن 
عدم صحتــــه، ظلم تاريخي تدحضه 

شواهد التاريخ القريب«.

وقــــال أميــــر قطر انــــه الحظ ان 
حكومة الرئيس بــــاراك اوباما التي 
تسعى الصالح العالقات مع الشرق 
االوســــط والعالم االسالمي كفت عن 
استخدام تعبير احلرب على االرهاب 
لكن »ما زلنا في انتظار مبادرات اكثر 

وضوحا وجرأة«.
الى ذلــــك، اقترح أمير قطر إجراء 
حوار مباشــــر بني الواليات املتحدة 
وإيران حلل األزمــــة حول البرنامج 
النووي اإليراني وأن الســــالم الدائم 
واملضمون هو الســــالم العادل الذي 
يضمن حقوق الشــــعب الفلسطيني 
وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس.
واضاف ان »منطقتنا ال تزال تشهد 
أعلى درجة من درجــــات التوتر في 
العالم ومازالت القضية الفلسطينية 
تنتظر احلل العادل منذ عقود واحلالة 
غير مستقرة في الصومال وأفغانستان 
والعراق وأزمة امللف النووي اإليراني 

بحاجة إلى حل«. 
وأشــــار إلى ان قطــــر أكدت مرارا 
علــــى أهمية التوصل إلى حل لألزمة 
الوســــائل  النوويــــة اإليرانية عبر 
الســــلمية والديبلوماسية، وأضاف 
»وفي رأينا أن حوارا مباشرا مثمرا بني 
الواليات املتحدة األميركية واجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية من شأنه أن يسهم 

)رويترز(في حل هذه األزمة«. امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ملقيا كلمته في اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

)أ.ف.پ( الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون ضاحكا من ممازحة باراك أوباما 

)أ.پ( الرئيس اإليراني جناد ملقيا كلمته في األمم املتحدة 

الضاري: المالكي أسوأ مسؤول 
حكم العراق منذ الفتح اإلسالمي

اتهام »أنصار السنة« بممارسة القتل بكاتم الصوت

أوباما يمازح بيل كلينتون: 
هيالري أذكى وأجمل منك

بغداد ـ وكاالت: وصف حارث 
الضاري االمني العام لهيئة علماء 
املسلمني في العراق رئيس الوزراء 
املنتهية واليته نوري املالكي بأنه 
أسوأ مســــؤول حكم العراق منذ 

الفتح االسالمي عام 633م.
فــــي حديث  وقــــال الضاري 
لبرنامج »بــــال حدود« على قناة 
»اجلزيرة«: »املالكي افســــد اكثر 
من أي شخص آخر حكم العراق 
عكس ما يزعم«، موضحا ان مظاهر 
فساده تتجسد في ان نحو مليون 
شهيد عراقي سقطوا خالل فترة 

حكمه.
واضــــاف: »كمــــا ان اكثر من 
600 الف مواطــــن عراقي عذبوا 
في ســــجون املالكــــي واكثر من 
350 مليــــار دوالر صرفــــت على 
مشروعات وهمية وغير حقيقية 
فضال عن السرقات واألموال التي 
ذهبت الى جيوب وبنوك خارج 
البالد«، مؤكدا ان »الشعب العراقي 
لم يحصل على نســــبة 10% من 
اموالــــه التي ســــرقت وضاعت، 
وهذه االحصائيــــات صادرة عن 
مؤسسات دولية وجلان حقوق 
انسان عربية واجنبية وليست 

من مراصد املقاومة«.
وتابع الضاري حديثه قائال: 
العمل السياســــي  »جميع رموز 
العراقــــي يتحملون مســــؤولية 
الوضع املتردي في العراق، ولكن 
املالكي هو صاحب النصيب االكبر 
من املفاسد واملظالم التي يعاني 

من الشعب العراقي«.
وقال: »ال ابالغ اذا ما قلت ان 
املالكي أســــوأ من حكــــم العراق 
11هـ/  الفتح االســــالمي عام  منذ 
633م بقيــــادة خالد بــــن الوليد، 
فقد ســــخر القوى االمنية للقيام 
باالعمال القذرة لصالح االحتالل 
 ومن اجل مصاحلــــه اخلاصة«.
فــــي توجيه  الضــــاري  ومضى 
االتهامات للمالكي بالقول »انه ال 
يبني دولة ولكن يبني امبراطورية 
كي يحكمها الى ما ال نهاية، حيث 
رتب القوات االمنية وفقا لرؤيته 
وملن يثــــق فيهم مــــن معاونيه 
الســــرقة والســــلب والنهب  في 
واالغتياالت«. وحول تأكيد املالكي 
أنه مدعــــوم من ايران والواليات 
العراق،  املتحدة للبقاء في حكم 
قال الضاري »ال يوجد حاكم لدولة 
يتباهــــى بأنه مدعــــوم من اعداء 
هذه الدولة سوى املالكي الذي لم 
يتفاخر يوما بحصوله على دعم 

الشعب العراقي«.
على صعيد آخر، نفى الضاري 
العســــكرية  العمليات  ان تكون 
األميركية فــــي العراق قد انتهت 
مع اعالن الرئيس األميركي باراك 
اوباما نهايتها في 31 اغســــطس 
املاضي، مؤكدا انها متواصلة بشكل 

اكثر عدوانية واجراما.
وقال: »ان العمليات العسكرية 
قبل االعالن األميركي عن نهايتها 
املدنيني  كانــــت موجهــــة ضــــد 
وتستهدفهم بكافة طوائفهم وظن 

الناس انه بعد االعالن ستنخفض 
هــــذه االعمــــال االجرامية ولكن 
هذه العمليات باتت اكثر ضراوة 
وآخرها عملية الفلوجة«، في اشارة 
الى اقتحام قوة أميركيةـ  عراقية 
مشتركة للمحافظة الواقعة غرب 
بغداد ومقتل مدنيني من اســــرة 

واحدة.
إلــــى ذلك، حــــذرت املرجعية 
الشيعية العليا في العراق امس 
مــــن أن تأخر تشــــكيل احلكومة 
ســــيؤدي لبروز مشاكل جانبية 
تنسينا الهدف األساسي أال وهو 
تشكيل احلكومة العراقية للسنوات 

األربع املقبلة.
وقال أحمد الصافي ممثل املرجع 
الشيعي الديني علي السيستاني، 
أمام آالف من املصلني خالل خطبة 
صالة اجلمعــــة في صحن االمام 
احلسني في مدينة كربالء، »ال جديد 
لدينا في موضوع تشكيل احلكومة 
العراقية سوى من باب الطرفة اننا 
نقول عجلوا بتشــــكيل احلكومة 
وال نقول اجلوا تشكيل احلكومة 
بعض االخوة في/ الكتل السياسية/ 
لعله يسمع الكلمة خطأ الننا نقول 

عجلوا وال نقول اجلوا«.
الــــى ذلك، يتهم مســــؤولون 
امنيون عراقيون جماعة »انصار 
السنة« مبمارسة اسلوب »الصيد 
احلر« بأســــلحة كامتة للصوت 
الثارة »الفنت والنعرات« بعد تزايد 
عدد القتلى الذين يسقطون بهذه 

الطريقة في االشهر االخيرة.

وهــــم ال يســــتطيعون تخيل أي 
مزاعم تاريخية أو غيرها لتبرير 
تقســــيم األرض«. وكانت مجلة 
»السياســــة اخلارجية«، أول من 
أشارت إلى تصريحات كلينتون 
املثيرة للجدل، وتأتي فيما تسعى 
الرئيس األميركي احلالي،  إدارة 
بــــاراك أوباما، وبقيــــادة وزيرة 
اخلارجية هيالري )زوجته(، من 
أجل التوسط للتوصل إلى تسوية 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 

خالل السنة املقبلة.

اإلسرائيلي هم من أبناء املهاجرين 
الروس واملستوطنني، وهم األكثر 
تشددا ضد تقسيم األرض، وهذا 
يشــــكل مشــــكلة عويصة.. إنها 
)إسرائيل( مختلفة.. ذلك أن %16 
من اإلسرائيليني يتحدثون اللغة 
الروسية«. وفي إشارة إلى أكثر 
من مليون مهاجر روسي تدفقوا 
على الدولة العبرية منذ عام 1989، 
قال كلينتون: »لقد وصلوا هناك 
)إسرائيل(.. إنها بلدهم.. وبدأوا 
يلتزمــــون مبســــتقبلهم هناك.. 

مــــازح  أ.ف.پ:  ـ  نيويــــورك 
الرئيس األميركي بــــاراك أوباما 
امس األول الرئيس السابق بيل 
كلينتون خالل مؤمتر نظمه هذا 
األخير في نيويورك مؤكدا انهما 
يعرفان جيدا »الشــــعور الناجم 
عن كون املرء متزوجا من شخص 

أذكى منه«.
وقال أوباما الــــذي كان يلقي 
كلمة قصيــــرة قبــــل ان تتولى 
زوجته ميشــــال إلقاء كلمة أمام 
املشاركني في »مبادرة كلينتون«، 
»بيل كلينتون يدرك جيدا الشعور 
الناجم عن كون املرء متزوجا من 
شخص أكثر ذكاء وجماال شخص 
له حضور أكبر منك بشكل عام«. 
وكان أوباما يشير بطبيعة احلال 
الى هيالري كلينتون التي نافسته 
بشراسة للحصول على ترشيح 
احلزب الدميوقراطي لالنتخابات 
العام 2008  الرئاسية االميركية 
والتي باتت وزيرة للخارجية في 
حكومتــــه. الى ذلك، تعرض بيل 
كلينتون النتقادات إسرائيلية حادة 
بعد تصريحاته عن أن املهاجرين 
الروس في إســــرائيل يشكلون 
عقبة أمام التوصل التفاق سالم 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، 
األمــــر الذي أوقعه فــــي »أوحال 
السياســــة الشرق أوسطية« هذا 
األســــبوع، بعد ان ثــــارت ضده 
موجة من انتقادات السياســــيني 
اإلسرائيليني. وقال كلينتون، الذي 
كان يتحدث أمام جلنة املناقشات 
في مؤمتر ملنظمة »مبادرة كلينتون 
الثالثاء املاضي: »ثمة  العاملية«، 
عدد متزايد من الشبان في اجليش 

السيستاني يحذر من مشاكل جانبية بسبب تأخر تشكيل الحكومة  االنتخابات التشريعية في ڤنزويال غدًا:انتقادات إسرائيلية حادة لتصريح كلينتون عن اليهود الروس
تصويت على نتائج الثورة البوليڤارية 

القاهــــرة ـ أ.ش.أ: يتوجه نحو 17 مليون ناخب ڤنزويلي غدا 
إلى مراكز االقتراع لالدالء بأصواتهم في االنتخابات التشريعية 
الختيار 165 عضوا في اجلمعية الوطنية )املجلس النيابي األوحد 
في ڤنزويال(، إضافة إلى 12 نائبا سينتخبون كأعضاء في برملان 

أميركا الالتينية.
 وستجرى هذه االنتخابات في 23 والية ڤنزويلية، ويشارك 
في تنظيمها أكثر من 80 ألف شخص لتسهيل عملية االنتخاب، 
ويراقبهــــا 1500 مراقب دولي مــــن األمم املتحدة ومنظمة الدول 
األميركية واالحتاد األفريقي واالحتاد األوروبي وافق عليهم املجلس 

الوطني االنتخابي املسؤول عن إدارة العملية االنتخابية.
 وتشهد هذه االنتخابات تنافسا كبيرا بني احلزب االشتراكي 
املوحد لڤنزويال الذي يتزعمه الرئيس احلالي هوغو تشــــاڤيز، 
وبني حتالف املعارضة املعروف باسم »التحالف من أجل االحتاد 
الدميوقراطي«، حيث سجل 6465 شخصا أنفسهم كمرشحني في 
يونيو املاضي، من بينهم 3500 مرشح للحزب االشتراكي املوحد، 
والباقون مرشحون من قبل حتالف املعارضة واملستقلني وبعض 

األحزاب الصغيرة وغير املعروفة.
 وتنبع أهمية هذه االنتخابات من أن الرئيس تشاڤيز يعتبرها 
أساسية لتثبيت ركائز ثورته االشتراكية »البوليڤارية« التي بدأها 
منذ وصوله للحكــــم في عام 1999 وإكمال ما يعتبره إصالحات 
اشتراكية ملدة 5 سنوات قادمة. من جهتها، تسعى املعارضة التي 
تضم نحو 50 حزبا سياسيا إلى حصد أكبر عدد من املقاعد في 
البرملان خاصة أنها قد قاطعت االنتخابات التشــــريعية األخيرة 
التي أجريت في ديسمبر 2005 بعد أن فشلت في تكوين حتالف 

موحد انذاك.
 وتشير استطالعات الرأي العام التي اجراها الطرفان املتنافسان 

الى تفاوت كبير في النتائج.
 وتفيد بعض االســــتطالعات الصــــادرة عن مراكز قريبة من 
املعارضة، مثل اســــتطالع مركز »كونسولتوريس - 21« الذي 
أجري في أغســــطس املاضي، إلى انخفاض شعبية تشاڤيز إلى 
حوالي 37%، وهو رقم بعيد من الشعبية القياسية التي حققها 
في عام 2005 والتي جتاوزت انذاك 70%، وهو األمر الذي ينعكس 

على اجتاهات التصويت في االنتخابات التشريعية، 
حيث يشير احد االستطالعات التي أجرتها شركة محسوبة 
على املعارضة في سبتمبر اجلاري إلى تقارب واضح بني احلزب 
احلاكم واملعارضة، بنسبة تأييد تصل الى 54.3% للحزب احلاكم 

مقابل 45.7% للمعارضة.
 لكن استطالعات الرأي الصادرة عن مراكز قريبة من احلزب 
االشتراكي احلاكم تشير إلى أن احلزب سيحصلـ  على أقل تقدير 
ـ على 124 مقعــــدا نيابيا، ما يوفر له أغلبيــــة الثلثني بأريحية 

تامة. 


