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 بوينس ايرس ـ وكاالت: أمرت األرجنتني بطرد 
سفيرة هندوراس في بوينس ايرس كارمني ايليونورا 
اورتيز وليامز بسبب دعمها العلني لالنقالب الذي 

أطاح برئيس هندوراس املخلوع مانويل زياليا.
  وذكرت وزارة اخلارجية األرجنتينية في بيان 
نقلـــه راديو «بي بي ســـي» البريطاني أنها أمرت 
بوقف عمل سفيرة هندوراس بناء على طلب من 

زياليا.
  وكانت أورتيز قد أعلنت تأييدها للرئيس املؤقت 
روبرتو ميتشـــيليتي، الذي لم يلق اعترافا دوليا 

حتى اآلن.
  وتلتزم األرجنتني مبوقف منظمة الدول األميركية 
الذي رفض االنقالب املدعوم عسكريا في هندوراس 

شهر يونيو املاضي. 

 األرجنتين تطرد سفيرة هندوراس بناء على طلب زياليا

 أوقعت ٦ قتلى بينهم قيادي في «القسام» و٥٠ جريحًا

 اشتباكات بين حماس ومقاتلي جماعة سلفية 
عقب إعالنها عن إمارة إسالمية في غزة  

 لندنـ  كونا: فيما صدرت ردود فعل غاضبة لدى أسر الضحايا 
األميركيني جتاه التقارير التي أشـــارت الى احتمال إطالق سراح 
املقراحي ما دفع بادارة الرئيس األميركي باراك أوباما الى ممارسة 
الضغوط ملنع اإلفراج عن املتهم بتفجير الطائرة األميركية فوق 
لوكربي، أكد محامي املقراحي امس إن موكله ســـحب االستئناف 

الثاني ضد احلكم بإدانته.
  واشارت تقارير عن تعرض وزير العدل االسكوتلندي كيني 
ماكاسكيل لضغوط جديدة امس بشأن احتمال اإلفراج عن املواطن 
الليبي عبدالباسط املقراحي املدان في قضية تفجير طائرة لوكربي 
خاصة بعد ان أصرت احلكومة األميركية على ضرورة ان ميضي 

بقية حياته في السجن.
  وأكدت احلكومة االسكوتلندية ان الوزير ماكاسكيل لم يتخذ 
قـــرارا بعد حول ما اذا كان ســـيوافق على اإلفـــراج عن العضو 
السابق في املخابرات الليبية املقراحي (٥٧ عاما) بسبب تدهور 

حالته الصحية أم ال.

  تكهنات

  وتزايدت التكهنات حول احتمـــال اإلفراج عن املقراحي الذي 
حكم عليه بالسجن مدى احلياة مع حد أدنى يبلغ ٢٧ عاما اعتبارا 
من األســـبوع املقبل، حيث قال محاميه ان سرطان البروستات 
الذي أصيب به قد بلغ مراحله االخيرة في حني أشـــارت النائبة 
كريســـتني غراهام التي زارته في السجن أخيرا الى ان املقراحي 
«مريـــض جدا» متوقعة اال يبقى علـــى قيـــــد احلياة بعد نهاية 

العام احلالي.
  وعلى صعيد متصل قالت متحدثة باسم احلكومة االسكوتلندية 
«ميكننا ان نؤكـــد ان اي قرار لم يتخذ بشـــأن الطلبات املقدمة 
في إطار اتفاق نقل الســـجناء أو اإلفراج املبكر للرأفة من جانب 

السلطات الليبية واملقراحي».
  وكان املقراحي قد أدين من قبل محكمة اســـكوتلندية عقدت 
في هولندا في عام ٢٠٠١ بتفجير طائرة تابعة للخطوط اجلوية 
األميركيـــة (بان ام) في الرحـــــلة رقـــم ١٠٣ فوق بلدة لوكربي 
االسكوتلندية في ديسمبر ١٩٨٨ ما أسفر عن مقتل ركاب وطاقم 
الطائرة وعددهم ٢٥٩ ومعظمهم من األميركيني باالضافة الى مقتل 
١١ شخصا عند حتطم الطائرة على األرض وحكم عليه بالسجن 

مدى احليــــاة.
  يذكر ان احلكومة االسكوتلندية تنظر في طلب تقدم به املقراحي 
لإلفراج عنه ألسباب إنسانية باالضافة الى طلب منفصل يدعو 
لنقله من سجن «جرينوك» في اسكوتلندا الستكمال مدة العقوبة 

في سجن ليبي.
  ويجري حاليا النظر في استئناف قدمه ضد احلكم بإدانته في 
حني ال ميكن املوافقة على طلب نقله الى ســـجن ليبي في الوقت 
الذي التزال احملكمة مســـتمرة في النظر بذلك االستئناف املقدم 
منه ولكن اذا حصل على اإلفراج ألسباب صحية فانه لن يحتاج 

إلسقاط االستئناف. 

 غزة ـ وكاالت: قتل ٦ فلســـطينيني أحدهم قيادي 
في كتائب عز الدين القسام ـ الذراع املسلحة حلركة 
حماس ـ وجرح أكثر من ٥٠ آخرين خالل اشتباكات 
جرت امس بني عناصر مـــن حماس وقواها األمنية 
وآخرين يتبعون لرجل دين متشـــدد أعلن في وقت 

سابق إمارة إسالمية في رفح جنوب قطاع غزة.
  وقال مصدر طبي ليونايتد برس انترناشـــونال 
إن محمد الشـــمالي أحد قادة كتائب القسام في رفح 
مـــن بني القتلى في حني ان ١٠ من املصابني في حالة 

خطرة. 
  واندلعت االشتباكات، وفقا لشهود عيان، عندما 
هاجمت حماس املسلحني املتحصنني داخل املسجد 
عقب اعالن زعيمهم الســـلفي خـــالل القائه خطبة 
اجلمعة في مســـجد النور في رفـــح امس عن قيام 

«امارة اسالمية».
  وقال الشـــيخ عبـــد اللطيف موســـى، وهو امني 
عام مجموعة الســـلفية اجلهادية في غزة واملقربة 
ايديولوجيا من تنظيم القاعدة، خالل اخلطبة «نعلن 
اليوم عن والدة املولود اجلديد: االمارة االسالمية في 

اكناف بيت املقدس».
  وردت وزارة الداخلية التابعة للحكومة املقالة على 
ذلك في بيان مؤكدة ان «عبد اللطيف موســـى اعلن 
قيام امارة اســـالمية ويبدو انه اصابته لوثة عقلية 
ونؤكد ان اي مخالف للقانون ويحمل السالح لنشر 

الفلتان ستتم مالحقته واعتقاله».
  وجاء اعالن موســـى في حني كان اسماعيل هنية 
رئيس الوزراء املقال اكـــد خالل خطبة اجلمعة في 
مسجد الشيخ زايد في بلدة بيت الهيا، شمال القطاع، 

عدم وجود اي تنظيمات متشددة في غزة.
  واعتبر هنية ان «ما يتناوله االعالم االسرائيلي 
بهذا الشأن هدفه التحريض ضد القطاع وجلب حتالف 
دولي ضد غزة، ويعكس مأزقا إسرائيليا في التعامل 

مع غزة».
  وافاد شهود بأن مجموعة جند انصار اهللا هددت 
اصحاب مقاهي االنترنت بحرقها كما انهم يعملون على 

فرض قيود اضافية اللتزام احلشمة في القطاع.
  هذا وذكر شهود أنه جرى اعتقال عدد من املسلحني 
فيما تطارد الشرطة التابعة حلماس باقي العناصر 

املسلحة. 

 أوباما يمارس الضغط لمنع اإلفراج عنه 

 مقتل ١٦ متمردًا و٥ جنود في اشتباكات شمال اليمن والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بخطف ١٥ من موظفي الهالل األحمر

 المقراحي يسحب االستئناف الثاني ضد حكم إدانته  

 تواصل القتال في صعدة و«مصادر مطلعة» ترجح وقفه في رمضان

 استطالع: كرزاي متقدم لكنه لن يفوز بالرئاسة في الجولة األولى لالنتخابات 

حامد   الرئاسية

حامد كرزاي

 السيناتور األميركي جون ماكني مترئسا وفد الكونغرس إلى ليبيا وهو يتحدث في مؤمتر صحافي أمس في السفارة األميركية بطرابلس       (أ.پ)

 وفد الكونغرس يشدد على أهمية تطوير العالقات األميركية ـ الليبية
 طرابلس ـ يو.بي.آي: أثنى 
وفد من الكونغرس األميركي على 
التطور اإليجابي الذي تشهده 
الليبية،  ـ  العالقات األميركية 
مشيرا إلى أن الكونغرس يشدد 
على أهمية تطوير هذه العالقات 
ويدعم اإلجراءات التي تتخذ في 

هذا الصدد.
  وذكرت وكالة األنباء الليبية 
امس ان الوفد الذي يترأســـه 
السيناتور جون ماكني املرشح 

اجلمهوري السابق لالنتخابات 
الرئاسية األميركية أثنى خالل 
الليبي معمر  لقائه بالزعيـــم 
القذافي مساء امس االول على 
التطور اإليجابي الذي تشهده 

العالقات بني البلدين.
  ولفتـــت الوكالـــة الـــى أن 
الوفد عبروا  ماكني وأعضـــاء 
البالغة للقاء  عن ســـعادتهم 
القذافـــي وأشـــادوا بحكمته 
ورؤيته اإلستراتيجية للقضايا 

واألوضاع التي تشكل انشغاالت 
العالم وجهوده من أجل إحالل 
السالم واالستقرار خاصة في 

افريقيا.
  وضم الوفـــد الذي كان بدأ 
زيارته لليبيـــا أمس العضو 
الدميوقراطـــي بالكونغـــرس 
السيناتور جوزيف ليبرمان 
والعضوين اجلمهوريني ليندسي 

غراهام وسوزان كولينز.
األمـــن  مستشـــار    وكان 

الوطنـــي املعتصم باهللا جنل 
الزعيم الليبي اجتمع بدوره الى 
الوفد الذي أكد أهمية الزيارة 
التي قام بهـــا املعتصم باهللا 
مؤخرا إلى واشنطن ونتائجها 
اإليجابية التي أسهمت في دفع 
العالقات بني البلدين. ومت خالل 
االجتماع بحث العالقات الثنائية 
بني ليبيـــا والواليات املتحدة 
وآفاق تعزيزهـــا في مختلف 

املجاالت. 

  صنعاء- وكاالت: قال مســـؤول في 
احلكومة اليمنية ان املتمردين احلوثيني 
خطفوا ١٥ من موظفي االغاثة واشتبكوا 

مع القوات احلكومية في شمال البالد.
   واضاف محافظ صعدة حسن املناع 
ان أتباع عبد امللك احلوثي خطفوا أمس 
االول أطباء وممرضني ومسؤولني واداريني 
يعملـــون في الهالل االحمـــر من مخيم 
لالجئـــني.  وصرح املناع بأن املتمردين 
تسببوا في تشريد نحو ١٧ ألف اسرة من 
ديارهم في محافظة صعدة اجلبلية في 
شمال البالد خالل االيام األربعة املاضية 
طبقا ملا ورد على موقـــع وزارة الدفاع 

اليمنية على االنترنت.
  وذكرت «رويترز» ان ١٦ من املتمردين 
احلوثيني و٥ جنود قتلوا في اشتباكات 

اندلعت بشمال اليمن امس.
  وقال مصدر حكومي محلي لرويترز 
ان املتمردين املوالني لعبدامللك احلوثي 
هاجموا مبنى حكوميا واحدثوا به تلفيات 
في محافظة عمران الشـــمالية. وجاءت 
عمليات اخلطف بعد أن أعلنت احلكومة 

اليمنية ٦ شروط لوقف إطالق النار مع 
املتمردين الشيعة بعد أيام من شن قوات 
حكومية هجوما عليهم في شمال البالد 

ذات االغلبية السنية.
   لكن املتمردين رفضوا عرض الهدنة 
ونفوا خطف مدنيـــني وقال زعيمهم ان 
الهدنة محاولـــة «لتضليل الرأي العام» 
متهما احلكومة بانها ال حتاول جديا السعي 

حلل الصراع.

   الحوثيون متمسكون باتفاق الدوحة

  ودعا املكتب اإلعالمي للحوثيني السلطة 
اليمنية، وعقب إعالنها لهذه الشـــروط، 
للعودة إلى اتفـــاق الدوحة، معتبرا أنه 
شمل جميع البنود التي حتل قضية صعدة 
وأكثر مما ورد في البنود الســـتة التي 

اعلنتها احلكومة.
   وأكد ذلك الناطق باسم احلوثيني لقناة 
اجلزيرة بقوله: نحن نتمســـك باتفاقية 
الدوحة التي مثل الســـلطة فيها د. عبد 
الكرمي اإلرياني (املستشـــار السياسي 
للرئيس اليمني)، مشـــيرا إلى إمكانية 

وقف إطالق النار واالستمرار في التفاوض 
إزاء األوضاع الراهنة.

   مسؤول يمني

  من جانبه أكد رئيس الدائرة اإلعالمية 
للمؤمتر الشعبي العام (احلزب احلاكم 
باليمن) طارق الشامي أن قوات اجليش 
واألمن جلأت إلى القـــوة في مواجهتها 
ملـــا وصفه بعناصر التمرد احلوثية في 
صعدة بعد أن وصلت كل أساليب احلوار 

واملساعي السلمية إلى طريق مسدود.
   وقـــال الشـــامي في حـــوار أجرته 
معه وكالة أنباء الشـــرق األوسط حول 
تداعيات األوضاع في صعدة «إن الدولة 
في مواجهتهـــا للحوثيني تقوم بواجب 
أساسي من واجباتها، في حفظ وحماية 
أرواح وممتلـــكات املواطنني وممتلكات 
الدولة، مؤكـــدا أن احلوثيني لم يتركوا 
خيارا آخر أمام الدولة بســـبب استمرار 
اعتداءاتهم وممارساتهم في املديريات التي 

يتواجدون فيها مبحافظة صعدة».
   واضاف الشـــامي انـــه التزال هناك 

العناصـــر احلوثية رغم  أمـــام  فرصة 
املواجهات العســـكرية احلالية، بشرط 
االلتزام بالنقاط الســـتة التي عرضتها 
اللجنـــة األمنية اليمنية العليا لتحقيق 
السالم في صعدة، وأكد أن باب احلوار 
مفتوح أمام اجلميع وفقا لدعوة الرئيس 
اليمني علي عبداهللا صالح لكافة القوى 
بشرط أن تكون حتت املظلة الدستورية 

والثوابت الوطنية.

   أحزاب المعارضة 

  من جهتها ناشدت أحزاب املعارضة 
اليمنية ممثلة في «اللقاء املشترك» طرفي 
الصراع بصعدة وقف اطالق النار فورا 

واالستجابة لدعوات احلوار الوطني.
  وقال رئيس املجلـــس األعلى للقاء 
املشترك حســـن زيدان ان أحزاب اللقاء 
ترفض من حيث املبدأ احلرب الدائرة في 
صعدة وتستنكرها وتدعو الطرفني للحوار 
حلل املشـــكلة وأي تصعيد ال مبرر له 

يتحمل مسؤوليته من أقدم على ذلك.
  وأضـــاف زيدان ملوقـــع «نيوزمين» 

املســـتقل أن اللقاء دعا للحوار وطالب 
السلطة منذ عام ٢٠٠٤ بتوضيح املوقف 

والنظر بالقضية ومبرراتها.
  هذا وأعربت واشنطن عن قلقها من 
االشتباكات في شمال اليمن بني القوات 
اليمنية املســـلحة واحلوثيني آملة «أن 
يلتزم الطرفان بوقف إطالق النار الذي 
كان أعلن في السنة املاضية». وتتواصل 
املعارك بني القوات احلكومية واحلوثيني 
منذ الثالثاء املاضي مخلفة عشرات القتلى 
واجلرحى اثر اتساع نطاقها ليشمل معظم 
مديريات محافظة صعـــدة القريبة من 

احلدود السعودية.

  ترجيح وقف القتال في رمضان

  ورجحت مصادر مطلعة بصعدة وقف 
العمليات العسكرية في احملافظة مع دخول 
شهر رمضان إلفســـاح املجال أمام تلك 
املساعي السلمية، لكنها لم تخف مخاوفها 
من انتهاء رمضـــان دون التوصل حلل 
ترتضيه جميع األطراف حسب معطيات 

املساعي السابقة على تعددها. 

هلمند». ونسبت صحيفة ديلي ميل 
الصادرة امس إلى رئيس األركان 
البريطاني األسبق اللورد غاثري 
الوزيــــر إينزوورث ال  قوله «إن 
يفهم معنى القيادة في احلرب وال 
معنى القيــــادة املطلوبة من قمة 
هرم السلطة وعلى رأسها وزارة 
الدفــــاع». الى ذلــــك خرج حزب 
سياســــي بريطاني عــــن االجتاه 
الســــائد لإلجماع البرملاني ودعا 
إلى سحب القوات البريطانية من 
أفغانستان حيث ينتشر  جنوب 
نحو ٩٠٠٠ جنــــدي معظمهم في 
اقليم هلمند. وذكر املوقع السياسي 
القومي  (بوليتيكس) ان احلزب 
الويلــــزي (باليد كمــــري) ادرج 
اقتراحا على جدول أعمال البرملان 
يطالب احلكومة البريطانية بوضع 
جدول زمني محدد خلروج القوات 

البريطانية من افغانستان.

   مقتل ٣ جنود بريطانيين 

  في غضون ذلك أعلنت وزارة 
الدفــــاع البريطانيــــة أن ٣ جنود 
انفجار  بريطانيني قتلوا جــــراء 
أثناء قيامهــــم بدورية راجلة في 

جنوب أفغانستان. 

احلرب الدائرة ضد مقاتلي طالبان 
في اقليــــم هلمند. ووصف نواب 
الوزير  املعارضــــة تصريحــــات 
إينزوورث بأنها «سخيفة» وشددوا 
على أن شك اجلمهور البريطاني 
في جدوى احلرب في افغانستان 
«ناجم عن األخطاء التي ارتكبها 
وزراء حكومة حزب العمال وعلى 
الدفاع وفشلهم في  رأسهم وزير 
تأمني املعدات املطلوبة لقواتنا في 

مبهمته»، فيما تتوقع واشــــنطن 
ان يطلب اجلنرال ماكريســــتال 

تعزيزات كبيرة.
  من جهة اخرى اتهم نواب وقادة 
عسكريون سابقون في بريطانيا 
وزير دفاع بالدهم بوب إينزوورث 
بأنه غير مؤهل لقيادة احلرب التي 
البريطانية في  القوات  تخوضها 
افغانستان بعد وصفه اجلمهور 
البريطانــــي بـ «االنهزامي» حيال 

احملدودة للقوات االميركية بسبب 
العراق.  وقال غيتس في مؤمتر 
صحافــــي ان التقرير املرتقب ان 
القائد اجلديــــد للقوات  يرفعــــه 
االميركية في افغانستان اجلنرال 
ستانالي ماكريستال خالل شهر 
سبتمبر املقبل «لن يتضمن طلبا 
محددا لقوات جديدة. ولكن قلنا 
له انــــه ميلك احلرية في طلب ما 
هو بحاجة اليه مــــن اجل القيام 

ولكن لم يتــــم التوصل بعد الى 
اتفاقات ملموسة.  

  غيتس 

  وفي سياق متصل، املح وزير 
الدفاع االميركي روبرت غيتس امس 
االول الى انه ال يســــتبعد ارسال 
افغانستان  الى  تعزيزات جديدة 
لكنه حذر في الوقت نفســــه من 
خطر وجود متزايد مع اجلهوزية 

 عواصمـ  وكاالت: أظهرت نتائج 
استطالع للرأي ان الرئيس االفغاني 
حامد كرزاي يتقدم املرشحني في 
االنتخابات الرئاســــية لكن ليس 
الفوز بأغلبية  بدرجة متكنه من 
صريحة في االنتخابات املقررة يوم 
٢٠ أغسطس اجلاري وجتنب جولة 
إعادة.  وأظهر االســــتطالع الذي 
أجراه املعهــــد اجلمهوري الدولي 
الــــذي متوله الواليــــات املتحدة 
حصول كــــرزاي علــــى ٤٤٪ من 
جملة األصوات فيما حصل منافسه 
الرئيسي وزير اخلارجية السابق 

عبداهللا عبداهللا على ٢٦٪.
  مبــــوازاة ذلك، أعلن شــــقيق 
الرئيس االفغاني أحمد والي كرازي 
أنه جار التفاوض مع شيوخ القبائل 
في املناطق الواقعة حتت سيطرة 
حركة طالبان في جنوب أفغانستان 
للسماح للمواطنني بالتصويت في 
االنتخابات الرئاسية املقررة يوم 

اخلميس املقبل.
   وقــــال والي كــــرازي رئيس 
املجلس االقليمي في قندهار، في 
تصريح لهيئة االذاعة البريطانية 
«بي بي ســــي» امس – إنه جرى 
إحراز بعض التقدم في احملادثات، 

 أحمد خاتمي يدعو إيران
   إلى مواجهة مع االتحاد األوروبي

 السيستاني يدعو االئتالف
   العراقي الموحد لتجاوز الخالفات

 البشير أعفى مدير المخابرات من منصبه

 طهران ـ وكاالت: ذكــــرت االذاعة االيرانية ان رجل دين 
محافظا حث الســــلطة القضائية على عــــدم الرضوخ الى 
ضغوط الغرب الطالق ســــراح محتجزين لهم عالقة بدول 
غربية اعتقلوا بعد انتخابات الرئاسة املتنازع عليها التي 
جرت في يونيــــو املاضي. وقال أحمد خامتي للمصلني في 
جامعة طهــــران امس «االيرانيون ينتظرون من الســــلطة 
القضائية ان تتصرف بقوة وال ترضخ للضغوط الغربية» 
لالفراج عن محتجزين لهم صلة بدول غربية. واضاف خامتي 
«يتعني أن تتبنى وزارة اخلارجية إجراءات وتواجه الدول 
االوروبية بطريقة تأســــف بها على توجهها وتعتذر لالمة 
االيرانية». وأدان خامتي الذي يشغل منصب نائب رئيس 
مجلس اخلبراء وهي هيئة دينية واسعة النفوذ في إيران 
بيانا صادرا عن السويد التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية 
لالحتاد االوروبي لدعم املتظاهرين املعتقلني ووصفه بأنه 

تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمؤسسة االيرانية. 

 البصرةـ  د.ب.أ: دعا رجل دين مقرب من املرجع الشيعي 
األعلى في العراق آية اهللا العظمى علي السيســــتاني امس 
االئتالف العراقــــي املوحد الى جتاوز خالفاته اســــتعدادا 
لالنتخابــــات البرملانية املقبلة املقرر اجراؤها في منتصف 
يناير املقبل. وقال الشيخ محمد فلك، وكيل املرجعية الشيعية، 
في خطبة صالة اجلمعة امس أمام مئات من املصلني مبدينة 
البصرة، ان «االئتالف العراقي املوحد هو الكتلة السياسية 
القوية والعصب النابض للحكومة، والكل يغازلها لهيبتها 
وكثرة عددها». وأضاف «هذا لم يتأت اال بفضل املرجعية 
على مفاصل تاريخ العراق حيث أملت الدستور وساهمت 
باخراج القوات األجنبية من العراق. ونحن ندعو االئتالف 
إلى جتاوز االختالفات الشــــخصية واحملاصصة الطائفية 
واعتمــــاد الكفاءة». وتابع «على حد علمنا، دخلت مليارات 
الــــدوالرات إلى العراق من أجل اخراج الشــــيعة من احلكم 

وهناك حتديات تواجه احلكومة». 

 اخلرطــــوم ـ يو.بي.آي: اعفى الرئيس الســــوداني عمر 
البشير املدير العام جلهاز االمن واملخابرات الوطني الفريق 
أول صالح عبداهللا محمد صالح من منصبه وعينه مستشارا 
للرئاسة. وذكرت وكالة السودان لالنباء الرسمية (سونا) 
امس أن البشير أصدر مرسوما آخر بتعيني الفريق محمد عطا 
املولى عباس مديرا عاما جلهاز األمن واملخابرات الوطني. 
وكان الفريق عباس يشــــغل منصب مساعد املدير السابق 
جلهاز االمن واملخابرات الوطني. ولم تورد الوكالة ســــبب 
إنهاء خدمة صالح الذي يتمتع منذ سنوات بنفوذ في مجال 

السياسة السودانية.
  وتتهــــم هيومان رايتس ووتش املعنية مبراقبة حقوق 
اإلنســــان ومقرها الواليات املتحدة جهاز االمن السوداني 
بارتكاب انتهاكات وطالبت احملكمة اجلنائية الدولية بالتحقيق 
في دور صالح في مســــاعي احلكومة الســــودانية لسحق 

املتمردين في منطقة دارفور. 


