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حديث سيف اإلسالم دّق المسمار األخير في نعش نظام القذافي
طياران يرفضان قصف المتظاهرين ويهربان بطائرتيهما إلى مالطا.. وعلماء الدين يتهمون النظام بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية والخروج عن سبيل اهلل

إسالمي ليبي: الديكتاتورية ال يمكن أن تعيش بين مصر وتونس
القاهرة ـ د.ب.أ: قال انيس الشريف عضو املكتب السياسي للحركة 
ــامية الليبية للتغيير ان الديكتاتورية ال ميكن ان تعيش بني مصر  االس
ــهدها عدد  ــارة الى االضطرابات اجلارية التي تش وتونس وذلك في اش
ــن القتلى فضا عن  ــفرت عن وقوع عدد كبير م ــن املدن الليبية واس م

املصابني.
ــرق االوسط« اللندنية في عددها الصادر امس  ونقلت صحيفة »الش
ــعب الليبي« بدأت  ــريف واملقيم بلندن ان الدعوة الى »ثورة الش عن الش
بشكل عفوي في الواقع االفتراضي على موقعي »فيس بوك« و»تويتر« 
ــا بعد ثورتي  ــا وجدت زخما هائ ــهر، لكنه ــني قبل عدة اش االلكتروني

ــس ومصر، وقال انه ال ميكن ان تكون هناك ديكتاتورية تعيش بني  تون
ثورتني.

ــامية« هو  ــمى »امارة برقة االس ــريب اخبار عما يس ــال ان تس وق
ــعب الليبي ان وراءها حركات  محاولة من النظام الليبي لوصم ثورة الش

ارهابية مسلحة.
واوضح الشريف، العضو القيادي السابق في احلركة الليبية املقاتلة، 
ــارع الليبي يعرضون صدورهم للموت مثل  ان هناك اساميني في الش
باقي ابناء الشعب، مؤكدا انها ثورة الشعب الليبي وليست ثورة االحزاب 

او التنظيمات او االساميني او االصوليني.

القرضاوي: الرئيس الليبي
»كاألنعام بل أضل سبيال«

»الجزيرة« تتهم المخابرات الليبية 
بالتشويش على بثها

»تويتر«: هل ستصوم ليبيا
وتعّيد مع باقي المسلمين؟

وصف العالمة الشيخ د.يوسف القرضاوي رئيس االحتاد العاملي 
لعلماء املس���لمني الرئيس الليبي معمر القذافي »كاألنعام بل أضل 
س���بيال« مضيفا انه ال يسمع وال يرى أن شعبه لفظه متاما، بل قام 

باالستعانة مبيليشيات من افريقيا لسحل شعبه.
وطالب د.القرضاوي القذافي من خالل كلمة له على قناة »اجلزيرة«، 
بالرحيل أو يبقى ليحاكمه الشعب على طريقة صاحبيه زين العابدين 
بن علي، وحس���ني مبارك، مطالبا الش���عب بأن يصبروا ويرابطوا 

فالنصر قريب.
وقال رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني: »ان الشعب الليبي 
قال كلمته وأس���مع الدنيا كلها، أنه يريد اس���قاط النظام املستبد، 
املتغطرس الذي ميتلك مقاليد البالد من البرملان، والدستور، وقوات 

اجليش، حتى ميهد لتوريث احلكم«.
وأضاف: »القذافي وأعوانه من املستبدين، ال يتعظون من جاريهما 
مبارك وبن علي، ألنهم ال يرون سوى أنفسهم«. وأشار إلى أن الشعب 
الليبي قادر على التغيير، حيث فاق عدد الشهداء املئات خالل أربعة 

أيام، رغم أن هذا الرقم لم يحدث طوال 18 يوما مبصر«.

الدوحة � أ.ف.پ: اتهمت قناة اجلزيرة امس املخابرات الليبية بالتشويش 
على بثها على خلفية تغطية القناة لألحداث في اجلماهيرية.

وقالت القناة في بيان اذاعته ونشرته على موقعها االلكتروني انها 
»متكنت من حتديد مصدر التش����ويش عل����ى بثها الذي ابتدأ في الثاني 
من الش����هر اجلاري واس����تمر متقطعا ولكن متزامنا مع تغطية القناة 

للشأن الليبي«.
وذكرت القناة ان اس����تنتاجها بنته على »دراس����ات دقيقة قامت بها 
شركات متخصصة«. واوضحت ان التشويش »مصدره جنوب العاصمة 
الليبي����ة طرابلس وحتديدا من مبن����ى اداري فني تابع جلهاز مخابرات 
يرأس����ه ضابط برتبة عميد«، وهو مبنى »يقع أمام مستش����فى صالح 
الدين في منطقة حتمل نفس االسم، وهي جزء من منطقة تدعى الهضبة 

اخلضراء«.
وتتعرض باقة قنوات اجلزيرة للتشويش منذ أسابيع، وزاد التشويش 
منذ يوم اجلمعة. وبحسب القناة، حجبت السلطات الليبية ايضا موقع 
اجلزي����رة االلكتروني ف����ي كل أنحاء اجلماهيري����ة. وأعلنت القناة عن 
ترددات جديدة على أقمار نايل سات وعرب سات وهوت بيرد االوروبي 

لتجاوز التشويش.

دبي � س����ي.إن.إن: بعد مرور اكثر من اسبوع على الفرحة املصرية 
بتحقيق أولى مطالب الثورة، امتدت االنتفاضة الشعبية لتشمل ليبيا 
التي ش����هدت هي األخرى انطالق مظاهرات في عدد من املدن، من بينها 

بنغازي وطرابلس.
وعلى تويتر، مازال مس����تخدمو املوق����ع االجتماعي يهللون بفرحة 
النصر في مصر، غير ان نداءات أخرى بدأت تعلو من هنا وهناك لنصرة 
املتظاهرين في ليبيا حتى حتذو حذو كل من تونس ومصر في حتقيق 

مطالب املتظاهرين فيها.
ويقول احد املعلقني في تويتر: اعتقد ان ليبيا هذه الس����نة إن شاء 

اهلل ستصوم وتعيد مع باقي الدول اإلسالمية.
ويرى آخر ان هؤالء القادة جاءوا عن طريق انقالبات أو مترد مسلح 
أو حتى ثورات شعبية دموية كثورة لينني.. لذلك ال يتحملون املعارضة 
ويسحقونها بعنف وجتبر. وأحد املتفائلني بالثورات العربية قال: القذافي 
يقول هيغير العلم ويلغي النشيد الوطني وكمان هيعمل دستور.. على 

اعتبار انو كان بيحكم الشعب الليبي بدليل التلفونات.
وأضاف آخر متندرا: قريبا سيمر العربي من احمليط الى اخلليج دون 

تأشيرة ال يخاف على نفسه.
فيما تابع آخر: واحد مصاحب برلسكوني ومبارك وبن علي.. عايزينو 
يطل����ع إيه.. طيار؟ وحول انتصار الثورة قال آخر: حتذير ليبي.. أخي 
املواطن، إن قيادتك للدبابة وأنت حتت تأثير الكحول أو املخدرات يعرض 

حياتك وحياة اآلخرين للخطر.

)رويترز( دميتان مشنوقتان تعبيرا عن مصير رموز النظام الليبي في بنغازي  )رويترز( متظاهرون يحتفلون بتحرير بنغازي وسيطرتهم على أحد األبنية الرسمية وفي اإلطار صورة لسيف اإلسام القذافي خال حديثه األخير 

عليه »رويترز« انه حتى االسبوع 
املاض����ي كان يكن مش����اعر طيبة 
لسيف االسالم وأضاف ان التدخل 
الذي حدث الليلة قبل املاضية جاء 
متأخرا بعد ان شبت النيران بالفعل 
وانتشرت وذكر ان التهديد بالعنف 
زاد الغضب وقال ان ابن القذافي لم 

يكن موفقا في خطابه.
وق����د وصف محللون س����يف 
االس����الم باجلاهل سياسيا وغير 
العالم باألم����ور. وقالوا انه وضع 

املسمار األخير في نعش النظام.
في سياق متصل اصدر جتمع 
علماء املسلمني في ليبيا بيانا، اعتبر 
فيه ان الث����ورة ضد نظام القذافي 
واجب مقدس وأفتوا بأن اخلروج 
على القيادة فرض عني وططالبوا 
باالفراج عن جميع الس����جناء من 
الذي  التجمع  احملتجيني. واته����م 
اطلق عليه ش����بكة علم����اء ليبيا، 
النظام بارتكاب جرائم دمويج ضد 
االنسانية وخيانة تامة لسبيل اهلل 

والنبي محمدژ. 
في الوقت نفسه، قال املتحدث 
باس����م قبيلة ترهونة عبداحلكيم 
ابوزوي����دة ل����� »اجلزيرة.نت« ان 
التي تشكل ثلث  ش����يوخ قبيلته 
س����كان العاصمة طرابلس اعلنوا 
تبرؤه����م م����ن النظ����ام وانضمام 
القبيلة للمتظاهرين ضد الطاغية، 
ودعوا ابناء القبيلة لالنضمام الى 

الثورة.
واضاف ان شيوخ القبيلة التي 
ينتسب اليها معظم جنود اجليش 
س����عوا الى توعية ابنائها خاصة 
اجلن����ود بتاري����خ قبيلتهم وعدم 
االنسياق وراء الفتنة التي دعا اليها 
سيف االس����الم بعد ان قام النظام 

بتسليح العديدين.
الطوارق  اكدت قبائل  بدورها، 
جن����وب ليبيا � ف����ي اتصال الحد 
ابنائها آكلي الشيخا مع »اجلزيرة«، 
� تأييدها للمطالبني  من بروكسل 

باسقاط نظام القذافي.

يواجه أيامه األخي����رة إن لم تكن 
ساعاته األخيرة بعد انضمام ضباط 
كبار في املنطقة الشرقية والغربية 
للمتظاهرين وعدم صدور أي تأييد 
حتى اآلن من قبيلة القذاذفة في سرت 

باملنطقة الوسطى للقذافي«.
ورجح الشريف احتمال خروج 
القذافي وعائلته من ليبيا  العقيد 

في األيام القليلة املقبلة.
وكان س����يف اإلس����الم خي����ر 
احملتجني ف����ي معظم املدن الليبية 
بني احلوار واإلصالح والدخول في 

حرب أهلية.
وق����ال في كلمة مس����جلة بثها 
التلفزيون الليبي في الساعات األولى 
من فجر امس أن والده يقود املعركة 
من طرابلس وأن عش����رات اآلالف 
يتقاطرون عل����ى طرابلس للدفاع 

عن والده.
وأضاف »نحن لن نفرط في ليبيا 
وسنقاتل حتى آخر رجل وحتى آخر 

امرأة وحتى آخر طلقة«.
بدوره، قال بعيو الذي كان حتى 
شهر مضى كبير املتحدثني باسم 
احلكوم����ة الليبية إن����ه من اخلطأ 
ان تهدد القيادة الليبية مبزيد من 
العنف ضد احملتجني وان عليها ان 
تبدأ حوارا مع املعارضني في مؤشر 
على وج����ود خالف داخل الصفوة 

احلاكمة في ليبيا.
وقال بعيو ف����ي بيان حصلت 

شاركوا في ثورة الفاحت من سبتمبر 
انحاز إلى املتظاهرين وشارك مع 
مجموعة من قوات����ه في صدامات 
وقعت ق����رب قصر الرئاس����ة في 
العزيزية بطرابلس ضد أمن  باب 
الرئاسة وجيش املرتزقة واللجان 

الشعبية«.
وقال الشريف »إن الشوارع مليئة 
بالضحايا ويتعذر الوصول إليهم 
كما ان املستش����فيات في طرابلس 
والضواحي مليئة باملصابني وتعاني 
من نقص في اإلمدادات الطبية«. ولم 
يتسن التأكد من كالم الشريف من 

مصادر مستقلة أو رسمية.
وأشار الش����ريف الى »تعرض 
بعض الشركات واملباني احلكومية 
في س����وق اجلمعة ف����ي ضواحي 
طرابلس ألعمال نهب من قبل عناصر 
مارقة ال عالقة له����ا باملتظاهرين 
وحدث ذلك بعد إخالء سبيل جميع 

السجناء من سجن جديدة«.
وقال »إن عدد الضحايا جتاوز 
300 شخص في مدن بنغازي ودرنة 
وطبرق والبيضاء إلى جانب آالف 
التظاهرات  ان����دالع  اجلرحى منذ 
املطالب����ة بالتغيي����ر األس����بوع 

املاضي«.
الش����ريف أن حتذير  وأضاف 
سيف اإلسالم القذافي من مخاطر 
اندالع حرب أهلية في البالد »هي 
الورقة األخيرة في يد النظام والذي 

العاصمة.
وقال احد س����كان طرابلس في 
اتصال مع فرانس برس ان »قاعة 
الش����عب« املبنى الواقع في وسط 
العاصمة والذي جتري فيه غالبا 
األنشطة واالجتماعات الرسمية مت 

احراقه ايضا.
ويقع هذا املبنى في مكان غير 
بعيد عن وسط العاصمة عند مدخل 

حي االندلس السكني.
وقد احتشد اآلالف من املتظاهرين 
املناهضني للحكومة في الس����احة 
اخلضراء حيث وقعت اشتباكات مع 

املتظاهرين املوالني للقذافي.
وذكرت وكالة اجلماهيرية لألنباء 
ان مواطنني من قبائل مختلفة نزلوا 
الش����وارع في الساعات األولى من 
اليوم ليعبروا عن دعمهم للقذافي 

بعد خطاب سيف اإلسالم.
م����ن جهته، قال مص����در ليبي 
معارض ان عددا كبيرا من ضباط 
األمن واجليش انضموا للمتظاهرين 
املطالبني بالتغيير وزعم أن نظام 
العقيد معمر القذافي مير بساعاته 

األخيرة.
وابلغ عبد املنعم الشريف العضو 
البارز في جماعة األخوان املسلمني 
في ليبيا املقيم في سويسرا يونايتد 
برس انترناشونال في اتصال هاتفي 
أمس »أن العمي����د املهدي العرفي 
من جماعة الضباط األحرار الذين 

بالطائرات واملدافع متس����ببة في 
مجازر أغرقت ليبيا في الدم وأوقعت 

مئات القتلى واجلرحى.
أكد مس����ؤولون  مبوازاة ذلك، 
حكوميون مالطي����ون أن طيارين 
من القوات اجلوي����ة الليبية هربا 
بطائرتيهم����ا املقاتلتني الى مالطا 
رافضني االستجابة ألوامر صدرت 
لهما بقصف احملتجني في طرابلس 

وطلبا اللجوء السياسي ملالطا.
وق����د نهب متظاهرون مس����اء 
أمس االول مبنى تلفزيون واذاعة 
حكوميني في طرابلس حيث احرقت 
ايضا مراكز للشرطة ومقرات للجان 
الثوري����ة، كما افاد ش����هود وكالة 

فرانس برس عبر الهاتف.
وقال احد الش����هود طالبا عدم 
الكشف عن اسمه ان »مبنى يضم 
قناة اجلماهيري����ة الثانية واذاعة 

الشبابية مت نهبه«.
واضاف الشاهد ان مبنى قناة 
اجلماهيرية االولى، القناة احلكومية 
الرئيسية في ليبيا، لم ميس. وتوقف 
بث قناة اجلماهيرية الثانية لكنها ما 

لبثت ان عاودت البث أمس.
من جه����ة اخرى، افاد ش����هود 
لوكالة فرانس برس بأن عددا من 
املباني العامة مت احراقها في عدد 
من احياء العاصمة بينها خصوصا 
مراكز شرطة ومقرات للجان الثورية 
الساحة اخلضراء في وسط  قرب 

عواص����م � وكاالت: بعد خطاب 
جنل الزعيم الليبي معمر القذافي 
سيف االسالم والذي وصفه محللون 
باملستفز، فيما اعتبرته املعارضة 
وقحا كونه غير ذي صفة وساهم 
في تأجيج الثورة، استمر تساقط 
املدن الليبي����ة واحدة بعد االخرى 
 بأيدي متظاهري م����ا بات يعرف

ب� » ثورة 17 فبراير«، في وقت تلقى 
النظام ضربة سياسية موجعة مع 
استقالة وزير العدل الليبي مصطفى 
عبد اجلليل »احتجاجا على األوضاع 
الدامية واستعمال العنف املفرط« 
ضد املتظاهرين، حسبما نقلت عنه 
االثنني صحيفة قورينا الليبية على 

موقعها على االنترنت أمس.
وبعد بنغازي والبيضا، سقطت 
سرت بأيدي املتظاهرين اثر عمليات 
فرار من اجلي����ش كما اكد االحتاد 
الدولي لروابط حقوق االنس����ان، 
وقال����ت رئيس����ة االحتاد س����هير 
بلحسن لوكالة فرانس برس »ان 
مدنا كثيرة سقطت خصوصا في 

الساحل الشرقي«. 
وانضم عسكريون الى االنتفاضة 
على الزعيم الليبي معمر القذافي، 
وذكرت خصوص����ا بنغازي معقل 
املعارضة، وس����رت مسقط رأس 
القذافي. ومبقارنة بسيطة مع ثورة 
25 يناير في مصر والياسمني في 
تونس، فإن االش����تباكات واعمال 
قمع املتظاهرين أوقعت في أقل من 
اسبوع ما سقط من قتلى على امتداد 
الثورتني وأسفرت عن سقوط »ما 
بني 300 و400 قتيل، واالكثر ترجيحا 

حوالى 400« بحسب االحتاد.
كما اخلت الشرطة الليبية مدينة 
الزاوية الت����ي غرقت في حالة من 
الفوضى، كما قال عدد من التونسيني 

الذين فروا من املدينة أمس.
من جهة اخرى، ووسط معلومات 
عن فرار القذافي تعرضت العاصمة 
طرابلس ألعنف االعتداءات  حيث 
قصف����ت ق����وات القذاف����ي املدينة 

دور جديد لجيوش المنطقة
في تحديد مصير االنتفاضات الشعبية

دبي � إيالف: مع تواصل أعمال التظاهر 
واالحتجاجات، التي تطالب قادة كثير من 
الدول العربية بإقرار رزمة من اإلصالحات، 
سياس����يا واقتصاديا واجتماعيا، أضحى 
للجيش في تلك الدول دور ال ميكن ألحد 
أن يغفله، سواء في قمع أو منح املتظاهرين 

فرصة للتعبير عن آرائهم.
وفي تقرير حتت عنوان »عندما تتحكم 
اجليوش في مصير االنتفاضات الشعبية«، 
أبرزت صحيفة نيويورك تاميز الدور البارز 
الذي تلعبه اجليوش في املنطقة العربية، 
سيما بعد تطور األحداث األخير الذي شهدته 
بلدان عدة، مع انتشار حمى الدميوقراطية 
م����ن تونس إلى مصر، ث����م إلى البحرين 

واليمن وليبيا وعمان ودول أخرى.
 وقال����ت إن قيادة اجلي����ش في مصر 
خلصت إلى النتيجة نفس����ها التي خلص 
إليها اجلي����ش في كوري����ا اجلنوبية في 
ثمانينيات القرن املاضي، وكذلك اندونيسيا 
في تس����عينيات القرن املنصرم: وهي أن 
زعيم البالد قد تغير فجأة من ثمة ش����يء 

ثمني إلى مسؤولية.
وقد طلب اجليش املصري، على خلفية 
األحداث األخيرة، انتقاال من شأنه أن يسمح 
له باالحتفاظ بالسلطة وفي الوقت عينه 
يسمح لواشنطن بإقرار إصالحات تدريجية 
وموضوعية. لكن ه����ذا لم يباغت البيت 
األبيض، الذي بدأ العام املاضي، بناء على 
طل����ب من أوباما، النظ����ر في ضعف هذه 
األنظمة، وبدأ أخيرا في دراسة ما يضمن 

جناح االنتقال إلى الدميوقراطية.

 وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة، 
قال مايكل ماكفول، أحد كبار مس����اعدي 
األمن القومي في البيت األبيض إن »هناك 
العديد من العوامل املختلفة املتداخلة في 
احلاالت التي نظرن����ا إليها، مثل األزمات 
االقتصادية، واحلكام السلطويني املتقدمني 
في الس����ن، والتحوالت املتفاوض عليها 

بني النخب«.
 وقال مسؤولون أميركيون، باإلشارة 
إلى محادثات متوترة كانوا قد أجروها مع 
نظرائهم املصريني، إنهم عرفوا أن أيام مبارك 
في احلكم باتت معدودة، بعد مرور ثمانية 
أيام من ب����دء األزمة، عندما أعلن اجليش 
بوضوح أنه لن يطلق النار على املواطنني، 

ماعدا في بعض احلاالت القصوى.
 ثم انتقلت الصحيفة لتؤكد أن اجلزء 
األصعب قد حان وقته اآلن، وهو املتعلق 
بالتزام اجليش بوعوده اخلاصة بالسماح 
حلكومة مدنية أن تزدهر. وهو ما يعني 
أن اجليش الب����د أن يتخلى عن احتكاره 
للس����لطة، وهو ما ال يكون سهال على أي 
قائد نظام، خصوصا إن كان منغمسا بشكل 
كبير في اقتصاد بلده � وهي السمة التي 
يش����ترك فيها اجليش املصري مع جيش 

التحرير الشعبي في الصني.
 والس����ؤال الذي يطرح نفس����ه اآلن، 
وفقا للصحيفة، هو: هل اجليش املصري 
قادر عل����ى إدارة مرحل����ة انتقالية نحو 
الدميوقراطية، كما سبق أن فعلت اجليوش 
في كوريا اجلنوبية، واندونيسيا، والفلبني، 

وتشيلي؟

العاهل المغربي ردًا على االحتجاجات: لن أذعن لـ »الغوغائية« 

120 شخصا سيتم تقدميهم للعدالة، في 
حني مت تسليم القصر الذين مت ضبطهم 
في مسرح األحداث إلى أوليائهم، مؤكدا 
أن األبحاث متواصلة، حتت إش����راف 
السلطات القضائية املختصة، إليقاف 
باق����ي املتورطني قص����د تقدميهم إلى 
العدالة. كما تسببت سلوكات وأفعال 
املش����اغبني، في إصابة 128 ش����خصا 
بج����روح، من بينه����م 115 عنصرا من 

أفراد القوات العمومية.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات 
العمومية، بقدر حرصها على توفير 
التعبير  املناخ األمثل ملمارسة حرية 
ع����ن الرأي، فإنه����ا وبنفس احلرص، 
ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من 
شأنه املساس باألمن العام وبسالمة 

املواطنني أو اإلضرار مبمتلكاتهم.

ب� 33 مؤسسة وبناية عمومية، و24 
وكالة بنكية، و50 محال جتاريا وبناية 
خاص����ة باإلضاف����ة إلى 66 س����يارة، 

ودراجتني ناريتني.
الداخلية أن بعض  وأضاف وزير 
املش����اغبني قاموا مبدين����ة العرائش 
باقتحام بناية تابعة إلدارة اجلمارك، 
حيث استولوا على كمية من املخدرات 
واملشروبات الكحولية سبق حجزها 

من طرف اإلدارة املذكورة.
وأوضح أنه لوضع حد لهذه األفعال 
اإلجرامية، قام����ت القوات العمومية، 
املكونة من عناصر األمن الوطني والدرك 
امللكي والقوات املساعدة، طبقا للقانون، 
بتفريق املش����اغبني وتوقيف بعض 
املشتبه في تورطهم في هذه األفعال. 
وذكر أن عدد األشخاص املوقوفني بلغ 

الرب����اط - وكاالت: بع����د يوم من 
احتجاج آالف املغاربة الذين طالبوه 
بأن يتخلى عن بعض سلطاته حلكومة 
العاهل املغربي  جديدة منتخبة، قال 
 امللك محمد الس����ادس إن����ه لن يذعن 
امللك محمد  ل� »الغوغائية«. وأضاف 
حس����ب وكالة املغرب العربي لألنباء 
بعد أن قاد احتفاال بتعيني أعضاء في 
املجلس االقتصادي واالجتماعي: إن بناء 
دميوقراطية فاعلة ينبغي أن يسير يدا 

بيد مع التنمية البشرية املستدامة.
الى ذل����ك، أعلن وزي����ر الداخلية 
املغربي الطيب الشرقاوي، امس أنه مت 
العثور على 5 جثث متفحمة ألشخاص 
بداخل إحدى الوكاالت البنكية التي مت 
إحراقها مبدينة احلسيمة، في أحداث 
الشغب عقب التظاهرات السلمية التي 
وقعت أم����س االول بالعديد من املدن 
املغربية. وقال الشرقاوي، في تصريح 
صحافي بالرباط نقلته وكالة االنباء 
املغربية، إن البحث جار ملعرفة ظروف 
ومالبس����ات هذا احلادث تنفيذا ألمر 

النيابة العامة.
وأوضح أنه بعد انفضاض تظاهرات 
امس االول، شهدت مدن طنجة وتطوان 
والعرائ����ش واحلس����يمة وصف����رو 
ومراكش وكلميم أعماال تخريبية قام 
بها مشاغبون بينهم بعض القاصرين 
وذوي الس����وابق القضائية، أعقبتها 
أعمال نهب وس����رقة واستيالء على 

ممتلكات الغير.
وقال »إن ه����ذه األفعال اإلجرامية 
متثلت في إضرام النار وإحلاق األضرار 

)رويترز( احملب األول مللك املغرب يشير إلى صوره على جدران محله 


