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لندن ـ عاصم علي
فيما أثبتت اس���تطالعات ال���رأي العام في 
بريطانيا االرتفاع احلاصل في شعبية حزب 
»الدميوقراطيني األحرار« ووصوله الى املرتبة 
الثاني���ة بعد »احملافظني« املعارض، أكد زعيم 
احلزب نيك كليغ اس���تعداده لتشكيل ائتالف 
مع حزب »العمال« احلاكم في حال تخليه عن 

رئيس الوزراء احلالي غوردون براون. 
وقال: »أعتقد بأنه إذا حل »العمال« في املرتبة 
الثالثة لناحية األصوات على الصعيد الوطني، 
فس���يكون مشينا بقاء غوردون براون رئيسا 
للوزراء. أما بالنسبة الى الشخص الذي سأعمل 
معه، فلقد كنت واضحا منذ البداية بأنني سأعمل 

مع أي شخص. سأعمل مع رجل من القمر«.

في املقابل، رد ح���زب »العمال« بقوة على 
تصريحات كليغ، وقال وزير عمالي إن زعيم 
»الدميوقراطيني األحرار« »تس���مم« بالدعاية 
االنتخابية التي صنعها لنفس���ه. واتهم حزب 
»احملافظني« كليغ باحتجاز البالد رهينة ملطالبه 
باصالح النظام االنتخابي في البالد مبا يسمح 

حلزبه بالوصول الى السلطة مستقبال.

لندن: حزب الديموقراطيين األحرار مستعد لالئتالف مع »العمال« دون براون

مصرع جامعيين وجرح ثالث بكركوك و22 من القاعدة يسلمون أنفسهم في ديالى

عالوي يطعن بقرار إبعاد المرشحين ويلّوح بدعوة األمم المتحدة للتدخل
عواصم � وكاالت: صب قرار إبعاد 52 مرشحا لالنتخابات البرملانية 
العراقي����ة األخيرة وإلغاء أصوات منتخبيهم، مزيدا من الزيت على نار 
األزمة السياس����ية العراقي����ة التي يتوقع لها أن تطول أش����هرا في ظل 

اخلالفات على األحقية في تشكيل احلكومة املقبلة. 
وإزاء ق����رار االبعاد األخير أعلن إياد عالوي زعيم قائمة »العراقية« 
الفائزة بهذه االنتخابات، أن كتلته ستقوم بالطعن بقرار إبعاد 52 مرشحا 
بينهم عدد كبير من مرش����حي القائمة ومن ضمنهم فائزون. معتبرا ان 

هذا االجراء غير مقبول. 
وهدد عالوي بأن القائمة ستدعو األمم املتحدة للتدخل إلنقاذ العملية 
السياس����ية في العراق ألن عملية عد وف����رز أصوات الناخبني قد جرى 

تسييسها. معلال اخلطوة بأن العراق مازال حتت البند السابع. 
وقال عالوي خالل زيارة إلى تركيا في تصريح أورده راديو »سوا« 
األميركي أمس إنه يش����عر بالقلق من بعض القوى التي تس����يطر على 
العملية السياس����ية في البالد. وأشار عالوي إلى أن القائمة طلبت من 
محاميها رفع طلب اس����تئناف للطعن في الق����رار الذي صدر بإبعاد 52 
مرش����حا في االنتخابات التشريعية. معتبرا أن املطالبة بإعادة جزئية 
لفرز األصوات في بغداد ستفتح الباب لالحتيال مضيفا: »نريد أن نعرف 
أين ذهبت صناديق االقتراع ولن نقبل االحتيال«. وأشار الى أن نتائج 
االنتخابات أثارت اجلدل في العديد من محافظات العراق األخرى ومنها 
البصرة والنجف واملوصل وكركوك وإذا كانت عملية إعادة فرز األصوات 

إجراء ضروريا، فيجب أن تتم تطبيقها في هذه املناطق ايضا.
وحذر عالوي من االس����تمرار في محاوالت دف����ع العراق الى طريق 
مسدود محذرا من أن االستمرار في هذا األمر سيؤدي الى تدخل القوى 

املتطرفة وزيادة دورها.

المفوضية ترفض

في املقابل، رفض فرج احليدري رئيس املفوضية العليا املس����تقلة 
لالنتخاب����ات االتهامات املوجهة للمفوضية بالتس����ييس، نافيا تس����لم 

املفوضية بالغا رسميا من احملكمة بقرار اإللغاء األخير.
وقال احليدري إن تنفيذ القرار قد يؤثر على عدد املقاعد التي حصلت 
عليها الكيانات التي ينتمي إليها املستبعدون، إذا كان عدد األصوات التي 

حصلوا عليها في االنتخابات كبيرا.
بدوره، أعرب عضو القائمة العراقية أس����امة النجيفي � في تصريح 
لراديو »س����وا« األميركي بثه أمس � عن اعتقاده باندالع أزمة سياسية 

أكد األخير أنه اتصل باملطلك لكن ملوضوع آخر يتعلق مبذكرة االعتقال 
الصادرة في حق األخير. وكانت معلومات قالت إن املطلك كش����ف عن 
مغريات قدمها له نوري املالكي رئيس احلكومة املنتهية واليتها، من أجل 
االنش����قاق عن القائمة التي يتزعمها إياد عالوي واالنضمام إلى ائتالف 
دولة القانون. وقال املطلك إنه التقى املشهداني، الذي جاءه مبعوثا عن 

املالكي، وعرض عليه أي منصب يشاء بداية من رئيس اجلمهورية.
إال أن املشهداني أكد في تصريح لصحيفة »الشرق األوسط« اللندنية 
نشرته أمس أنه »لم يتوسط بني دولة القانون وصالح املطلك، ولم يحمل 
رسالة من املالكي مفادها أن ينشق من القائمة العراقية مقابل حصوله 

على منصب رئاسي في احلكومة املقبلة«.
ميدانيا، يتوالى س����قوط القتلى في ظل الفراغ األمني وقتل طالبان 
جامعيان وأصيب ثالث بجروح بنيران مسلحني مجهولني جنوب مدينة 
كركوك أمس بينما انفجرت عبوة ناسفة مبنزل ضابط في اجليش العراقي 

جنوب العاصمة بغداد لكن دون سقوط خسائر بشرية.
وفي بغداد انفجرت عبوة ناسفة في منزل ضابط في اجليش العراقي 
جنوب املدينة أمس فيما مت تفكيك عبوة ناسفة ثانية في املكان نفسه. 
من جهة أخرى، أوضح مدير اعالم ش����رطة ديالى الرائد غالب عطية ان 
»22 مطلوبا ينتمون الى تنظيم القاعدة سلموا انفسهم )امس( الى قيادة 
ش����رطة ديالى طوعا«. وأضاف ان هؤالء »االشخاص متهمون بقضايا 
قتل وتهجي����ر وتفجير منازل وعليهم دعاوى مقدمة من عدد من أهالي 
الضحايا«. وأكد ان »التسليم جرى عبر وساطة محامني سيتولون الدفاع 
عنهم خالل عرضهم للمحاكم«. وكشف مسؤول االعالم ان »قائد شرطة 
ديالى اللواء عبداحلسني الشمري رحب باخلطوة واعتبرها ايجابية ووعد 
باتخاذ االجراءات القانوني����ة االصولية بحقهم«. وأضاف انهم »وعدوا 
بالتعاون مع الش����رطة في مجال املعلومات«. وتأتي هذه اخلطوة بعد 
ايام من انطالق عملية عس����كرية واسعة النطاق في حوض حمرين في 

محافظة ديالى ملطاردة خاليا تنظيم القاعدة هناك.
من جهة اخرى، اعلن اللواء حمد نامس اجلبوري قائد شرطة محافظة 
صالح الدين اعتقال ستني مطلوبا بقضايا ارهابية واخرى جنائية في 
عملية امنية نفذتها قواته فجر امس في منطقة الشرقاط )330 كلم شمال 
بغداد(. وأوضح ان »العملية استهدفت القرى املجاورة حملافظة نينوى«، 

مؤكدا ان »العملية جرت بأسلوب حضاري بعيد عن العنف«.
وأضاف ان »العملية ليست لها عالقة بعمليات حوض حمرين التي 

انطلقت في محافظة ديالى امنا هي عملية منفصلة«.

املتحدة وللجانب األميركي الذي يحفظ اس����تقاللية القضاء، وبخالف 
ذلك ستدمر العملية السياسية وسيكون هنالك حجب واضح وصريح 

للقائمة العراقية«.
وتوقعت مصادر في القائمة العراقية استبعاد ثالثة من اعضائها 
وهم إبراهيم املطلق وعدنان اجلنابي عضوا اجلمعية الوطنية املنصرمة، 

وصالح حسن زيدان عضو اللجنة األمنية في البرملان السابق.

عرض المالكي

في س����ياق متصل، وفي الوقت الذي نفى فيه رئيس الوزراء نوري 
املالكي تقدميه عرضا لصالح املطلك، القيادي في القائمة العراقية ورئيس 
جبهة احلوار الوطني، عبر رئيس البرملان الس����ابق محمود املشهداني، 

في حال تغيير نتائج االنتخابات على خلفية قرار اس����تبعاد مرشحني 
مشمولني باجراءات املساءلة والعدالة.

وقال النجيفي: »إذا حدث أي تغيير في النتائج فإن هذا سيدفع البالد 
الى مش����اكل ال تنتهي«، معربا عن اعتقاده بأن األمور معقدة جدا والتي 

ستدفع الى املجهول إذا استمرت هذه احلالة.
من جانبه أكد عضو القائمة ظافر العاني رفض قائمته املشاركة في 

حكومة وصفها بأنها تصادر اإلرادة الوطنية.
ودعا عضو القائمة عبدالرزاق الطائي اجلانب األميركي ومنظمة األمم 
املتحدة إلى التدخل للحفاظ على اس����تقاللية القضاء العراقي وضمان 

استقرار العملية السياسية )على حد قوله(.
وقال الطائي: »نحن حتت البند الس����ابع ال����ذي يعطي احلق لألمم 

)أ.ف.پ( صورة أرشيفية مركبة للزعيمني مير حسني موسوي ومهدي كروبي 

)رويترز( الرئيس السوداني عمر حسن البشير محتفال بفوزه بوالية جديدة 

)أ.پ( جنود عراقيون يقومون بعمليات تفتيش أمام ملصق انتخابي لرئيس كتلة العراقية إياد عالوي 

والدول الكبرى الى »الليونة« من اجل التوصل الى 
تسوية للملف النووي اإليراني املثير للجدل.

وقال امورمي في مؤمتر صحافي في طهران »يجب 
ان تتمكن ايران من القيام بنش����اطات نووية سلمية 
لكن يجب أيض����ا ان يحصل املجتم����ع الدولي منها 
على ضمانات بأن تلك النشاطات ال تنتهك )القوانني 

الدولية( وأنها ال تستغل ألهداف عسكرية«.
واضاف »في بعض األحيان هناك شكوك والبرازيل 

تقول انه يجب رفع كل جوانب الغموض«.
دعوة أمورمي جاءت بعد أن أفصحت طهران على 
لسان علي الريجاني رئيس »مجلس الشورى اإلسالمي« 
أمس األول عن رغبة طهران في أن تؤدي البرازيل دورا 
بخصوص ما وصفه ب� »برنامج إيران النووي السلمي« 
وذهب إلى أن إصدار القرارات وفرض العقوبات ليس 

اللغة الصحيحة للحوار والتعاطي مع إيران.
من جهت����ه، وصف الرئيس الروس����ي دمييتري 
مدڤيديڤ تصرفات إيران جتاه قلق املجتمع الدولي 
بشأن برنامجها النووي بأنها »غير مسؤولة«، مشيرا 
الى أنه ال يس����تبعد فرض املزيد من العقوبات على 
طه����ران إذا لم تظهر الس����لطات اإليرانية تفهما في 

هذه القضية.
ونقلت وكالة أنباء »ريا نوفوستي« الروسية عن 
مدڤيديڤ قوله خالل مقابلة أجرتها معه إذاعة »دي 
ار« الدمناركية إن العقوبات نادرا ما تعطي النتيجة 
املرجوة منها، ولكن ميكن اللجوء إليها إذا نفدت جميع 
اخليارات األخرى. وذكر أن هذه العقوبات »يجب أن 
يتم التوافق عليه����ا، ويجب أن تكون عقوبات ذكية 

وفاعلة، وأال تلحق الضرر بالوضع اإلنساني«.
مؤكدا أنه يفضل أن تتم تسوية األزمة اإليرانية 
عبر احلوار السياس����ي والديبلوماسي، دون اللجوء 

للعقوبات.

السياسية احلقيقية«. ووصف الديبلوماسي اإليراني 
رحلته إلى ڤيينا وسراييڤو بأنها ناجحة.

وعرض متكي على أمانو »أفكارا جديدة« تكفل تنفيذ 
الصفقة إال أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل.

على صعيد مواز، دعا وزير اخلارجية البرازيلي 
سيلسو امورمي أمس خالل زيارة الى طهران، القيادة 
اإليرانية الى تقدمي ضمانات تثبت ان برنامجها النووي 
»ال أهداف عسكرية له«، داعيا في الوقت عينه طهران 

اإليراني منخفض التخصيب إلى روسيا لرفع مستوى 
تخصيبه ومن ثم إلى فرنسا لتجري معاجلته بحيث 
يكون جاهزا لالس����تعمال كوقود في مفاعل طبي في 
طهران، إال أن هذا االتفاق لم ير النور بسبب إصرار 
إي����ران على إجراء عملية التب����ادل لليورانيوم على 
الت����راب اإليراني. وقال متك����ي: »أرى أن هناك رغبة 
أكثر جدي����ة إلمتام صفقة التب����ادل، وأنا واثق بأنه 
الي����زال باإلمكان تنفيذ االتفاق إذا ما توافرت اإلرادة 

عواصم � وكاالت: في خضم املواجهة املتصاعدة 
بني إيران والغ����رب، أطلت األزمة الداخلية في إيران 
برأسها بعد تراجع لشهور، بدعوة زعيمي املعارضة 
اإليرانية مير حسني موسوي ومهدي كروبي أنصارهما 
إلى التظاهر مبناسبة ذكرى إعادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي جناد املثيرة للجدل في 12 يونيو، كما 

أعلن موقع »سهام نيوز« التابع للمعارضة.
اجتمع الزعيمان اإلصالحيان لتنسيق املواقف من 
تطورات أزمة االنتخابات ومظاهرات إحياء الذكرى 

األولى لالنتخابات احتجاجا على نتائجها.
وأعرب موس����وي وكروبي عن قلقهما بسبب ما 
أسمياه سوء إدارة البالد ومغامرات الرئيس محمود 

أحمدي جناد وما ميكن ان جتر على إيران.
ودعا موسوي وكروبي أنصارهما إلى إحياء ذكرى 
االنتخابات في مظاهرات حاشدة وكبيرة وأكدا االستمرار 

في االحتجاج حتى يذعن النظام إلرادة الشعب.
مبوازاة ذلك، كش����فت طهران عما أسمته »آليات 
جديدة« من شأنها أن حتل اخلالف مع الغرب املتعلق 

ببرامجها النووية املثيرة للجدل.
ونقلت شبكة »خبر« اإليرانية عن وزير اخلارجية 
منوچهر متكي القول لدى عودته من جولة أوروبية: 
»هناك آليات جديدة من ش����أنها أن توفر الثقة لدى 
جميع األط����راف املعنية بحل القضي����ة«، إال أنه لم 
يوضح ما هي هذه »اآللي����ات اجلديدة«. وزار متكي 
كال من النمسا والبوسنة والهرسك، وكالهما عضو 
في الدورة احلالية ملجلس األمن الدولي، في مسعى 
إلقناعهم����ا بعدم التصوي����ت لصالح فرض عقوبات 

على بالده.
كما التقى في ڤيينا مبدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو وبحثا اخلطة التي توسطت فيها 
الوكالة في أكتوبر املاضي وتقضي بتصدير اليورانيوم 

إيران تطرح »آليات جديدة« لحل النزاع النووي ومدڤيديڤ ال يستبعد فرض المزيد من العقوبات

كروبي وموسوي يدعوان للتظاهر في ذكرى انتخاب نجاد 
حكومة قرغيزستان المؤقتة تتهم 
الرئيس المخلوع بالقتل الجماعي

األمم المتحدة تغلق بعثتها في قندهار 

بشكيك � رويترز: اتهمت حكومة قرغيزستان املؤقتة أمس الرئيس 
القرغي����زي املخلوع كرمان بك باكييف »بالقتل اجلماعي« وقالت انها 

اعدت طلبا رسميا بتسليمه.
ووصل باكييف إلى روس����يا البيضاء بعد أن فر من قرغيزستان 
في أعقاب انتفاضة اندلعت في السابع من ابريل اجلاري. وأوضحت 

موسكو أنه ليس محل ترحيب في روسيا.
وقال نائب رئيس الوزراء للش����ؤون األمنية في احلكومة املؤقتة 
عظيم بك بكنازاروف للصحافيني في العاصمة بشكك »وجهت للرئيس 
السابق لقرغيزستان كرمان بك باكييف تهمة القتل اجلماعي« مضيفا 
أن الطلب بتسليمه سيرسل »خالل أيام«. وتابع للصحافيني أن باكييف 

قد يتهم أيضا باساءة استغالل سلطته.

قندهار � رويترز: قالت االمم املتحدة امس انها سحبت عاملني أجانب 
من مدينة قندهار األفغانية بصفة مؤقتة وأغلقت بعثتها باملدينة التي 
تدهور فيها الوضع األمني قبل احلملة العسكرية الكبيرة املرتقبة التي 

يتوقع أن تشنها قوات الناتو بقيادة الواليات املتحدة في املنطقة.
 وقالت س����وزان مانويل املتحدثة باس����م األمم املتحدة إن بعض 
العاملني األجانب في مكتب قندهار نقلوا إلى العاصمة كابول حرصا 

على سالمتهم بينما مت إبالغ العاملني األفغان بالبقاء في منازلهم.
يأتي ذلك فيما تس����تعد قوات حلف شمال األطلسي للقيام خالل 
هار وحولها س����تكون هي  األشهر القادمة بحملة عسكرية في قند 
األكبر في احلرب املس����تمرة منذ ما يقرب من تسع سنوات. وقندهار 

هي أكبر مدينة في اجلنوب ومعقل حركة طالبان.
ووفقا للخطط املوضوعة للحملة املتوقع أن تبدأ في يونيو سيؤمن 
نحو 8000 جندي أميرك����ي وكندي املناطق الريفية احمليطة باملدينة 
في حني يقوم لواء نش����ر حديثا ويضم 3500 جندي أميركي مبرافقة 

6700 شرطي أفغاني إلى داخل املناطق احلضرية.
وفي املجمل سيش����ارك في احلملة نحو 23 ألفا من القوات البرية 

التابعة حللف األطلسي ومن قوات الشرطة األفغانية.

المهدي يحّذر من خطورة ما بعد انتخاب البشير  مسؤول إسرائيلي: رؤوساء حكوماتنا وافقوا
 على االنسحاب من الجوالن حتى حدود 1967 

عواصم � يو.بي.آي: قال رئيس 
الوفد اإلس���رائيلي للمفاوضات 
مع سورية في العام 1999 اللواء 
في االحتياط أوري ساغي إن تل 
أبيب ودمشق كانتا قريبتني من 
اتفاق سالم وأن رؤساء حكومات 
إسرائيل مبن فيهم احلالي بنيامني 
نتنياهو وافقوا على االنسحاب من 
هضبة اجلوالن إلى حدود العام 
1967، مضيفا أن الرئيس السوري 
بشار األسد محق عندما يقول انه 

مت حل 80% من القضايا.
وق���ال س���اغي ال���ذي تولى 
قبل ذلك منصب رئيس ش���عبة 
االس���تخبارات العسكرية أيضا 
في مقابلة نشرت في عدد أبريل 
من مجلة »هلوحيم« )أي املقاتل( 
الت���ي تصدره���ا منظمة معاقي 
اجليش اإلسرائيلي إنه »بإمكاني 
القول فقط إننا كنا قريبني جدا 

من اتفاق سالم وحتى أكثر مما 
يعرف اجلمهور«.

وأضاف »كانت لدينا مسودة 
اتفاق تضمنت حال متفقا عليه 
ح���ول قضايا احل���دود واملياه 
والترتيب���ات األمنية والتطبيع 
وقد التقيت مع مندوبني سوريني 
مبشاركة األميركيني وعملنا من 
وراء الكواليس من أجل اإلعداد 
للمفاوض���ات العلنية التي كان 
يفترض ان تنتهي بالتوقيع على 

اتفاق سالم«.
وتابع »ال أحب أن أقتبس من 
بشار األسد لكني أعتقد أنه محق 
عندما يقول ان أكثر من 80% من 
انه  القضايا مت حلها«، وأردف: 
املفاوضات  »في حال استئناف 
فإنه يجب أن تبدأ من املكان الذي 
توقفت عنده وليس بدء كل شيء 

من جديد«.

وحم���ل س���اغي إس���رائيل 
مسؤولية كبيرة في عدم التوصل 
إلى سالم مع سورية بقوله »أنا 
ال أبكي على املاضي لكن بودي 
أن أقول فقط ان إسرائيل جتلد 
نفس���ها بعد إخفاقات عسكرية 
في احل���روب وانظر ماذا حدث 
في جلان التحقيق التي تشكلت 
بعد حرب لبنان الثانية وحرب 
يوم الغفران )1973( وألسفي فإن 
إسرائيل ال تفحص نفسها بعد 
إخفاقات سياسية إستراتيجية 
وأعتقد أنه في العام 2000 حدث 
إخفاق سياسي إستراتيجي من 

الدرجة األولى إسرائيل«.
وشدد ساغي على أن »جميع 
رؤساء احلكومات منذ العام 1991 
وافقوا على مبدأ االنسحاب من 
اجل���والن وكان إس���حاق رابني 
وشمعون بيريز وبنيامني نتنياهو 

ب���اراك وايهود أوملرت  وايهود 
مستعدين للموافقة على تصريح 
راب���ني الذي أعلن أنه مس���تعد 
إليداع وديعة بأيدي األميركيني 
بأنه عندما ترضى إسرائيل من 
الشؤون األمنية واملياه واحلدود 
والتطبيع فإننا سننسحب من 
هضبة اجلوالن إلى خط الرابع 
من يونيو العام 1967 وهذا ثمن 

قاس لكنه الثمن«.
وتطرق س���اغي إل���ى اتفاق 
أوسلو بني إس���رائيل ومنظمة 
التحرير الفلس���طينية الذي مت 
الع���ام 1993 وكان  توقيعه في 
يتولى حينه���ا منصب رئيس 
شعبة االستخبارات العسكرية.

وقال إن الشعبة ورئيس أركان 
اجليش اإلسرائيلي حينها ايهود 
باراك اعتقدوا أن االتفاق ينطوي 
على إش���كالية كبيرة جدا وأنه 

مت التعبير عن هذا املوقف أمام 
صناع القرار بأن »هذا اتفاق مع 

عدد كبير من الثقوب«.
لكن ساغي أضاف أنه »من أجل 
أن تكون الصورة متزنة فإن هذه 
كانت املرة األولى التي حاول فيها 
اإلسرائيليون والفلسطينيون 
حل اخلالفات اجلوهرية بينهما 
لي���س عن طري���ق اإلرهاب وال 
بواس���طة منظار البنادق وإمنا 
بواس���طة احلوار واملفاوضات 
وهناك أمر آخر يجب أال ننساه 
وه���و أن هذه كانت املرة األولى 
التي كان الفلسطينيون مستعدين 
فيها لالعتراف بالدولة اليهودية 
ضمن حدود العام 1967 وتخلوا 
للمرة األولى عن االدعاء بأنه ال 
حق في الوج���ود لدولة اليهود 
وفي أوسلو ورغم كل شيء حدث 

انقالب بالتفكير«.

عواص����م � يو.بي.أي � د.ب.أ: اس����تقبل الرئيس 
املصري حسني مبارك أمس نظيره السوداني عمر 
البشير الذي قام أمس بأول زيارة خارجية له بعد 
إعالن فوزه في االنتخاب����ات األخيرة، وقام بتهنئة 
مبارك بتعافيه من العملية اجلراحية التي أجريت 

له مؤخرا في أملانيا.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط ان مباحثات 

الرئيسني التي جرت في منتجع شرم الشيخ تناولت 
آخر التط����ورات حيث أكد مبارك حرص مصر على 
حتقيق االستقرار والسالم في السودان واستمرار 
وحدته. في ه����ذه االثناء، وحذر رئيس حزب األمة 
السوداني ورئيس الوزراء السابق الصادق املهدي من 
خطورة الفترة الق���ادمة من ح���كم املؤمتر الوطني 

بقيادة البشير على حاضر ومستقبل السودان.


