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أحزاب ومنظمات غير حكومية تتحدث عن تزوير.. واللجان االنتخابية تؤكد عدم حدوث جتاوزات

بوتني رئيسًا لروسيا: »انتصرنا في معركة شريفة«
بوت���ني بانها س���تتيح التحقق 
من حسن س���ير االنتخابات، لم 
تكن تعم���ل جيدا باالمس. وكان 
يفترض ان يبث املوقع الرسمي 
ملراقبة االنتخابات على االنترنت 
صورا مباشرة تصل من 180 الف 
كاميرا الكترونية نصبت في 90 
الف مكتب اقتراع، وان ميكن لكل 
من سجل اسمه مسبقا ان يتمكن 
من االطالع عليه ما يتيح نظريا 
مراقب���ة االقتراع ف���ي كل مكتب 

تصويت.
وفي ارب���ع مكاتب اقتراع في 
محج قلعة وداغستان )القوقاز 
الروس���ي( حيث تابع مراس���ل 
وكالة فرانس برس صباح االحد 
عمليات التصويت عبر الكاميرات 
االلكترونية فإن نوعية البث لم 
تكن جيدة لكي ميكن احلديث عن 
احتمال فعلي مبراقبة االنتخابات 
عن بعد، حيث لم يتس���ن رؤية 
صندوق االقتراع فيما الصورة 
تتوقف لعدة دقائق وتختفي مع 

صعوبات في فتح االنترنت.
وجهز مكتب االقتراع رقم 993 
في محج قلعة بكاميرتني، احداهما 
تظهر املكاتب واالخرى صندوقي 
االقتراع والعازل االنتخابي، لكن 
الكاميرا ثبتت بطريقة تتيح فقط 
مراقبة صندوق واحد. والصندوق 
اآلخر خارج اط���ار الصورة وال 

تتيح الكاميرا رؤية ما يحصل.
بدوره���م، ذكر مس���ؤولون 
في جلان االنتخابات الرئاس���ية 
االقليمية في روسيا امس انه لم 
يحدث اي جتاوزات تذكر خالل 
عملية ادالء املواطنني بأصواتهم 
في انتخابات الرئاسة الروسية في 
منطقة الشرق األقصى الروسي.

)عند وصولهم( انهم صوتوا قبل 
وصولهم«.

ام����ا املنظمة غي����ر احلكومية 
غول����وس التي ترص����د عمليات 
التزوير عبر موقعها على االنترنت 
بالتعاون مع النس����خة الروسية 
من املجلة االميركية فوربس، فقد 
حتدث����ت عن مئات م����ن عمليات 

التزوير.
من جانب اخر افاد مراس���لو 
وكالة فرانس برس بأن الكاميرات 
االلكترونية التي نصبت في كل 
مكتب اقتراع في روس���يا ووعد 

عدد من مراكز االقتراع في روسيا 
منذ الساعات االولى للتصويت في 
االنتخابات الرئاسية التي يفترض 
القوي  ان تعي����د رجل روس����يا 

فالدميير بوتني الى الكرملني.
وق����ال احل����زب الدميوقراطي 
يابلوكو الذي نشر عددا من املراقبني 
في مختلف انحاء روس����يا، على 
موقعه االلكتروني ان »االشخاص 
انفسهم يصوتون في املركزين رقم 

2164 و2166 في موسكو«.
واضاف انه »في املكتب 155 في 
فالديفوس����توك اكتشف ناخبون 

حس املسؤولية لديهم«. واضاف 
»آمل مبش����اركة كبيرة )...( اني 
متأكد من ان الناس سيتحلون بروح 
املسؤولية«. وواجه بوتني اربعة 
مرش����حني اخرين هم: الشيوعي 
غينادي زيوغانوف والشعبوي 
فالدميير جيرينوفسكي وامللياردير 
ميخائيل بروخوروف الذي دخل 
حديثا ال����ى املعترك السياس����ي 

والوسطي سيرغي ميرنوف.
في هذا الوقت حتدثت احزاب 
سياسية معارضة ومنظمة غير 
حكومية امس عن عمليات تزوير في 

موسكو � أ.ف.پ:  أعلن رئيس 
احلكومة الروسية فالدميير بوتني 
مساء امس امام اآلالف من انصاره 
بعد فوزه باالنتخابات الرئاسية 

انه فاز »في معركة شريفة«.
وقال بوتني والدموع في عينيه 
في كلمة نقلتها شبكات التلفزيون 
مباشرة »لقد انتصرنا في معركة 

شفافة وشريفة«.
وقال للمحتش����دين على بعد 
امتار من الكرملني في وسط موسكو 
»وعدتكم بأن نفوز وها قد فزنا. 

املجد لروسيا«.
وكان ال����روس توجهوا امس 
الى صناديق االقت����راع في اطار 
االنتخابات الرئاس����ية في اجواء 
معارضة غير مسبوقة لنظام بوتني 
منذ وصوله الى احلكم قبل نحو 

عشر سنوات.
ودعي حوالى 109 ماليني ناخب 
الى االدالء بأصواتهم منذ الساعة 
الثامنة صباحا بالتوقيت احمللي 
في سائر ارجاء روسيا التي تعد 
اكبر بلد في العالم ميتد على تسع 

مناطق زمنية.
الزمني  التف����اوت  الى  ونظرا 
بني مناطقها فق����د بدأ التصويت 
الروسي امس  في اقصى الشرق 
االول بينما فتحت مراكز االقتراع 
امس عند الساعة الرابعة بتوقيت 
غرينت����ش في موس����كو. وادلى 
فالميير بوتني بصوته في العاصمة 
الروسية مع زوجته ليودميال التي 
نادرا ما تظهر في العلن. وقال رجل 
روسيا القوي، »منت جيدا وأديت 
التمارين الرياضية ثم جئت الدلي 
بصوتي«. واضاف »آمل ان تكون 
نسبة املشاركة مرتفعة )...( وانا 
واثق من ان الناس سيبرهنون على 

)رويترز( رئيس روسيا املنتخب فالدميير بوتني باكيا خالل إعالن فوزه 

بوتني حظي
بتأييد جميالت روسيا

..واعتقال شابات تعرين ضده
في مركز اقتراع أدلى فيه بصوته

باريس ـ أ.ش.أ: حظي فالدميير بوتني الذي حقق الفوز 
في االنتـــخابات الرئاسية الروسية بشــعبية كبيرة 

لدى الروسيات السيـما بني الــشابات واجلميالت 
منهن.

وكانت احدى ملكات جمال روسيا وافقت على عمل 
دعاية انتخابية لبوتني في فيلم ڤيديو مت بثه على 

القنوات التلفزيونية وشبكة اإلنترنت، حيث تقول الفتاة 
انه يتعني على الناخب ان يختار أفضل مرشح له، وال 

يوجد مرشح أفضل من بوتني، وينتهي الڤيديو بصورة 
لبوتني على غالف مجلة تامي األميركية عندما اختارته 

رجل عام 2007.

موسكو ـ يو.بي.أي: أوقفت الشرطة الروسية امس ثالث 
شابات خلعن مالبسهن في املركز االنتخابي الذي أدلى 

فيه رئيس احلكومة الروسية فالدميير بوتني بصوته 
في انتخابات الرئاسة امس وذلك رفضا النتخابه رئيسا 

للبالد.
وذكرت وكالـــة األنباء الروسية »نوفوستي« ان 

ناشطات حركة »فيمني« النسائية أقدمت على خلع 
مالبسهن بعد 20 دقيقة من مغادرة بوتني للمركز 

واندفعن إلى صناديق أوراق املقترعني وهتفن »بوتني 
لص«.

وكتبت النساء على صدورهن عبارة »أسرق )أصوات 
الناخبني( نيابة عن بوتني«.

أوباما يعلن دعمه إلسرائيل: لن نتردد
في استخدام القوة دفاعًا عن مصاحلنا

لوكاشينكو لوزير اخلارجية األملاني: أن أكون 
ديكتاتورًا خير من أن أكون من املثليني جنسيًا!

ساركوزي يخطب ود اليمني الفرنسي 
ويطالب بوضع إشارة على اللحوم »احلالل«

املرشحون اجلمهوريون يستعدون
ملعركة شرسة في »الثالثاء الكبير«

النتائج األولية لالنتخابات اإليرانية: فوز كبير 
ملناهضي جناد وأكثر من نصف النواب وجوه جديدة

حملة التصويت بنعم على االستفتاء باستقالل 
إسكتلندا عن اململكة املتحدة تبدأ مايو املقبل

باريس � رويترز: وجه الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي حملته االنتخابية باجتاه اليمني أمس األول 
بالتعهد بخفض أعداد املهاجرين واملطالبة بوضع 
اشارة على اللحوم املذبوحة على الطريقة االسالمية 
املعروفة بوصف »حالل« لتمييزها وذلك في محاولة 

البعاد الناخبني عن حزب اجلبهة الوطنية.
وتعهد ساركوزي في كلمة امام اآلالف من أنصاره 
خالل جتمع حاشد في مدينة بوردو بغرب البالد 
بالدفاع عن القيم العلمانية في فرنسا � التي تعيش 
فيها اكبر أقلية مسلمة بأوروبا � وبتوجيه رسالة 
قوية بشأن القانون والنظام إذا فاز بفترة رئاسية 
جديدة مدتها خمس���ة أعوام في االنتخابات التي 

ستجرى على جولتني في ابريل ومايو.
ورغم القفزة التي حققها ساركوزي في استطالعات 

الرأي منذ اطالق حملته االنتخابية الشهر املاضي 
فإنه مازال متأخرا عن منافسه االشتراكي فرانسوا 

هوالند.
وقال ساركوزي »يجب ان نقلص عدد القادمني 
إلى بالدنا«، متعهدا بإنهاء احلق التلقائي للمهاجرين 
باالنضمام إلى عائالتهم. وأضاف »لستم محل ترحيب 
في فرنسا اذا كنت ستأتون فحسب للحصول على 
الرعاية االجتماعية. الكل يعتقد.. ان الوقت حان 

للجمهوريني ليقولوا ذلك«.
وقال »الذين يأتون بنية عدم احترام قوانيننا 
وعاداتنا وعدم احترام ملكية اآلخرين وعدم ارسال 
أطفالهم للمدارس وعدم بذل جهود لالندماج )مع 
املجتمع الفرنسي( فإنهم ليسوا محل ترحيب على 

األراضي الفرنسية«.

واش���نطن � أ.ف.پ: يع���ول مرش���حو احلزب 
اجلمهوري خلوض االنتخابات الرئاسية املرتقبة 
في نوفمبر املقبل، عل���ى »الثالثاء الكبير« حيث 
تنظم انتخابات متهيدية ف���ي 10 واليات في يوم 
واحد الختيار 400 مندوب، الس���تعادة الزخم في 
سباق شرس داخل حزب منقسم أكثر من اي وقت 
مضى. فمن جهة يسعى املعتدل ميت رومني جاهدا 
إلقناع القاع���دة احملافظة ومن جهة اخرى يطرح 
املسيحي احملافظ املتشدد ريك سانتوروم نفسه 

حال بديال أكثر قوة.
وبعد اقتراع نظم الس���بت في والية واشنطن 

)شمال غرب( وفاز به ميت رومني ستحتدم املنافسة 
بني الرجلني اللذين يحتالن الطليعة في االنتخابات 
اجلمهورية التمهيدية التي ستؤهل احدهما ملواجهة 
باراك أوباما في الس���باق ال���ى البيت األبيض في 
نوفمبر. ويعتب���ر »الثالثاء الكبير« مع انتخابات 
في 10 واليات وتصويت أكثر من 400 مندوب � من 
أصل 1144 مندوبا ضروريا للفوز بترشيح احلزب 

� رهانا جديا بالنسبة للمرشحني.
وأهم هذه الواليات جورجيا )جنوب شرق( مع 
مندوبيها ال� 76 واوهايو )ش���مال( مع 66 مندوبا 

وتينيسي )جنوب( مع 58 مندوبا.

طه����ران � أ.ف.پ: أظهرت أولى نتائج االنتخابات 
التش����ريعية اإليرانية التي توافرت أمس ان مجلس 
الش����ورى اجلديد سيبقى خاضعا لهيمنة احملافظني 
الذين ينتقدون الرئيس محمود احمدي جناد لكنها 

أظهرت أيضا جتددا كبيرا في أعضائه.
وكان����ت »جبهة احملافظني املتح����دة« التي تعبر 
بوضوح عن معارضتها ألحمدي جناد متقدمة على 
التحالف احملافظ اآلخر »جبهة ثبات الثورة اإلسالمية« 
التي تدعم الرئيس بحسب وسائل اإلعالم، فيما كان 
190 من أص����ل النواب ال� 290 ف����ي املجلس اجلديد 

معروفني مسبقا.
ويتوق����ع ان يكون اإلصالحي����ون الذين قاطعوا 
االنتخابات احتجاجا عل����ى القمع الذي تعرضوا له 

منذ 2009، شبه غائبني عن البرملان املقبل.
والت����وازن بني مختلف فصائ����ل احملافظني التي 
كانت تهيمن على مجلس الش����ورى املنتهية واليته 
كان من الصعب حتدي����ده األحد ألن املعلومات التي 
قدمتها املجموعات املتنافسة ووسائل اإلعالم كانت 
متناقضة وملتبس����ة. وال تذكر اإلعالنات الرسمية 

انتماء النواب.
وباإلضافة الى ذلك فان حوالي نصف النواب الذين 

عرفوا أمس، بحسب وسائل اإلعالم، هم »مستقلون« 
ولم يحظوا بدعم أب����رز حتالفات احملافظني، ويبقى 
والؤهم السياس����ي غير أكيد. وأخي����را فان أكثر من 

نصف النواب، هم من النواب اجلدد.
ورغم الشكوك فإن احملافظني الذين ينتقدون الرئيس 

احمدي جناد يبدو أنهم حققوا فوزا كبيرا.
وبعد فرز نصف بطاق����ات االقتراع فإن »اجلبهة 
املتحدة« فازت بعدد من املقاعد أعلى من منافس����تها 
الرئيسية »جبهة الثبات« وكانت متقدمة بفارق كبير 
في طهران. وميكن ان يحقق حتالف آخر محافظ ينتقد 
احمدي جناد »جبهة املقاومة« بقيادة الرئيس السابق 
للحرس الثوري محسن رضائي أيضا نتيجة جيدة 

في احملافظات اإليرانية.
وأعيد انتخاب رئيس مجلس الش����ورى املنتهية 
واليته عل����ي الريجاني، احد اب����رز خصوم احمدي 
جناد، م����ن دون مفاجآت في حني تعرض عدة نواب 
منتهية واليتهم معروفني بدعمهم للحكومة لهزمية 

في احملافظات.
وفي هذا اإلطار الذي اليزال مبهما، فإن األمر األساسي 
املؤكد هو ان مجلس الش����ورى اجلديد سيضم عددا 

كبيرا من النواب اجلدد.

لندن � أ.ش.أ: قال الوزير األول السكتلندا أليكس 
س����املوند انه على ثقة كبيرة من أن االستفتاء املزمع 
إجراؤه في اس����كتلندا في خريف عام 2014 س����يصل 

ببالده إلى االستقالل عن اململكة املتحدة.
وأض����اف س����املوند في ح����وار مع هيئ����ة اإلذاعة 
البريطانية أمس أن حملة انتخابية واس����عة لصالح 
االستقالل ستبدأ بعد انتهاء االنتخابات احمللية التي 
جترى في اسكتلندا في مايو القادم وستنطلق بعدها 
حملة »نعم« لالس����تقالل. وقال: »أنا على ثقة كبيرة 
بالفوز في االستفتاء حتى أننا ننوي بعد االنتخابات 
احمللية في اس����كتلندا في مايو واملرحلة األخيرة من 
املشاورات بني أطراف احلكومة االسكتلندية في 11 مايو 
إطالق حملة نعم لالستقالل«. وجتري حكومة اململكة 
املتحدة مشاورات حول االستفتاء اخلاص باستقالل 

اسكتلندا تنتهي يوم 9 مارس لتصدر بعدها قرارها، 
وكان رئيس ال����وزراء البريطاني ديڤيد كاميرون قد 
اجتمع مع ساملوند في أدنبره مؤخرا وبحثا موضوع 
االستفتاء الذي ترى احلكومة في لندن ضرورة إجرائه 
في أسرع وقت وحتديدا خالل العام املقبل، بينما يرفض 
س����املوند وحكومته هذا االقتراح مفضال خريف 2014 
حتى يستطيع أن يسوق فكرة االستقالل عن اململكة 
املتحدة. وحسب نتائج االنتخابات األخيرة التي جرت 
في اس����كتلندا وفاز بها احلزب الوطني االسكتلندي 
باكتساح والذي يتزعمه ساملوند على أساس عرضه 
لبرنامجه الذي تضمن استقالل اسكتلندا عن اململكة 
املتحدة فإن التوقعات تش����ير إلى احتمال اس����تقالل 
اس����كتلندا بنس����بة كبيرة إذا لم يتم إجراء تسويات 

سياسية بني احلكومتني.

عواصم � وكاالت: افتتحت جلنة العالقات اخلارجية 
االميركية � االسرائيلية، اقوى لوبي مؤيد السرائيل 
في الواليات املتحدة، امس مؤمترها السنوي وحضره 
االالف لالس����تماع خلطاب الرئي����س االميركي باراك 

اوباما.
واعلن اوباما، »دعمه« السرائيل في مواجهة طهران، 
مؤكدا انه »لن يتردد في اس����تخدام القوة« دفاعا عن 

مصالح الواليات املتحدة.
واضاف اوباما في كلمته امام منظمة ايباك انه »ال 
يزال بامكان ايران سلوك الطرق الديبلوماسية« حلل 

ازمة برنامجها النووي.
بدوره، وصف الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز 
أوباما بصديق اسرائيل في البيت األبيض، وقال: »ان 
التزامه بإسرائيل عميق وشديد.. وحتت قيادته وصل 
التحالف األمني بني الواليات املتحدة وإسرائيل إلى 

أعلى مستوياته«.. مشيرا إلى أنه يعكس القيم التي 
جعلت أميركا عظيمه وإسرائيل آمنة.

وأعرب عن امتنان إسرائيل للكونغرس واإلدارة 
األميركية على التزامهما الذي ال يتزعزع بأمن إسرائيل 
وحتالف الواليات املتحدة الدائم مع إس����رائيل. وأيد 
بيريز أسلوب العقوبات ملنع إيران من امتالك سالح 
ن����ووي، إال أنه أكد اتفاق أميركا وإس����رائيل على أن 
جميع اخليارات على الطاولة في سبيل حتقيق هذا 
الهدف وأن اسرائيل ستنتصر إذا اضطرت للدخول 
في مواجهة مع إيران وأن إسرائيل خاضت 6 حروب 
على مدى 6 عقود ولم تخسر أي منها ولن تخسر في 
املستقبل، مشيرا إلى أن إيران ال تشكل خطرا على أمن 
إسرائيل فحسب بل وعلى العالم أجمع وأنها تريد أن 
تس����يطر على الشرق األوسط كي تسيطر على جزء 

كبير من االقتصاد العاملي.

عقوبات جديدة على بالده قائال 
إنهم »يريدون زعزعة استقرارنا 

وتدمير بالدنا«.

مينسك � د.ب.أ: بعد حزمة من 
العقوبات اجلديدة أقرها االحتاد 
األوروبي مؤخرا ضد نظام احلكم 
في مينسك شن رئيس بيالروس 
)روس���يا البيضاء( الكس���ندر 
لوكاشينكو هجوما قاسيا على 
وزي���ر اخلارجية األملاني جيدو 

فيسترفيله.
أنب���اء »بلتا«  ونقلت وكالة 
احلكومية عن الرئيس البيالروسي 
قوله أم���س »أعتق���د: أن أكون 
ديكتاتورا أحب إلي من أن أكون 

من املثليني«.
كان لوكاشينكو هاجم املثليني 
عدة مرات في املاضي ووصفهم 
بأنهم »ش���واذ«. وهدد الرئيس 
البيالروس���ي »برد فعل قاس« 
الكسندر لوكاشينكوفي حال ق���رر االحتاد األوروبي  جيدو فيسترفيله

العبادي ينفي دعوته لتحويل 
اململكة األردنية إلى جمهورية

بريطانيا تسعى إلعادة
»أبو قتادة« إلى السجن

بغداد تتهم الهاشمي 
بالتخطيط للهرب إلى اخلارج

تنصل رئيس احلركة الوطنية األردنية املعارضة 
»غير املرخصة« النائب األسبق أحمد عويدي العبادي 
من تصريحات س���ابقة دعا فيها الى حتويل اململكة 
األردنية الهاشمية الى جمهورية، مؤكدا عدم وجود 
اي موق���ف لدى حركته من امللك���ة رانيا العبداهلل، 

محذرا من فوضى قد تشهدها البالد.
وقال بخصوص التصريحات التي نس���بت اليه 
وقيل انه دعا من خاللها الى اقامة جمهورية باألردن 

»أنا لم أدع الى ذلك، أنا لم أقل ذلك«.
وأض���اف: »أنا قلت ان���ه اذا لم حتدث اصالحات 
سياس���ية وغيرها واعادة األموال املنهوبة وإعادة 
الدولة الى بنيتها فسنشهد تغييرا، ولكن من لم يفهم 
طرحي وفكري وملن لم يستفد منه، اعتبروا كالمي 

دعوة إلعالن جمهورية«.
كما أشار العبادي الى ان كالمه كان »أصال نصيحة 
للنظ���ام، وكنت أمتنى على النظ���ام أن يأخذها في 

معرض النصيحة والتحذير«.

لندن � يو.بي.آي: أف���ادت صحيفة »صن أون 
صندي« أمس أن بريطانيا تس���عى لوضع رجل 
الدي���ن األردني الفلس���طيني األصل عمر محمود 
عثمان املعروف ب� »أبو قتادة« في الس���جن مرة 
أخرى خالل أيام عبر محادثات حاسمة ستجريها 

وزيرة داخليتها تريزا ماي في األردن.
وقالت الصحيفة إن الوزيرة ماي ستبرم اتفاقا 
مع األردن يتم مبوجبه تقدمي أبو قتادة إلى العدالة 
من جديد لكنها حتتاج إلى ضمانات من سلطاتها 
بعدم استخدام أي أدلة انتزعت بواسطة التعذيب 

ضده.
وأضافت أن املسؤولني البريطانيني يعتقدون 
أن حصول ماي على تعهد من األردن سيكون كافيا 
إلعادة أبو قتادة إلى السجن مرة أخرى لكن ترحيله 
من بريطانيا وتس���ليمه إلى األردن قد يستغرق 

سنوات أمام احملاكم.
ويقوم 60 ش���رطيا وعنص���را من جهاز األمن 
الداخل���ي )إم آي 5( مبراقبة أبو قتادة على مدار 
الساعة في منزله مبنطقة وميبلي شمال غرب لندن 
بعد أن أمضى ست سنوات في السجن قبل اطالق 

سراحه بكفالة مشروطة الشهر املاضي.

بغداد � يو.بي.آي: اتهمت وزارة الداخلية العراقية 
نائب رئيس اجلمهورية املطلوب للقضاء طارق 
الهاش���مي بالتخطيط للهرب إل���ى خارج العراق 
وجددت طلبها م���ن وزارة داخلية حكومة إقليم 
كردستان العراق بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه 

وتسليمه للقضاء.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب أمس »هناك 
معلوم���ات مؤكدة عن نية املتهم طارق احمد بكر 
الهاشمي للهروب إلى خارج العراق« من دون أن 
تفصح عن مصادر معلوماتها او اجلهة التي ينوي 
الهاشمي الهرب اليها مكتفية مبطالبة نظيرتها في 
إقليم كردستان العراق بتسليمه متهيدا لتحديد 

موعد محاكمته.
وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت في السابع 
من يناير املاضي بتسليم الهاشمي و14 من مرافقيه 
تنفيذا ملذكرات اعتقال صادرة بحقهم من القضاء 
العراقي بتهمة الت���ورط بأعمال ارهابية مبوجب 

املادة 4 من قانون مكافحة اإلرهاب النافذ.

تشافيز يؤكد على »تويتر« أنه سيشفى من السرطان
كراكاس � أ.ف.پ: أكد الرئيس الڤنزويلي هوغو 
تشافيز ملؤيديه في رسائل من كوبا على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر« الس����بت انه يتعافى من عملية 
جراحية خضع لها الستئصال قروح قد تكون سرطانية. 
وكان تشافيز خضع لعملية جراحية إلزالة هذه القروح 
في احلوض في املنطقة نفس����ها التي استؤصل منها 

ورم سرطاني في يونيو املاضي.

وأكد تش����افيز في رسائله »سنحيا وسنتجاوز« 
املرض. ويثير الوضع الصحي لتشافيز قلقا كبيرا في 
احلياة السياسية في ڤنزويال مبا انه مرشح لالقتراع 
الرئاسي املقبل الذي سيجري في السابع من أكتوبر. 
ورفض تشافيز االنسحاب من هذه االنتخابات او نقل 
صالحياته الى نائبه خالل فترة النقاهة التي ميضيها 

في كوبا حاليا.


