
�أم�س  عادل,  بي�ستون  �لكرد�ستاين  �لتحالف  عن  �لنائب  ك�سف 
�الثنني, عن عزم �الحز�ب �لكرد�ستانية �لرئي�سية تقدمي ورقة 
��سالح موحدة �ىل �حلكومة �الحتادية ب�ساأن �لعمل �مل�سرتك 

خالل �ملرحلة �ملقبلة.
�لكرد�ستانية  “�الحز�ب  �إن   , له  ت�رصيح  يف  ع��ادل  وق��ال 
�حلكومة  �ىل  موحدة  ��سالح  ورق��ة  تقدمي  تعتزم  �لرئي�سية 

�الحتادية ب�ساأن �لعمل �مل�سرتك خالل �ملرحلة �ملقبلة”.
و��ساف �ن , �اليام �ملقبلة �ست�سهد زيارة وفود كردية �خرى 
�ىل بغد�د ب�ساأن �يجاد حلول للم�ساكل �لعالقة وبحث تد�عيات 

�زمة كركوك و�د�رة �ملو�سل ما بعد د�ع�س �الجر�مي.
و��سار عادل �إىل �أن , �لورقة تت�سمن �لعمل على تفعيل �ملادة 
140 من �لد�ستور و�سمان حقوق حمافظة كركوك من �لبرتو 

دوالر وغريها.
كما �كد بي�ستون عدم وجود نية ال�ستقالل �قليم كرد�ستان يف 
الجر�ء  �لكردي  �ل�سارع  تهئية  من  �لرغم  على  �لر�هن  �لوقت 
بغد�د هو  �لتفاهم مع  �ن  �ىل  , م�سري�  �مل�سري  تقرير  ��ستفتاء 

�حلل �المثل النهاء �خلالفات.
وقال عادل , �إنه “ال توجد نية ال�ستقالل �قليم كرد�ستان يف 
الجر�ء  �لكردي  �ل�سارع  تهئية  من  �لرغم  على  �لر�هن  �لوقت 

��ستفتاء تقرير �مل�سري”.
 و��ساف �ن , �الزمات بني بغد�د و�ربيل ب�ساأن تطبيق �ملادة 
وت�سدير  عليها  �ملتنازع  �ملناطق  و�د�رة  �لد�ستور  من   140
بحثها  �لتي  �مل�ساكل  �برز  هي  و�لغاز  �لنفط  وقانون  �لنفط 

�لوفد �لكردي يف بغد�د”.
ولفت عادل �لنظر �إىل �ن , �لتفاهم مع بغد�د هو �حلل �المثل 
النهاء �خلالفات وجتاوز �الزمات �ل�سيا�سية و�القت�سادية من 

دون �للجوء �ىل دول �جلو�ر.

�لواليات  �لبيان, فاإن ماكغورك جدد دعم  وبح�سب 
�الإرهاب,  للعر�ق يف حربه �سد  �الأمريكية  �ملتحدة 
ويف �ملجاالت �الأخرى, وقدم �لتهاين باالنت�سار�ت 
�الإرهابية  د�ع�س  ع�سابات  على  �ملتحققة  �لكبرية 

وقدرة �لقو�ت �لعر�قية يف �ملعركة.
�جلبوري,  �سليم  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  �أكد  حني  يف 
�لتحالف  مع  �لوثيق  �لتعاون  ��ستمر�ر  ���رصورة 
د�ع�س خا�سة يف جمال  بعد  ما  �لدويل يف مرحلة 

�لتدريب وت�سليح �لقو�ت �لعر�قية .
وذكر بيان ملكتبه , �ن" رئي�س جمل�س �لنو�ب ��ستقبل 
يف مكتبه, مبعوث �لرئي�س �الأمريي للتحالف �لدويل 
لدى  �الأم��ريك��ي  �ل�سفري  وبح�سور  ماكورك  بريت 

�لعر�ق دوجال�س �سيليمان" .
�برز  ��ستعر��س  �للقاء  خالل  جرى  �أنه   , و��ساف 
و�ملنطقة,  �لعر�ق  و�المنية يف  �ل�سيا�سية  �لتطور�ت 
�لتدريب  جم��ال  ف��ى  �لوثيق  �ل��ت��ع��اون  و��ستمر�ر 
�لعالقة  �إطار  �لعر�قية فى  �لقو�ت �مل�سلحة  وت�سليح 
�ال�سرت�تيجية بني �لبلدين, خا�سة يف مرحلة ما بعد 

ع�سابات د�ع�س �الرهابية.
وتابع �لبيان , كما تطرق �للقاء �ىل جهود �لربملان 
خالل  من  �ملجتمعية  �مل�ساحلة  ملف  تفعيل  يف 
ت�رصيع �لقو�نني ذ�ت �ل�سلة, وملف �غاثة �لنازحني 
�ملحررة  مناطقهم  �ىل  باعادتهم  �لدولية  و�جلهود 

من �سيطرة ع�سابات د�ع�س �الرهابية.
�النت�سار�ت   , �ن  �لبيان  بح�سب  �جل��ب��وري  و�ك��د 
�المنية خالل معارك حترير  �لتي حققتها �الجهزة 
�ل�سيا�سية  �الو�ساع  ��ستقر�ر  يف  ��سهمت  �ملو�سل 
�ملجتمع  دور  �ن  �ىل  و��سار  �لبالد,  يف  و�المنية 
�ل����دويل م��ه��م وم��وؤث��ر يف دع���م ج��ه��ود �ل��ربمل��ان 
د�ع�س  ع�سابات  ملف  من  �النتهاء  بعد  و�حلكومة 

�الجر�مية.
وثمن �جلبوري , جهود �لتحالف �لدويل يف �لعمليات 
�لقو�ت �المنية  �لع�سكرية �جلارية ودعم �ملقدم �ىل 
�لعر�قية يف جبهات �لقتال من �جل ��ستكمال حترير 

جميع �ملدن يف �لبالد.
ب�  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  مبعوث  ����س��اد  جانبه,  م��ن 
�لعر�قية خا�سة  �لقو�ت  �لتى حتققها  "�النت�سار�ت 
يف �لعمليات �لع�سكرية �جلارية يف �ملو�سل, مثمنا 
�لت�سحيات �لتى قدمها �لعر�ق خالل �ملدة �ملا�سية 

يف حربه �سد د�ع�س".
ولفت �لنظر �ىل �ن , �لتحالف �لدويل ي�ساعد �لعر�ق 

من  �ملحررة  �ملناطق  يف  �ال�ستقر�ر  عمليات  يف 
�لعر�قية  �لقو�ت  مع  جادة  ب�سورة  ويعمل  د�ع�س, 
لعودة  متهيد  �ملناطق  ه��ذه  يف  �الأل��غ��ام  الإز�ل���ة 

�لعائالت �ليها.
قيادة  �أعلنت  ع�سكريتني  عمليتني  �إط���الق  وم��ع 
عن�رص�ً   21 مقتل  �الأن��ب��ار,  يف  �جل��زي��رة,  عمليات 
جوي  بق�سف  قتلو�  �الره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم  من 

��ستهدفهم غربي �ملحافظة.
و�أو�سح �للو�ء �لركن قا�سم �ملحمدي, قائد عمليات 
"طري�ن  �أن  ل��ه  �سحايف  ت�رصيح  يف  �جل��زي��رة, 
�جلزيرة,  عمليات  مع  وبالتن�سيق  �لدويل  �لتحالف 

ثالث  ق�سف  من  متكن  باجلي�س  �ل�سابعة  و�لفرقة 
م�سافات لد�ع�س, يف مدينة ر�وة غرب �لرمادي".

�أن �لق�سف كان مركز� و�أ�سفر  �إىل  و�أ�سار �ملحمدي, 
عن تدمري جميع �مل�سافات, وقتل 21 �إرهابيا من 

د�ع�س يف د�خلها.
وبنينّ �أن , �لق�سف جاء متهيد�ً لعمليات ع�سكرية.

من  باإ�سناد  و�لع�سائر  �لعر�قية  �لقو�ت  �أن  و�أ�ساف 
مدن  لتحرير  ��ستعد�د�تها  �أكملت  �لدويل  �لتحالف 

عانة ور�وة و�لقائم من �لتنظيم �الرهابي قريبا.
ع�سكرية  عملية  �ملا�سي,  �خلمي�س  و�نطلقت,  هذ� 
د�ع�س  �سيطرة  من  �الأنبار  غربي  مناطق  لتحرير 

بدعم من �لتحالف �لدويل.
 ,2014 منت�سف  بعد  ر�وة,  �حتل  د�ع�س,  �أن  يذكر 
بينما  �آنذ�ك,  منها  �لعر�قية  �لقو�ت  �ن�سحبت  عندما 
�ملدنيني  من  �الآالف  �الره��اب��ي  �لتنظيم  يحا�رص 

كدروع ب�رصية فيها.
يف  حمليون  م�سوؤولون  ك�سف  مت�سل  �سياق  ويف 
��ستهدفت  ��ستباقية  ع�سكرية  عملية  عن  �الأن��ب��ار, 
يف  �ملحافظة,  �سحر�ء  يف  د�ع�س  تنظيم  عنا�رص 
حني �عتقلت �لقو�ت �لعر�قية زعيمًا قبليًا و�سابطني 

يف بلدة �لكرمة �رصقي �الأنبار.
عماد  �الأنبار(  )غربي  �لرطبة  بلدة  رئي�س  و�أو�سح 

��ستباقية  بد�أت عملية  �لعر�قية  �لقو�ت  �أن  �لدليمي, 
حميط  يف  �الرهابي   د�ع�س  تنظيم  عنا�رص  لتتبع 
�للو�ء  �الأنبار  عمليات  قائد  و�سول  موؤكد�ً  �لبلدة, 
ملتابعة  �ملنطقة  �إىل  �ل��ف��الح��ي,  حم��م��ود  �ل��رك��ن 

�لعملية.
�ملتو�فرة  �ملعلومات  �أن  �إىل  �لنظر  �لدليمي  ولفت 
�ملباغتة �سد  �لع�سكرية  �لعملية  �أن  �إىل  ت�سري  لديه, 
�الرهابي, تهدف �ىل �حلد من قدرته  تنظيم د�ع�س 
على مهاجمة �ملناطق �الآمنة بعد �خل�سائر �لكبرية, 

�لتي تعر�س لها يف �ملو�سل.
على  �لع�سكرية  �ال�ستخبار�ت  مفارز  عرثت  بينما 
كد�س عتاد تابع لتنظيم د�ع�س �الرهابي  يف ق�ساء 

هيت مبحافظة �الأنبار.
و�أعلنت وز�رة �لدفاع �لعر�قية, يف بيان , �أن "مفارز 
مديرية �ال�ستخبار�ت �لع�سكرية يف �لفوج �الأول لو�ء 
للعتاد  �لعا�رصة متكنت من �سبط كد�س  �لفرقة   39
و�ملتفجر�ت يف منطقة حي �لبكر �ل�رصقي يف هيت 

باالنبار".
و�أ�سافت �أن ,�لكد�س كان مهيئًا ال�ستخد�مه من قبل 
خاليا نائمة لد�ع�س بق�سد ��ستهد�ف قو�تنا �الأمنية 

و�ملوؤ�س�سات �لعامة و�ملدنيني.
 40 , يحتوي على:  �لكد�س كان  �أن  �لبيان  و�أو�سح 
�ساروخًا حملي �ل�سنع, و90  �أ�سبع ديناميت و40  
و50   ملم,   120 هاون  قنربة  و27    ,TNT كيلو 

بكرة ��سالك تفجري, و7 �سو�ريخ كاتيو�سا.
بني  ت�سهد  ت��ز�ل  ال  �الأنبار  حمافظة  �أن  �إىل  ي�سار 
م�سلحي  قبل  من  م�سلحة  هجمات  و�الآخ��ر  �حل��ني 
�لرغم  على  �الأمنية,  �لقو�ت  غالبًا  ت�ستهدف  د�ع�س 
من ��ستعادة �لقو�ت �لعر�قية �ل�سيطرة عليها نهاية 

عام 2015.
جهاز  يف  �لعر�قية  �لقو�ت  متكنت  �خر  جانب  من 
�لثانية  �ل�سحة  حي  حترير  من  �الإره��اب  مكافحة 
يف مدينة �ملو�سل, فيم حني متكنت قو�ت �ل�رصطة 
�الحتادية من �لتوغل يف �ملدينة �لقدمية باملو�سل 
من �أربعة حماور يف باب �لطوب من جهة نهر دجلة, 
ويف باب �جلديد من جهة كر�ج بغد�د, ويف ق�سيب 
�لبان غربي �ملدينة, ويف حي �لثورة باجتاه منطقة 

�لزجنيلي .
جامع  منطقة  �قتحام  �لعر�قية  �لقو�ت  وحت��اول 
�ملو�سل  يف  �لكربى  �لتنظيم  معاقل  �آخ��ر  �لنوري 
و�ل�سيار�ت  �لتنظيم  قنا�سة  �نت�سار  لكن  �لقدمية, 
�لقو�ت  ل�سالح  �ملعركة  �ملفخخة يحول دون ح�سم 

�لعر�قية.
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مخطط إقليمي و3 شخصيات وراء تعطيل مشروع التسوية وتأجيله إلى ما بعد االنتخابات

التميمي: سألجأ إلى األمم المتحدة إن اقتنع البرلمان 
بأجوبة المفوضية

تكليف لجنة برلمانية بالتحقيق في تكرار الهجمات 
اإلرهابية على طريبيل

الحشد الشعبي يكشف عن خطة جديدة للحد 
من هجمات داعش في صالح الدين  

�الثنني, نيتها  �أم�س  �لتميمي,  �لنائبة عن كتلة �الحر�ر ماجدة  �أعلنت   : بغد�د_متابعة 
مفو�سية  باأجوبة  �لقناعة  على  �لربملان  ت�سويت  حال  يف  �ملتحدة  �الأمم  �إىل  �لتوجه 
باالأغلبية  �لنو�ب  “يف حال �سوت جمل�س  لها  بيان  �لتميمي, يف  �النتخابات. وقالت 
�سد  �سكوى  ف�ساأرفع  لالنتخابات,  �مل�ستقلة  �لعليا  �ملفو�سية  باأجوبة  �لقناعة  على 
�أهما  �لكثري  �لوثائق  “متلك من  �أنها  �الأمم �ملتحدة”, موؤكدة  مفو�سية �النتخابات يف 
�نتهاكا  يعد  وهذ�  �لعر�ق,  د�خل  وت�سويتهم  �لناخب  بطاقة  على  �الأجانب  ح�سول 
�أن  �ملفو�سية,  لرئي�س  �مل�ستجوب  �لنائب  �لتميمي, وهي  و�أ�سافت  �لعر�قية”.  لل�سيادة 
“�آلية �حل�سول على بطاقة �لناخب �لعر�قي وح�سب �ملادة 16 من قانون رقم 45 ل�سنة 
2016 من قانون �النتخابات, ت�سرتط ح�سور �ل�سخ�س �ملعني نف�سه والبد له من جلب 
“كيف  وت�ساءلت,  �لعر�قي”.  و�لتي ال ميتلكها غري  �الأربعة  �لر�سمية  �مل�ستم�سكات  �أحد 
الأجنبي ال ميتلك �أي وثيقة وغري جمن�س, �لت�سويت يف �النتخابات ومن د�خل �لعر�ق ال 
من خارجه”. و�رصع �لربملان �لعر�قي, �الثنني من �الأ�سبوع �ملا�سي, با�ستجو�ب رئي�س 
جمل�س �ملفو�سني �رصب�ست ر�سول يف �ملفو�سية �لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات, و�سط ثناء 
رئي�س جمل�س �لنو�ب على �أد�ء �لنائب �مل�ستجوب “ماجدة �لتميمي”, و�عرت��س بع�س 

�لنو�ب من كتلة �لتحالف �لكرد�ستاين �لذين عدنّو� �ال�ستجو�ب �سيا�سيًا.

حر�س  قائد  �الثنني,  �أم�س  �لربملانية,  و�لدفاع  �الأم��ن  جلنة  حملت   : بغد�د_متابعة 
�حلدود م�سوؤولية �لهجمات �الإرهابية �ملتكررة على منفذ طريبيل �حلدودي مع �الأردن, 

الفتة �لنظر �إىل تكليف جلنة نيابية بالتحقيق باالأمر.
�سن  �الرهابي  د�ع�س  "تنظيم  �إن   , بيان  يف  وتوت  ��سكندر  �للجنة  عن  �لنائب  وقال 
هجومًا بعجالت مفخخة و�نتحاريني وعنا�رص يحملون جميع �ال�سلحة على مقر �لفوج 
�لثاين �لتابع للو�ء مغاوير قيادة حر�س حدود �النبار قرب منفذ طريبيل �حلدودي مع 
لكونها  �لكاملة,  �مل�سوؤولية  يتحمل  �حلدود  حر�س  قائد  �أن  وتوت,  و�أ�ساف  �الردن". 
لي�ست  �ملرة �الوىل �لتي يتعر�س لها �جلنود للقتل يف �ملحور نف�سه , م�سري�ً �ىل �أنه مت 
تكليف جلنة يف جمل�س �لنو�ب �لتحقيق يف هذ� �ملو�سوع وطرح نتائجه على �ل�سعب 

�لعر�قي وباخل�سو�س ذوي �ل�سهد�ء.

بغد�د_�جلورنال نيوز : ك�سف  �حل�سد �ل�سعبي , �أم�س �الثنني , عن و�سع خطة جديدة 
للحد من هجمات تنظيم د�ع�س يف �سالح �لدين غرب �لعر�ق .

�ل�سعبي  �ن” �حل�سد  نيوز” ,  “�جلورنال  ل�  �لطليباوي  �حل�سد جو�د  �لقيادي يف  وقال 
�ملحافظة   تطويق  خالل  من   , د�ع�س  تنظيم  هجمات  من  للحد  جديدة  خطة  و�سع 
عند  للتدخل  طو�رئ   فرق  ت�سكيل  �ىل  ��سافة  �الإره��اب  منها  يتحرك  �لتي  و�ملناطق 

وجود تهديد�ت �سد �لقطعات �لع�سكرية يف �ملحافظة “.
قبل  �حلويجة وجبال مكحول  روؤية يف حترير  له  �ل�سعبي كانت  �حل�سد   , �ن  و��ساف 
�ملو�سل لكن �ل�سغوط �ل�سيا�سية حالت دون ذلك عاد�ً �أن �حلويجة هي �ل�سبب يف �رباك 

�لو�سع �المني  يف �سالح �لدين .
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االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بحث رئي�س الوزراء حيدر 
العبادي، مع بريت ماكغورك، 

مبعوث الرئي�س الأمريكي 
ل�سوؤون التحالف الدويل �سري 

املعارك �سد تنظيم داع�س 
الرهابي يف مدينة املو�سل .

وذكر بيان للحكومة اأن 
العبادي "ا�ستقبل مبعوث 

الرئي�س الأمريكي ل�سوؤون 
التحالف الدويل بريت 

ماكغورك ومت بحث تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين 
و�سري معركة حترير املو�سل 

والأو�ساع يف املنطقة".

بغداد_ خاص

و�و�س��ح , �للوي��زي , �ن" �المو�ل �ملخ�س�سة �ستذهب 
ممتلكاته��م  ت���رصرت  �لذي��ن  �لنازح��ني  دع��م  �ىل 
وت���رصف با�س��م ه��ذه �ل�سخ�سي��ات �لثالث��ة لتجميل 
ح�سوره��م �ل�سعبي وحماربة �لنو�ب �ل�سنة �ملعتدلني 
على جميع �ال�سعدة و�ق�سائهم من �لعملية �ل�سيا�سية 
ككل و�ال�سته��د�ف ي�سم��ل كل م��ن رف���س �حل�س��ور 
ملوؤمت��ر ��سطنبول بغية �لت�سينّد على �لوجود �ل�سني يف 

�لعر�ق بعد �النتخابات �ملقبلة"
�لتحال��ف  ع��ن  �لنائ��ب  ��س��ار  �خ��رى,  جه��ة  م��ن 
�لكرد�ست��اين حاكم �رصحان �ن��ه "ال ميكن �ن نت�سور 
�لع��ر�ق وال ميك��ن لالط��ر�ف  �ن هن��اك ت�سوي��ة يف 
�ل�سيا�سية �لو�سول �ىل حل جذري", مبينا �نه "م�سى 
�ك��رث م��ن 14 عاما عل��ى ت��ويل �الح��ز�ب للحكم يف 

بغ��د�د ومل يتنازل �ي طرف منهم لالخر ومن ثم �رى 
�ن��ه لي�س هناك قبول ب��اأي ت�سوية كانت ولي�س هناك 
ق�ساء عل��ى �مل�ساكل �لد�خلي��ة, و�سيبقى �لعر�ق على 

و�سعه �حلايل".
و��س��اف "هناك �ح��ز�ب �سيا�سية متج��ذرة يف بغد�د 
ذ  وال توج��د تو�فق��ات ولك��ن يف �حلقيق��ة ال �ح��د ينفنّ
ف��كل يبك��ي عل��ى لي��اله, وه��ذ� ينطلق م��ن م�ساحله 
�لذ�تية و�ل�سخ�سية, �دت بنا نحن ككرد �ىل �ن نختار 
�ال�ستفت��اء ومن ثم �ال�ستق��الل", مو�سحا �ن "حقيقة 
�حلك��م يف �لعر�ق بع��د 2003 �أنه بني عل��ى �لتو�فق 
و�لتو�زن��ن وم��ن ثم ف��اإن �ي �غلبية �ستحك��م �سي�سعر 
�الآخرون بالغنب وبالتهمي���س و�البتعاد, هذه حقيقة 
ال ميك��ن نكر�نه��ا وعليه ال ميك��ن �ن ننطلق من فكرة 

�الغلبية الننا حديثون على �لعملية �لدميقر�طية".
وب��ني �رصح��ان �ن "�الغلبية نظ��ام دميقر�طي ولكن 

يف �ل��دول �ملتج��ذرة دميقر�طيا و�ل��دول �لتي �سبقت 
مبئ��ات �ل�سنني, وبالتايل هناك م�ساألة �الغلبية يجب 
�ن يك��ون لدين��ا دولة موؤ�س�سات حتك��م وال تفرق بني 
ه��ذ� وذ�ك ".  وبخ�سو�س �لتخ��وف من م�ساألة فقد�ن 
�ملقاع��د ��سار �رصح��ان �ىل �ن "هذه ال ت�س��كل عائقًا 
�م��ام �لناخب �لعر�قي فهو متم�سك مبا فات وال ير�سم 
مب��ا هو �ت ولي���س لدينا هذ� �لبع��د �لدميقر�طي �لذي 
يج��ب �ن ننظ��ر �لي��ه من خ��الل منا�س��ب �ل�سعب من 
خ��الل موق��ع ه��ذ� �لوطن من بقي��ة �ل��دول, �منا �لكل 
متم�س��ك بالتحزب له��ذه �جلهة �و تلك وم��ن ثم مهما 
تغريت �ملقاع��د تبقى �الحز�ب ت�سيطر على �حلكم يف 

بغد�د وتنظر من ز�وية �لتحزب".
�م��ا �ملحل��ل �ل�سيا�سي �ح�س��ان �ل�سمري فق��د ر�أى �ن 
"دع��وة �لت�سوي��ة موفق��ة عل��ى �عتبار �ن��ه ال يوجد 
�سام��ن لتطبي��ق م��ا ميك��ن �ن تتو�س��ل �لي��ه �لقوى 

�ل�سيا�سي��ة  , و�ن هذه �لقوى ممكن �ن تتغري حجومها 
بع��د �النتخاب��ات, و�مكانية �لز�م �لق��وى �ملوقعة قد 
تختل��ف و�لت�سوية كم�رصوع بح��د ذ�ته قلل من �همية 
�مل�س��ي باالجت��اه نح��و �الهتم��ام به��ا", مبين��ا �ن 
"�ملطالب��ة بهذ� �ملو�سوع هو حماولة لر�سم خارطة 
�سيا�سي��ة ال�سطفافات جديدة فيما بع��د �النتخابات 
على ��سا���س من يقدم تنازالت وهذ� ما دفع �لنجيفي 

�ىل �ن يتحدث بهذ� �خل�سو�س". 
و��س��اف �ل�سم��ري �ن "�لق��وى �ل�سني��ة ال مت�سي مع 
م���رصوع �الغلبي��ة �ل�سيا�سي��ة �لذي يدفع ب��ه �لبع�س 
النه��م غري و�ثقني من �مكانية �حل�سول على مكا�سب 
مب�ست��وى �خلارطة �ل�سيا�سية �ملقبل��ة وال�سيما �إذ� ما 
م�سى �لبع�س مب�رصوع �الغلبية", مو�سحا �ن "هناك 
قلق��ًا �سديد�ً وخوفًا م��ن هذ� �ملو�س��وع و�لدليل على 

ذلك مرحلة �ال�ستباكات �لتي بد�أت تت�ساعد .
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