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واشنطن تقترح على األوروبيين المتحفظين انشاء مراكز احتجاز
لـ"أسرى داعش" في العراق

ابن عوف يدخل "غينيس"كأقل رؤساء السودان
بقاء في الحكم
ً

اخلرطوم -وكاالت � :سجل رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل ال�سوداين (املتنحي)
الفريق ركن عو�ض بن عوف ،ا�س��مه يف قائمة "غيني�س" للأرقام القيا�س��ية ،بعدما
اختار التنحي بعد نحو � 48س��اعة من قيادته جمهورية ال�س��ودان ،لي�أتي يف �أ�سفل
قائمة الر�ؤ�ساء ال�سودانيني عمراً على كر�سي احلكم.
ويت�ص��در الرئي���س املعزول عمر الب�ش�ير القائمة بـ 30عاماً ،بع��د تقلده املوقع يف
انق�لاب ع�س��كري عام  ،1985ويناف�س��ه يف طول امل��دة الرئي�س ال�س��وداين الراحل
جعفر منريي اذ ا�ستمرت �سنوات حكمه  16عاماً ،قبل �أن ينتف�ض عليه ال�سودانيون
يف ثورة �أبريل .1985
�أما ال�صادق املهدي الذي توىل رئا�سة الوزراء منتخب ًا يف الفرتة التي �أعقبت �سقوط
نظام منريي فلم يهن�أ يف مقعده غري � 4سنوات ،بعدما �أطاح به انقالب الب�شري.
ويحفظ ال�س��ودانيون كثرياً من الود للم�ش�ير �س��وار الذهب رئي�س املجل�س االنتقايل
العام  1985لت�س��ليمه ال�س��لطة طوع ًا للمدنيني ،وا�س��تمرت ف�ترة حكمة نحو عام،
ويناف�سه يف املدة الفريق املتنحي عو�ض بن عوف الذي تقاعد عن موقعه بعد 48
�ساعة ،م�سلم ًا راية اجلمهورية ال�سودانية حتت �ضغوطات �شعبية عارمة ،لزميله يف
القوات امل�سلحة ال�سودانية عبدالفتاح الربهان.

استخبارات أوروبية ترصد محاوالت روسية للتأثير
على انتخابات البرلمان
برل�ين  -وكاالت  :ر�ص��دت ا�س��تخبارات �أوروبي��ة حم��اوالت رو�س��ية للت�أث�ير على
انتخابات الربملان الأوروبي املقررة ال�شهر املقبل ،وذلك وفق ًا ملعلومات وردت �إىل
وكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ) من تقارير لهذه الأجهزة .و�أو�ض��حت هذه املعلومات
�أن هن��اك جه��وداً من قبل �ش��بكات التوا�ص��ل االجتماعي وو�س��ائل �إع�لام مثل قناة
"رو�سيا اليوم" الناطقة ب�أكرث من لغة ،لدعم الأحزاب املعار�ضة لالحتاد الأوروبي
�أو ال�ص��ديقة لرو�س��يا .و�أ�ض��افت املعلومات �أن ه��ذه املحاوالت تركز على ال�ش��باب
بوجه خا�ص ،وقد متثلت يف الت�ش��كيك يف �أهمية الربملان الأوروبي والت�ص��ويت يف
االنتخاب��ات التي �س��تجري يف الفرتة بني  23و  26ماي��و (�آيار)املقبل .ويف الوقت
نف�سه� ،أكدت ت�رصيحات مل�س�ؤويل ا�ستخبارات رفيعي امل�ستوى �أن الت�رصف الرو�سي
هذه املرة بدا �أقل و�ضوح ًا حتى الآن مقارنة مبا كان عليه قبل االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية التي جرت يف عام � 2016أو االنتخابات الفرن�سية يف عام .2017

اعتقال  100إرهابي في بوركينا فاسو خالل شهر
واغادوغو  -وكاالت � :أعلن اجلي�ش يف بوركينا فا�س��و � ّأن العملية التي ي�ش�� ّنها منذ
�ش��هر يف �رشق البالد ملكافحة الإرهاب �أ�س��فرت حتى اليوم عن اعتقال حواىل مئة
�إرهابي ومقتل �سبعة من جنوده.
�شن اجلي�ش عملية ع�سكرية ملكافحة الإرهاب يف �رشق البالد
ويف  7مار�س (�آذار) ّ
�أطل��ق عليها ا�س��م "�أوتابوانو" (�أمطار الن��ار �أو الربق باللغ��ة املحكية يف املنطقة
ال�رشقية) .وقال رئي�س �أركان القوات امل�سلحة البوركينية ،اجلرنال موي�س مينينغو،
لل�ص��حافيني يف مق��ر قيادة العملي��ة يف فادا نغورما عا�ص��مة املنطق��ة ال�رشقية
"�سقط �سبعة من رفاق ال�سالح خالل هذه العملية و�أ�صيب ت�سعة �آخرون بجروح".
و�أ�ض��اف � ّأن العملية �أف�ض��ت �إىل اعتقال � 100إرهابي واحتجازهم يف �سجن �شديد
مت "حتييدهم" �أي �أ ّنهم قتلوا يف
احلرا�سة .وقال �أي�ض ًا � ّإن �إرهابيني مل يح ّدد عددهم ّ
العمليات الع�سكرية.

برلين  -وكاالت

ناق�ش��ت وزيرة الدف��اع الأملانية �أور�س��وال فون دير
ليني يف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) م�صري
املقاتل�ين الأجان��ب يف تنظيم داع���ش ،امللف الذي
�سبب خالفات مع وا�شنطن.
وقال��ت الوزيرة الأملانية لل�ص��حافيني بع��د لقائها
نظريه��ا الأمريك��ي بالوكال��ة باتري��ك �ش��اناهان
"�أكدت مرة �أخرى �أننا �سنعالج كل حالة على حدة".
و�أ�ض��افت" :لكننا مقتنعان ب�أن امل�ش��كلة الرئي�س��ية
تتمث��ل يف جمع الأدلة يف املنطقة حول الن�ش��اطات
الإرهابية".
وترف�ض الدول الأوروبية ا�س��تعادة مواطنيها الذين
توجهوا �إىل �س��وريا للقتال يف �صفوف تنظيم داع�ش
ملحاكمتهم ،م�ش��دد ًة عل��ى غياب التحقي��ق امليداين
وعلى �أن قوات �سوريا الدميوقراطية التي حتتجزهم
لي�ست حكومة.
وذكر م�ص��در يف البنتاغون �أن وا�شنطن التي تخ�شى
ف��رار ه���ؤالء املتطرفيني ،تق�ترح عل��ى الأوروبيني
املتحفظ�ين متويل مراكز احتجاز �أك�ثر �أمان ًا ميكن
ت�شييدها يف العراق.
واقرتحت بغ��داد حماكم��ة كل املتطرفيني الأجانب
املحتجزين يف �س��وريا مقابل �أموال ،وهو حل ميكن
�أن ي�س��مح لل��دول الت��ي ج��ا�ؤوا منها بت�س��وية ملف
عودتهم ال�شائك ،لكنه يثري قلق منظمات الدفاع عن
حقوق الإن�سان.
وع�برت وزي��رة الدف��اع الأملاني��ة ع��ن ارتياحه��ا
للت�أكي��دات الت��ي ح�ص��لت عليه��ا ح��ول �إبق��اء قوة
�أمريكية يف �سوريا.
وقال��ت �إن "الأمريكي�ين ك��رروا الت�أكي��د عل��ى �أنهم
�س��يبقون يف املنطق��ة بعدي��د كاف" ،م�ض��يفة �أن
"الأ�س��ابيع املقبلة �ستك�ش��ف كيف ميكن لكل ع�ضو
(داخ��ل التحال��ف ال��دويل �ض��د املتطرف�ين) حتم��ل
ح�صته من العبء".
وكانت الواليات املتحدة �أعلنت يف فرباير (�ش��باط)
املا�ض��ي �أن اجلي���ش الأمريك��ي �س��يبقي نحو 200
جندي �أمريك يفي �س��وريا بعد تنفيذ االن�سحاب الذي
�أعلن عن��ه الرئي�س دونالد ترام��ب للقوات الأمريكية
من هذا البلد .وقالت املتحدثة با�س��م البيت الأبي�ض
�س��ارة �س��اندرز "�س��تبقى يف �س��وريا لف�ترة زمني��ة
جمموعة �ص��غرية حلفظ ال�س�لام قوامه��ا نحو مئتي
جن��دي" .وج��اء ذلك بع��د �إعالن ترامب �س��حب نحو
�ألف��ي جن��دي �أمريكي من �س��وريا بحل��ول � 30أبريل
(ني�س��ان) ،بينما يتخوف معار�ض��و هذه اخلطوة من
نتائ��ج حمتمل��ة لها بينها �ش��ن تركي��ا هجوما على
الق��وات الكردي��ة املدعومة م��ن الوالي��ات املتحدة،
و�إمكانية عودة تنظيم داع�ش.

الرئيس التركي السابق يكسر الصمت منتقدًا حكومة أردوغان
انقرة  -وكاالت

ق��رر الرئي���س الرتكي ال�س��ابق عب��د اهلل غول ،ك�رس �ص��مته
ال�سيا�س��ي والتعليق على انتخابات املحليات التي �ش��هدتها
تركي��ا يف  31مار���س (�آذار) املا�ض��ي ،و�أ�س��فرت ع��ن ف��وز
حتالف املعار�ضة يف عدد من املدن الكبرية.
ووفق�� ًا مل��ا ذكرت��ه �ص��يحفة "زم��ان" الرتكية املعار�ض��ة،
انتق��د غول تعام��ل حكومة �س��لفه رجب طي��ب �أردوغان مع
االنتخاب��ات املحلي��ات الأخ�يرة ،م�ش�يراً �إىل �أن "االمتن��اع
ع��ن ت�س��ليم حما��ضر التن�ص��يب لر�ؤ�س��اء البلدي��ات اجل��دد،
رغ��م �أنهم �أكمل��وا كل الإجراءات القانونية الالزمة للرت�ش��ح
قب��ل االنتخاب��ات مل يكن خط��وة قانونية" ،يف �إ�ش��ارة منه
�إىل مب��ادرة اللجن��ة العليا لالنتخابات �إىل �إ�س��قاط رئا�س��ة
املر�ش��حني املنتخب�ين م��ن قبل ال�ش��عب للبلدي��ات ،بدعوى
ف�ص��لهم من وظائفهم مبوجب مرا�س��يم حال��ة الطوارئ التي
�أعلنتها احلكومة بحجة الت�صدي لالنقالبيني.
و�أ�ض��اف �أنه "يجب جت ّنب مواقف تثري ال�شبهات حول نزاهة
االنتخاب��ات يف تركيا" ،م�ؤكداً �أن��ه "كان يجب الإعالن عن
نتائج االنتخابات املحلية وو�ض��ع نقطة النهاية للنقا�شات

و�إيقاف حالة االحتقان ال�سيا�سي بعد االنتهاء من الإجراءات
القانونية والطعون".
و�أردف غ��ول ،بح�س��ب ال�ص��حيفة الرتكي��ة� ،أن��ه "مل ت�ص��بح
االنتخاب��ات يف تركي��ا �س��بب ًا مث�يراً للج��دل واالحتقان من
قبل ،منذ �أن انتقلت تركيا �إىل النظام التعدد احلزبي يف عام
� ،1950أي منذ  70عام ًا تقريباً� ،إال �أننا الحظنا يف الفرتة
الأخرية �أن االنتخابات ونتائجها �أ�ص��بحت حمطّ ال�ش��بهات
و�أث��ارت االحتقان ال�سيا�س��ي يف البالد وهذا الو�ض��ع يلحق
�أ�رضاراً –�ش��ئنا �أم �أبينا -ب�سمعة واعتبار تركيا يف اخلارج
ويف الداخ��ل ،وم��ن امل�ؤ�س��ف �أن ن��رى �أن حال��ة االحتق��ان
�أ�صبحت �أكرث َّحدة يف انتخابات املحليات الأخرية".
و�أك��د غ��ول �أن "الأح��داث الت��ي �ش��هتدها تركي��ا بع��د ب��دء
الإع�لان ع��ن النتائ��ج يف �إ�س��طنبول ،والت�أخ�ير ع��ن بي��ان
النتائ��ج النهائي��ة �إىل ه��ذا احل��د� ،ألقت بظالله��ا على نزاهة
االنتخابات".
و�أع��اد غول للأذهان �أنهم� ،أي ح��زب "العدالة والتنمية" ،قد
تعر�ض��وا ملعامالت خاطئة فيما م�ضى ،ثم �أكد قائالً" :يجب
علينا �أن نتج ّنب ارتكاب تلك الأخطاء ذاتها بعدما مت ّك ّنا من
ال�سلطة و�أ�صبحنا �أقوياء".

وكان��ت النتائ��ج الأولي��ة غ�ير الر�س��مية ،ك�ش��فت ع��ن ف��وز
مر�ش��ح حزب ال�ش��عب اجلمهوري املعار�ض �أكرم �إمام �أوغلو
مبن�صب رئي�س بلدية �إ�سطنبول� ،إال �أن حزب العدالة والتنمية
طع��ن عل��ى النتائج ،وطال��ب ب�إعادة فرز الأ�ص��وات يف عدد
م��ن اللج��ان االنتخابي��ة ،ليطالب فيم��ا بعد ب�إع��ادة عملية
الت�صويت يف �إ�سطنبول ب�أكملها مرة �أخرى.
يذك��ر �أن الرئي���س ال�س��ابق عبد اهلل ج��ول كان من الأ�س��ماء
الوازن��ة داخ��ل حزب العدال��ة والتنمية ،ورفيقَ درب رئي�س��ه
تعر�ض��ه للتهمي�ش
رجب طي��ب �أردوغان منذ ت�أ�سي�س��ه ،قبل ّ
عل��ى يد الأخري ،وت�أتي هذه الت�رصيحات �ص��ارمة لأول مرة
من��ذ �إحالت��ه للتقاع��د ،وتتزامن م��ع زيادة املزاع��م الواردة
ح��ول مبادرة املعار�ض��ة الداخلي��ة يف ح��زب �أردوغان �إىل
ت�أ�سي�س حزب جديد.
وكان �آتيلج��ان بايار ،النائب ال�س��ابق لرئي���س حزب العدالة
والتنمية احلاكم يف تركيا� ،أكد حديث ًا ا�س��تعداد املعار�ضني
�ض��من �ص��فوف احلزب لت�شكيل حزب �سيا�س��ي جديد بقيادة
رئي�س الوزراء ال�سابق �أحمد داود �أوغلو والوزير ال�سابق علي
باباج��ان ،ودعم عبد اهلل غ��ول ،عقب االنتخاب��ات املحلية،
و�ستم الإعالن عن برناجمه ال�سيا�سي يف غ�ضون �شهر.

مجلة امريكية:

واشنطن تدفع ثمن
اخطائها بغزو للعراق
بغداد  -وكاالت

مازال��ت الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة تدف��ع ثم��ن
الأخط��اء الت��ي ارتكبته��ا �إدارة الرئي���س الأمريك��ي
الأ�س��بق ج��ورج بو���ش االب��ن ،بع��د م��رور  17عام��ا
عل��ى بي��ان يرف���ض الغ��زو الأمريك��ي للع��راق.
فبح�س��ب تقري��ر ن�رشت��ه جمل��ة "The National
 "Interestف�إن��ه بتاري��خ � 26أيل��ول م��ن ع��ام
 ،2002ن��شرت �ص��حيفة نيوي��ورك تامي��ز الأمريكية،
خطاب��ا حم��ل توقي��ع  33باحث��ا يف العالق��ات
الدولي��ة عار�ض��وا في��ه الغ��زو الأمريك��ي للع��راق.
وبح�س��ب املجل��ة ف���إن الكلم��ات املعاد ن�رشه��ا ،قدمت
�أ�س��بابا قوي��ة على �أن غ��زو العراق يف ظل حكم �ص��دام
ح�س�ين ال يخدم امل�صلحة القومية الأمريكية ،يف الوقت
ال��ذي ح��ذر في��ه الباحث��ون من �أن ذل��ك �س��ي�ؤدي لن�رش
حال��ة م��ن ع��دم اال�س��تقرار يف منطقة ال�رشق الأو�س��ط.
وزي��ادة الع��داء للواليات املتح��دة الأمريكية وتعري�ض
حملة �ضد تنظيم "القاعدة" للخطر.

التعديالت الدستورية المصرية :تغيير "دعائي" بمقترح مدة بقاء السيسي
المصري ،وكذلك المادة االنتقالية
تولي الرئيس عبد
الخاصة بفترات ّ
الفتاح السيسي الحكم ،في مناقشات
التعديالت الدستورية الجارية حاليًا
في مجلس النواب ،قبل أيام من الموعد
النهائي للتصويت البرلماني عليها،
تمهيدًا لعرضها على االستفتاء
الشعبي في األسبوع الثالث من شهر
إبريل /نيسان الحالي.

القاهرة  -وكاالت

دخل مق�ترح جديد لتعديل املادة  140بالد�س��تور
وج��اء مق�ترح التعديل الأخ�ير على ل�س��ان النائب
حممد �صالح عبد البديع ،والقا�ضي بـ"زيادة الفرتة
الرئا�س��ية الواح��دة يف املا ّدة � 140إىل � 6س��نوات
ب��د ًال من � 4س��نوات ،عل��ى �أن ت�رسي على ال�سي�س��ي
وروجت ال�ص��حف وو�س��ائل
ب�أث��ر رجع��ي مبا�رش"ّ .
الن�ص اجلديد ب�صورة
هذا
الإعالم املوالية لل�س��لطة
ّ
خجولة ،وخ�صو�ص ًا �أن ال�صورة مل تكتمل حتى الآن
يف ما يتعلق بهذا املقرتح ،غري �أن بع�ض امل�ص��ادر
ك�ش��فت �أن��ه "ا ُتف��ق عل��ى مترير ه��ذا املق�ترح قبل
رحلة ال�سي�س��ي الأخرية �إىل وا�ش��نطن ،و�أن ال�سي�سي
ووزير خارجيته �سامح �شكري عر�ضاه على الإدارة
الأمريكية باعتباره (جزءاً من املداوالت الربملانية
حول التعديل)".
املق�ترح اجلدي��د �س��ي�ؤدي �إىل تغيري على م�س��توى
ع��دد ال�س��نوات املقبل��ة لل�سي�س��ي يف احلك��م ،الأمر
ال��ذي يعتق��د الأخ�ير �أن��ه مه��م �إعالمي�� ًا ودعائياً،
وخ�صو�ص�� ًا يف اخلط��اب املوج��ه للخ��ارج .ويعني
التغي�ير �أن الدورة الرئا�س��ية احلالية �س��تمتد حتى
عام  2026بد ًال من عام  ،2022ف ُي�ض��اف عامان
�إىل امل��دة الأوىل الت��ي انته��ت بالفع��ل يف ،2018
وي�ضاف عامان �آخران للمدة الثانية التي �ستنتهي
يف  ،2022عل��ى �أن حتذف امل��ا ّدة االنتقالية التي

كانت ت�ضمن بقاء ال�سي�سي حتى .2034
وهن��اك مق�ترح �آخ��ر مق��ارب م��ا زال مت��داو ًال يف
الدائ��رة املخابراتية الرقابية املحيطة بال�سي�س��ي،
يتلخ���ص يف زي��ادة م��دة الرئا�س��ة لف�ترة الوالي��ة
الثاني��ة فقط لتنتهي عام  ،2024على �أن ت�ض��اف
مادة انتقالية ت�س��مح لل�سي�سي بالتجديد ملدة ثالثة
فقط حت��ى  ،2030باعتبارها املدة الثانية بنظام

ال�ست �سنوات ،وبالتايل ي�سقط احت�ساب املدة الأوىل
التي ق�ضاها من � 2014إىل .2018
امل�ص��ادر �أو�ض��حت �أن "ال�س��بب الرئي�س��ي له��ذا
التغي�ير املرتق��ب ،ه��و �أن يت��م وقف ت��داول عبارة
(البق��اء يف ال�س��لطة حتى  ،)2034مب��ا حتمله من
ا�ستفزاز وا�ضح لعقول وم�شاعر امل�رصيني والدوائر
الأجنبي��ة املهتمة بالو�ض��ع يف م��صر .كما يهدف

�إىل �أن يب��دو ال�سي�س��ي يف �ص��ورة احلاك��م ال��ذي ال
يهمه البقاء يف ال�سلطة ،وال يتدخل �أو يعرت�ض على
تقليل فرتة حكمه املوعودة .وهو ما �سيعطي �أل�سنة
النظام م�س��احة جديدة للحديث عن عدم تدخله يف
عملي��ة التعدي��ل ب�ص��فة عام��ة ،ومراقب��ة الأمر من
بعي��د ،كما يح��اول رئي�س جمل�س الن��واب علي عبد
الع��ال �إيهام ال��ر�أي الع��ام دائماً" .مع العل��م �أنه ال
يوجد �أي ن�ص د�س��توري �أو �ض��مانة �سيا�سية ،متنع
ال�سي�سي ونظامه من تعديل الد�ستور مرة �أخرى بعد
� 6سنوات ورمبا �أقل ،ل�ضمان بقائه يف احلكم لفرتة
�أطول مما ي�ضعه املقرتح اجلديد.
وك�ش��فت امل�ص��ادر املطلعة �أن "امل�ست�شار القانوين
غ�ير املعل��ن لل�سي�س��ي ،حممد بهاء �أبو �ش��قة� ،س��لّم
فك��رة هذا املق�ترح �إىل رئي���س جمل�س الن��واب منذ
�أ�سبوعني ،ومت �إعداد �أكرث من �صيغة داخل الربملان
مبعرف��ة عب��د العال �شخ�ص��ي ًا وعدد من م�س��اعديه.
و�س��يتم اال�س��تقرار عل��ى �إح��دى ال�ص��ياغات خالل
الأ�سبوع احلايل".
وع��ن التغيريات الأخ��رى التي قد حتملها الن�س��خة
النهائي��ة للتعدي�لات؛ قال��ت امل�ص��ادر �إن "فك��رة
التعي�ين الكام��ل ملجل�س ال�ش��يوخ (الغرف��ة الثانية
للربمل��ان) لي�س��ت نهائي��ة ،ب��ل ه��ي �أ�ش��به ببالون
اختب��ار قد ي�ص��يب وق��د يت��م االلتفات عن��ه ،وفق ًا
لتعاطي الر�أي العام معه .لكن من �ض��من املربرات
الت��ي ت�س��اق للرتوي��ج� ،أن التعيني �س�� ُيقلّل تكاليف

ت�ش��كيل ه��ذه الغرفة ،رغ��م �أن اجلان��ب املادي من
الأم��ر ال يفرت�ض �أن يتم طرحه ،لأنه يثري الت�س��ا�ؤل
ع��ن مدى �أهمي��ة وكلفة �إحي��اء الغرف��ة الثانية من
مرجوة �أو �صالحيات تذكر".
الربملان دون فائدة
ّ
و�أ�ض��افت امل�ص��ادر �أن "التغي�يرات الأخ��رى التي
رمب��ا �س��تطاول املوا ّد �س��تقت�رص عل��ى تعديل كلمة
مت�س جوه��ر التعديل ،ومنها عودة
�أو كلمت�ين ،ولن ّ
الن�ص على (ا�ستقالل املوازنات اخلا�صة بالهيئات
الق�ض��ائية) ،لك��ن ال�سي�س��ي و�أع�ض��اء احلكوم��ة
متم�س��كون بحذف �أن تدرج موازنة كل هيئة (رقم ًا
واحداً) .وهو ما يعني اال�س��تقرار على ح ّل و�سط بني
تبعية املوازنات لوزارة العدل ،وا�س��تقالل كل هيئة
مبوازنته��ا وع��دم متك��ن الربمل��ان واحلكوم��ة من
مراقبتها".
وبد�أت الأ�س��بوع املا�ضي يف القاهرة مكاتب حزب
م�س��تقبل وطن باملحافظات و�ض��واحي العا�صمة،
حملة مو�س��عة حل�ش��د املواطنني للنزول لال�ستفتاء
وامل�ش��اركة باملوافقة على التعديالت الد�س��تورية،
والتج��ار ورجال
ممول��ة يف الأ�س��ا�س م��ن الن��واب
ّ
الأعمال الطاحمني لدور �سيا�سي يف الفرتة املقبلة.
كم��ا مت تد�ش�ين حملة �إعالنية �ض��خمة ،يف مناطق
خمتلف��ة من القاهرة واجلي��زة واملحافظات ،حتمل
عنوان "انزل و�ش��ارك ..قول ر�أيك" ،من�س��وبة حلزب
م�ستقبل وطن و�أحزاب �أ�صغر موالية ،ورجال �أعمال
راغبني يف التقرب لل�سلطة.

