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الشرطة املغربية تفرق مئات 
املتظاهرين في الرباط والدار البيضاء

تونس: اقتراح بتأجيل انتخابات املجلس 
التأسيسي من 24 يوليو إلى 16 أكتوبر

اجلزائر: األطباء العامون واالختصاصيون 
يوقفون اإلضراب بعد تلبية مطالبهم

الرباطـ  وكاالت: قامت الشرطة المغربية 
بتفريق مئات الشباب من حركة 20 فبراير 
المطالبين بإصالحات سياســـية مهمة في 
المغرب وذلـــك فــي أقــل مــن شـــهــر من 
تسليم العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الدستورية  مقترحات خاصة باإلصالحات 

المقبلة.
وذكـــر راديو »أفريقيـــا 1« امس أن عددا 
كبيرا من الشباب نظموا مظاهرات في الدار 
البيضاء والرباط وطنجة في الشمال وأغادير 

في الجنوب.
وأضاف الراديو »أن بيـــن المتظاهرين 
إسالميين وتم تفريقهم أيضا من قبل الشرطة 
المغربية مستخدمين الهراوات«، موضحا أنه 

لم تقع إصابات بينهم.
من جانبه، قال أحمد مديانى عضو بحركة 
20 فبراير عن مدينة الدار البيضاء »إن عدد 
المتظاهرين كان يتخطى ألف شاب من الحي 
الشعبي سباتا بالدار البيضاء وفجأة ظهرت 

الشرطة وقامت بتفريقهم بالقوة«.
 وأكد أن الشرطة قامت بمالحقة المتظاهرين 

في شوارع الحي.
في ســـياق متصل، قام عشرات الشباب 
من الحركة فـــي العاصمة الرباط بالتجمهر 
في الحي الشـــعبي الكاري قبل أن تفرقهم 

الشرطة المغربية.
وأكد نجيب شـــوقي عضـــو الحركة عن 

الرباط أنه تـــم تفريـــق المتظاهرين على 
ثالث مجموعات وقامت الشـــرطة بمالحقة 
المتظاهرين في الشوارع الجانبية لمدينة 
الرباط حيث تعرض ثالثة أشـــخاص على 

األقل لضرب هراوات الشرطة.
وأشار شـــهود عيان في مدينتي طنجة 
وأغادير إلى أن عشرات الشباب المطالبين 
باالصالحات السياسية تم تفريقهم على يد 
رجال الشرطة، موضحين أنه لم تقع إصابات 

بين المتظاهرين.
يذكر أن حركـــة 20 فبراير قد دعت إلى 
تنظيم مظاهرات ســـلمية أمس األحد لرابع 
مرة في عدد مـــن المدن المغربية للمطالبة 
بإجراء إصالحات سياســـية السيما تحديد 

سلطات العاهل المغربي.
وكانـــت اللجنـــة االستشـــارية إلجراء 
التعديالت الدســـتورية والمشّكلة من قبل 
العاهل المغربـــي في مارس الماضي والتي 
يرأسها رجل القانون عبداللطيف منوني قد 
أكدت أن وثيقة تتضمن المقترحات الخاصة 
بمراجعة الدستور انتهت وسيتم تسليمها إلى 

ملك المغرب في مطلع يونيو المقبل.
وكان عضو بهذه اللجنة ـ لم يفصح عن 
هويته ـ قد أوضح أنه سيتم إجراء استفتاء 
في يوليو المقبل لتبني الدســـتور الجديد 
وأنه سيتم تنظيم انتخابات مبكرة في شهر 

أكتوبر المقبل.

تونـــسـ  وكاالت: اقترحت الهيئة العليا 
المســـتقلة لالنتخابات في تونس اول من 
امـــس تأجيل انتخابـــات المجلس الوطني 
التأسيسي التي كانت مقررة في 24 يوليو 
الـــى 16  اكتوبر، كما ذكـــرت وكالة االنباء 

التونسية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن كمال الجندوبي رئيس 
الهيئة قوله ان »هذا التأجيل يعود لعدم توافر 
الشروط المثلى الجراء االنتخابات يوم 24 

يوليو كما كان مقررا«.
واضاف الجندوبي ان اقتراح التأجيل صدر 
»بعد ان تأكدت الهيئة من صعوبة استيفاء 
مختلف شروط انجاز المسار االنتخابي الذي 
يكفل تنظيم انتخابات ديموقراطية ونزيهة 

وشفافة قبل 24 يوليو«.

ومن هذه الشروط »تركيز الهيئة المركزية 
للهيئة وجهازهـــا االداري والمالي والفني 
وتهيئـــة فروعها الجهويـــة وضبط مراكز 
التســـجيل وتهيئتها واعداد برامج تكوين 
موجه لالطارات المشـــرفة علـــى العملية 
االنتخابية واعداد وتنفيذ الحمالت االعالمية 
والتحسيسية النطالق العملية االنتخابية«، 

بحسب رئيس الهيئة.
واضـــاف الجندوبـــي انه بعد دراســـة 
مســـتفيضة للوضع خلصت الهيئة الى ان 
التقيـــد بالتاريخ المقرر »ال يضمن تحقيق 

انتخابات نزيهة وديموقراطية«.
 وشـــدد علـــى »حرص الهيئـــة على ان 
تدور العملية االنتخابية في كنف الشفافية 

والديموقراطية«.

الجزائر ـ أ.ف.پ: عـــاد االطباء العامون 
واالختصاصيون في الصحة العمومية في 
الجزائر امـــس الى العمل واوقفوا االضراب 
الذي بدأوه في 16 الجاري بعد التزام الوزارة 
بـ »تلبية مطالبهم«، حسب ما افاد ممثلون 

نقابيون.
وقـــال د.اليـــاس مرابط رئيـــس نقابة 
االطبـــاء العاميـــن في الصحـــة العمومية 
لالذاعة الجزائرية ان االضراب توقف »بعد 
الدخول في المشاورات )مع وزارة الصحة( 
لالستجابة لمطالب النقابة من خالل جلسات 
الصلح والتفاوض حول المطالب االجتماعية 

المهنية«.
من جهته قال د.محمد يوســـفي رئيس 
الوطنية لألطبـــاء االختصاصيين  النقابة 
»تلقينا تعهدات من وزير الصحة باالنتهاء 
خالل ايام من اعداد النظام التعويضي كما 
اقترحناه خالل المفاوضات« ما يسمح بزيادة 

االجور.
في هذه االثناء، قـــرر االطباء المقيمون 
)الذين يواصلون الدراسة في االختصاص( 

مواصلة اضرابهم المستمر منذ ثالثة اشهر، 
للمطالبة بالغاء الخدمة المدنية.

واعلن التكتل المستقل لألطباء المقيمين 
عن تنظيم »اعتصام الحداد« الذي سيحمل 
فيه األطباء »شـــارات سوداء« تعبيرا »عن 
األوضاع المزرية للمقيمين بفعل بقاء جميع 
مطالبهم عالقة لحد اآلن«، حســـب الصحف 

الصادرة االثنين الماضي.
وقال وزير الصحة واصالح المستشفيات 
جمال ولد عباس االسبوع الماضي انه »سيتم 
تطبيق عقوبات في حق كل طبيب مقيم يستمر 
في االضراب«، موضحا انه »فضال عن خصم 
في االجور سيجد المترددون انفسهم على 
هامش الجامعة والمستشفيات خصوصا أن 

العدالة تعتبر اضرابهم غير مشروع«.
وتفـــرض الحكومـــة علـــى كل االطباء 
المتخصصيـــن بعد تخرجهـــم، العمل في 
المناطـــق النائية خصوصـــا في الصحراء 
جنوب الجزائر من ســـنتين الى اربع، قبل 
ان يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص او 

في المستشفيات.

الدول تنظيما ارهابيا.
العمـــال  حـــزب  وكان 
الكردستاني تبنى هجوما في 
شمال تركيا مطلع مايو أسفر 
عن مقتل شرطي واصابة آخر 
بجروح كانا يرافقان موكبا 
اثر اجتماع  للحزب احلاكم 

عقده اردوغان.
وتزامن ذلـــك مع هجوم 
أنها  نفذته مجموعة يعتقد 
من حزب العمال الكردستاني 
بالصواريخ واألسلحة بعيدة 
املـــدى على مجمع ســـكني 
لقوات الشرطة في ضواحي 
محافظة بطمان جنوب شرق 

تركيا.
ونقلت الشبكة عن محافظ 
بطمان أحمد تورهان قوله 
ان املجموعة التي يعتقد أنها 
العمال  تابعة ملنظمة حزب 
الكردســـتاني االنفصاليـــة 
أطلقت في ساعة متأخرة من 
ليلة اول من امس صاروخني 
على املجمع لكنهما انفجرا في 
مكان بعيد عن املجمع، مضيفا 
ان املهاجمني لم يكتفوا بذلك 

الشرطة التركية تفكك عبوة ناسفة
قبل زيارة أردوغان إلى محافظة شيرناك

وامنا أطلقـــوا أعيرة نارية 
من أسلحة بعيدة املدى لكن 
الهجوم لم يؤد الى خسائر 
بشرية وامنا أدى الى وقوع 

أضرار مادية باملجمع.

إسطنبول ـ كونا: ذكرت 
وســـائل االعالم التركية أن 
الشرطة فككت عبوة ناسفة 
في محافظة »شيرناك« جنوب 
شرقي البالد وذلك قبل زيارة 
لرئيس الوزراء رجب طيب 
اردوغان الى هذه املنطقة ذات 
اليوم في  الكردية  الغالبية 
اطار جولته االنتخابية على 

احملافظات واملدن التركية.
وقالت شبكة »ان.تي.ڤي« 
االخبارية في موقعها على 
ان  الدولية  شبكة االنترنت 
الشرطة عثرت على العبوة 
التي كانت حتتوي على 36 
كلغم مـــن املتفجرات ويتم 
التحكم فيها عن بعد حتت 
جســـر يربط بـــني نصبني 
وجيـــزري فـــي محافظـــة 
»شيرناك« القريبة من احلدود 

العراقية.
الى أن  وأشارت الشبكة 
الســـلطات األمنية التركية 
تشتبه في تورط متمردين 
من حزب العمال الكردستاني 
رجب طيب اردوغانالذي تعتبره تركيا وعدد من 

االحتاد األوروبي يوسع عقوباته بحق نظام العقيد ويقوم مببادرة إضافية حيال الثوار

توقعات بنشوب حرب شاملة

واشنطن  جتدد مطالبتها القذافي بالتنحي والرحيل

اخلرطوم ترفض االنسحاب من »أبيي« مقابل التطبيع مع أميركا
واالحتاد األوروبي مينح جنوب السودان 200 مليون يورو

عواصمـ  وكاالت: بعد ساعات 
من زيارة وزيرة خارجية االحتاد 
األوروبي كاثرين اشتون بنغازي، 
اعلن املجلس الوطني االنتقالي 
الهيئة القيادية للثوار الليبيني 
امس ان مساعد وزيرة اخلارجية 
االميركية لشؤون الشرق االوسط 
جيفـــري فيلتمـــان موجود في 
الثوار في  بنغازي »عاصمـــة« 

زيارة يلتقي خاللها قادتهم.
زيارة فيلتمـــان تزامنت مع 
تأكيـــد اخلارجية االميركية في 
بيان لها امـــس ان على العقيد 
معمر القذافي ان يتنحى ويغادر 

ليبيا.
وجاء في البيان ان »الواليات 
املتحـــدة مصممة علـــى حماية 
املدنيني الليبيني وترى ان على 
القذافـــي ان يتنحـــى ويغـــادر 

البالد«.
البيـــان ان »زيارة  واضاف 
فيلتمان دليـــل آخر على الدعم 
الواليـــات املتحدة  الذي تقدمه 
الوطنـــي االنتقالي  للمجلـــس 
احملاور الشرعي وذي الصدقية 

للشعب الليبي«.
فـــي هذا الوقت، قـــام وزراء 
اخلارجيـــة االوروبيـــون امس 
بتوســـيع العقوبات على نظام 
الـــى خطوة  القذافـــي وبادروا 
اضافية ملصلحة الثوار الليبيني، 

وفق مصادر ديبلوماسية.
وقال ديبلوماســـي اوروبي 
انه مت توســـيع اجراءي جتميد 
االرصدة ومنـــع احلصول على 
تأشـــيرات للقريبني من العقيد 
التي يشـــتبه بأنها  والشركات 

متول نظامه.
واورد بيان تبناه الوزراء امس 
في بروكسل ان »االحتاد االوروبي 
قرر تكثيف جهوده بهدف منع 
نظام القذافي من احلصول على 
موارد وامـــوال وخصوصا ملنع 
النظام مـــن تعزيز ترســـانته 

العسكرية وجتنيد مرتزقة«.
الى ذلك، وغداة قيام وزيرة 
خارجية االحتاد االوروبي بافتتاح 
مكتب لالحتاد في بنغازي معقل 
املتمردين الليبيني، بادر االحتاد 
الى خطوة رمزية اضافية ملصلحة 
الثوار املمثلني في املجلس الوطني 

عواصم ـ وكاالت: أعلن حزب 
»املؤمتـــر الوطنـــي« احلاكم في 
السودان رفضه للشرط األميركي 
الســـوداني من  بسحب اجليش 
منطقة أبيي مقابل تطبيع العالقات 
مع السودان، وأكد استحالة سحب 
القوات املســـلحة من املنطقة في 
هذه الظروف التي وصفها بأنها 

»بالغة التعقيد«.
وأكد رئيس القطاع السياسي 
بحزب »املؤمتر الوطني« د.قطبي 
املهدي عدم وجود عالقة بني قضية 
أبيـــي والعالقات مـــع الواليات 
املتحدة، قائال في تصريحات نقلتها 
صحيفة »الرأي العام« السودانية 
الصـــادرة امس ان املباحثات مع 

واشنطن لها أجندتها املختلفة.
الواليات  وأضاف »ان علـــى 
املتحـــدة عـــدم مغـــادرة محطة 
هجوم جيش احلركة على اجليش 
السوداني والتحدث عن احلكومة«، 
وطالبهـــا باحلديـــث مع احلركة 
الشعبية التي أقدمت قواتها على 
خرق اتفاقية »نيفاشا« وبروتوكول 

أبيي واتفاق »كادوجلي«.
مـــن جهتهـــا، دفعـــت قبيلة 
املسيرية بجملة مقترحات لنزع 
فتيل أزمة أبيي املتصاعدة، ومن 
بينها أن تتعامل احلركة الشعبية 
مع امللف بواقعية وأن تظهر إرادة 
سياسية حلله، ومتسكت مبوقفها 
الرافض بشدة لقرار محكمة الهاي 

حول النزاع حول النفط.
في هذا الوقت، اندلعت حرائق 
في مدينة ابيي السودانية املتنازع 
عليها بينما راح مسلحون يقومون 
بعمليات نهب وذلك اثر سيطرة 
قوات اخلرطوم عليها، بحســـب 
مسؤولني في بعثة االمم املتحدة 

في السودان امس.
وهـــرب آالف املدنيني باجتاه 
اجلنـــوب بعد ان احكمت القوات 
الســـودانية مدعومة  املســـلحة 
بالدبابات سيطرتها على املدينة 

السبت املاضي.
ونبهت بعثة االمم املتحدة في 
السودان حكومة اخلرطوم الى انها 
مسؤولة عن فرض االمن والنظام 
في املدينة اخلاضعة لسيطرتها.

وجاء في بيان صدر عن البعثة 
انها »تدين اعمال احلرق والنهب 
التي ترتكب اآلن من قبل عناصر 

مسلحة في مدينة ابيي«.
واضافـــت ان »احلفـــاظ على 
النظام والقانون مسؤولية القوات 
املســـلحة السودانية في املناطق 

رئيس املجلس الوطني االنتقالي 
سعى خالل زيارته التي تستمر 
يومني الى احلصول على اعتراف 
تركـــي باملجلس اســـوة بدول 
اوروبية وعربية اعترفت به في 
وقت سابق كممثل شرعي للشعب 

الليبي.
ان  التقارير  واضافت هـــذه 
عبداجلليل سيســـعى ايضا الى 
ضمان استمرار املساعدات التركية 
الى الشـــعب الليبي ونقلها الى 
مدينة بنغازي بشرقي ليبيا معقل 

املعارضة الليبية.
تأتي زيـــارة عبداجلليل الى 
تركيا في نطاق جوالت يقوم بها 
الليبي  الوطني  اعضاء املجلس 
االنتقالي في دول عدة للحصول 
على دعم مالي وعسكري لقوات 
املعارضة التي حتقق تقدما بطيئا 
علـــى االرض مبواجهـــة قوات 
القذافـــي التـــي مازالت حتتفظ 

بقدراتها العسكرية.

مهمة ملســـاعدة جنوب السودان 
املدقع ومتكني  الفقر  في مكافحة 
املجتمعات احمللية وتقدمي اخلدمات 
االجتماعية األساسية للسكان«.

من جهة اخرى، ذكرت صحيفة 
»نيويورك تاميز« األميركية أن 
توغل اجليش السوداني في مدينة 
أبيي املتنازع عليها بني شـــمال 
السودان وجنوبه دفع العديد من 
السياسيني الغربيني وكذلك منظمة 
األمم املتحدة إلى التحذير من أن 
هذا اإلجراء قد يؤدي إلى اشتعال 

حرب شاملة في السودان.
وقالت الصحيفة ـ في سياق 
تقريـــر أوردته علـــى موقعها 
اإللكتروني ـ ان حكومة جنوب 
السودان تتأهب للرد على توغل 
اجليش الســـوداني فـــي أبيي، 
حيث نقلت عن بارناب ماريال 
وزير املعلومات بحكومة جنوب 
السودان توعده برد اجلنوب على 
هذا اإلجراء قائال »سنرد على هذا 
أنفسنا«، كما  املوقف دفاعا عن 
اعتبر جنوب الســـودان قصف 
املدينة ثـــم التوغل بها بريا من 
الشـــمالية مبنزلة  القوات  قبل 

»إعالن حرب«.

عبداجلليل امس محادثات مغلقة 
مع الرئيس التركي عبداهلل غول 
للحصول علـــى اعتراف تركي 
باملجلس الذي يرأســـه بوصفه 
املمثل الوحيد والشرعي للشعب 

الليبي.
وذكـــرت وزارة اخلارجيـــة 
التركية في بيان لها ان عبداجلليل 
الـــذي وصل الى تركيا امس في 
زيارة رسمية بحث مع الرئيس 
غول تطورات الوضع في ليبيا 
مع االقتتال الدائر بني املعارضة 
العقيد  املســـلحة وقوات نظام 

الليبي معمر القذافي.
كمـــا التقى عبداجلليل ايضا 
رئيـــس الـــوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان ووزير خارجيته 
احمد داود اوغلـــو الذي أكد أن 
بالده تنظر إلى املجلس الوطني 
االنتقالي في ليبيا على انه ممثل 

شرعي لليبيني.
وبحسب تقارير اعالمية، فإن 

خارجية دول االحتاد األوروبي امس 
خالل اجتماعهم في بروكسل منح 
جنوب السودان )الدولة األفريقية 
اجلديدة( 200 مليون يورو )280 
مليون دوالر( مســـاعدات تنمية 

من االحتاد.
وقـــال الوزراء فـــي بيان »إن 
املســـاعدات اخلارجية ستكون 

االنتقالي.
في هذا السياق، اشار البيان 
الـــذي صدر امـــس الى املجلس 
الوطني االنتقالي بوصفه »محاورا 
سياسيا رئيسيا ميثل تطلعات 
الشعب الليبي«، االمر الذي يشكل 
خطوة على طريق اعتراف رسمي 
باملجلس من جانب االوروبيني.

واعلن الوزراء االوروبيون في 
بروكسل انه سيتم افتتاح سفارة 
لالحتاد االوروبي في طرابلس 
كما كان مقررا قبل اندالع االزمة 
في ليبيا، »ما ان تسمح الظروف 

بذلك«.
واضاف الـــوزراء في بيانهم 
انهم »يقرون باحلاجة الى بحث 
االحتماالت القانونية الستخدام 
االرصـــدة الليبيـــة املجمدة في 
تلبية احلاجات االنسانية للشعب 

الليبي«.
من جهة اخرى، عقد املجلس 
الوطني الليبي االنتقالي مصطفى 

الواقعة حتت سيطرتها«.
ودعت البعثة »حكومة السودان 
الى اتخاذ مـــا يلزم لضمان قيام 
القـــوات املســـلحة الســـودانية 
مبســـؤولياتها وذلـــك بالتدخل 
الفـــوري لوقـــف هـــذه االعمال 

االجرامية«.
في غضون ذلـــك، قرر وزراء 

)أ.ف.پ( الثوار يشيعون قتلى املعارك في مصراتة امس  

الرئيس السوداني عمر البشير مستقبالً نظيره التشادي إدريس ديبي في اخلرطوم أمس  )أ.پ(

لعدم توافر الشروط املثلى إلجرائها في موعدها

بعد أقل من شهر من تسليم امللك مقترحات باإلصالحاات

داود أوغلو: تركيا ترى 
املجلس الوطني 

االنتقالي ممثاًل شرعيًا 
لليبيني

األمم املتحدة تتهم السودان بشن غارات جوية على قرى بدارفور
اخلرطوم ـ وكاالت: قالت قوة حفظ السالم الدولية 

بغرب السودان إن اخلرطوم شنت غارات جوية 
على قرى بدارفور األسبوع املاضي مضيفة نقال 
عن سكان أن اكثر من عشرة اشخاص قتلوا في 

الهجمات.
وتراجع العنف في دارفور التي شهدت متردا واجه 

فيه متمردون من أصول افريقية قوات حكومية 
مدعومة مبيليشيات أغلبها عربية بعد أن بلغ 

ذروته عامي 2003 و2004 لكن تصاعد الهجمات 
منذ ديسمبر أجبر عشرات اآلالف على الفرار.

وأكدت دورية من قوة حفظ السالم التي تتكون 

من قوات من األمم املتحدة واالحتاد االفريقي 
وقوع الهجمات في 18 مايو على قريتني بشمال 

دارفور.
وقالت قوة حفظ السالم في بيان »وفقا ملا ذكره 

سكان أسفرت الهجمات عن سقوط اكثر من عشرة 
قتلى« مضيفة أن القريتني تقعان الى الشمال 

الشرقي من بلدة الفاشر.
وكانت قوة حفظ السالم قد ذكرت أن طائرات 

حكومية شنت غارات في 18 مايو على قرية ثالثة 
شمال شرقي الفاشر ايضا. وقالت إنه لم ترد 

انباء عن وقوع خسائر بشرية، ولم يصدر تعقيب 
رسمي على الفور.


