جاللة امللك يزور الرئيس الغابوني
باملستشفى العسكري للرباط

ق��ام صاحب اجلاللة امللك محمد ال��س��ادس ،أول أمس،
بزيارة رئيس جمهورية الغابون ،فخامة السيد علي بونغو
أوندميبا باملستشفى العسكري ال��دراس��ي محمد اخلامس
بالرباط.
وجدير بالذكر أن فخامة السيد علي بونغو أوندميبا
ميضي مقاما طبيا باملغرب من أجل إع��ادة التأهيل الطبي
والنقاهة.
وأع���رب ج�لال��ة امل��ل��ك ،خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة ،ع��ن ارتياحه
للحالة الصحية لفخامة الرئيس بونغو ،التي تشهد حتسنا
مضطردا .وبهذه املناسبة ،جدد جاللة امللك ،متمنيات جاللته
بالشفاء العاجل لرئيس جمهورية الغابون.
ويجسد ه��ذا اللقاء متيز العالقات التي جتمع اململكة
املغربية وجمهورية الغابون ،وكذا روابط الصداقة والتضامن
القوية القائمة على أخوة عميقة وتاريخية بني الشعبني وبني
قائدي البلدين.

في بالغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

وفد مغربي يشارك اليوم في مائدة مستديرة حول
موضوع النزاع اإلقليمي حول الصحراء املغربية

أفادت وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي ،أول أمس،
أن وفدا مغربيا سيشارك اليوم و غدا في «مائدة مستديرة»
ح��ول م��وض��وع ال��ن��زاع اإلقليمي ح��ول الصحراء املغربية.
وأوضحت الوزارة في بالغ ،أن هذه املشاركة تأتي استجابة
لدعوة املبعوث الشخصي لألمني العام ملنظمة األمم املتحدة،
ه��ورس��ت كوهلر ،املوجهة بتاريخ  28شتنبر و 23نونبر
< 2018للمغرب واجل��زائ��ر و«ال��ب��ول��ي��س��اري��و» وموريتانيا.
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن الوفد املغربي ال��ذي يقوده ناصر
بوريطة ،وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي ،سيضم
عمر هالل املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى األمم املتحدة
بنيويورك ،و سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون-
الساقية احلمراء ،و نينجا اخلطاط رئيس جهة الداخلة-
وادي الذهب ،و فاطمة العدلي الفاعلة اجلمعوية وعضوة
املجلس البلدي للسمارة.

البحرية امللكية تقدم
املساعدة لـ  133مرشحا للهجرة
السرية بشمال وجنوب اململكة
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ردا على يومية «األخبار»

األخ العنصر ال متوقع له وال اصطفاف سوى في صف احلزب
باعتباره أمينا عاما لكل احلركيات و احلركيني

األمني العام لم يثر إلى حد اآلن مسألة اختيار أعضاء املكتب السياسي
برسم الكوطا املخولة له قانونا ال مع األخ حصاد وال مع غيره
محمد مشهوري

ف���ي ع���ن���وان م��ث��ي��ر ال ع�ل�اق���ة له
باحلقيقة ،نشرت يومية «األخبار»
ع��ل��ى ص���در صفحتها األول����ى ليوم
ال���ث�ل�اث���اء  4دج��ن��ب��ر  2018ضمن
زاوي�����ة «ك��وال��ي��س األخ���ب���ار» خبرا
حت��ت ع��ن��وان«ح��ص��اد يرفض تعيني
لعنصر»(!!!).
لقد زعمت اليومية من خالل هذا
اخلبر الغارق في اإلث��ارة إلى درجة
ت��ت��ج��اوز أف�ل�ام اخل��ي��ال العلمي أن
محمد حصاد «رف��ض دخ��ول املكتب
السياسي حلزب احلركة الشعبية من
باب الكوطا املخصصة لألمني العام
حل��زب السنبلة» مضيفة أن حصاد

ف���ض���ل«دخ���ول س��ب��اق االنتخابات
واحلصول على مقعده من باب الئحة
امل��ع��ارض�ين للعنصر ال��ت��ي تزعمها
محمد الفاضلي....وليس من داخل
الالئحة املوالية للعنصر»(!!!).
في البداية ،نريد أن نطمئن مفبرك
اخل��ب��ر ب��أن��ه ال خ���وف ع��ل��ى احلركة
الشعبية وال على أمينها العام من
أي «حت����ول ع���اص���ف» ،ألن��ن��ا حزب
م��ؤس��س��ات��ي يحكمه ن��ظ��ام أساسي
وقانون داخلي والتزامات أخالقية
ملناضالته ومناضليه ،الذين يعبرون
ع��ن إرادت���ه���م احل���رة ف��ي مؤمترهم
ال��وط��ن��ي ك��أع��ل��ى هيئة م��ق��ررة وفي
مجلسهم الوطني الذي يعتبر برملان
احلزب.
ثانيا ،يتغاضى اخلبر عن حقيقة

بعد عودته إلى أرض الوطن متوجا
بكأس الكاف

ساطعة مفادها أن األخ محند العنصر
يعتبره احلركيات واحلركيون أمينا
عاما لهم جميعا ،ولذلك متسكوا به
للبقاء في قيادة احلزب لوالية جديدة،
ألن��ه��م مقتنعون إل��ى درج���ة اليقني
ب��أن األخ العنصر ال مت��وق��ع ل��ه وال
اصطفاف سوى في صف احلزب.
ث��ال��ث��ا ،لقد اح��ت��ف��ظ األخ محند
العنصر  ،منذ إعادة انتخابه يوم 29
شتنبر املاضي مبسافة إزاء أجواء
االستعداد النتخاب املكتب السياسي،
تاركا احلرية املطلقة لكافة أعضاء
املجلس الوطني من أجل تدبير هذه
املرحلة ،وبالتالي لم يشرع أو يفكر
حتى  ،إلى اآلن  ،في مسألة اختيار
أع��ض��اء امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي املخول
له من طرف النظام األساسي  ،ولم

يطرح األمر بتاتا مع األخ حصاد أو
مع غيره.
راب��ع��ا ،وهذا م��ا يفند مضمون
خ����ب����ر«األخ����ب����ار» ،ل���ق���د أك�����د وكيال
ال�لائ��ح��ت�ين امل��رش��ح��ت�ين للمكتب
ال����س����ي����اس����ي(األخ ب���ن���اص���ر ازك�����اغ
واألخ محمد فضيلي) ،ف��ي بالغات
وت���ص���ري���ح���ات ح���ي���اد األخ األم�ي�ن
ال��ع��ام ،وعليه ف��إن مزاعم «األخبار»
عن «الئحة موالية للعنصر»و«الئحة
امل���ع���ارض�ي�ن ل��ل��ع��ن��ص��ر» ه���ي مجرد
هرطقات ما أنزل الله بها من سلطان،
ألن الالئحة احلقيقية لالخ العنصر
ه��ي الئحة امل��ؤمت��ر الوطني الثالث
عشر املعبرة عن إرادة  2500مؤمترة
ومؤمتر منتدبني من طرف القواعد
في اجلهات واألقاليم.

استقبال حاشد لفريق الرجاء الرياضي
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تنشط في مجال
االتجار في المخدرات
الصلبة

إيقاف أفراد
عصابة إجرامية
مبراكش تنشط

البحث املنجز في القضية حتث إشراف
متكنت املصلحة ال��والئ��ي��ة للشرطة
النيابة العامة املختصة  ،متكنت الفرقة
القضائية ب��والي��ة أم��ن م��راك��ش ،نهاية
املختصة من إيقاف شخص راب��ع ضمن
األس����ب����وع امل���ن���ص���رم  ،م����ن وض�����ع حد
نفس الشبكة اإلج��رام��ي��ة  ،يشكل كذلك
ل��ن��ش��اط ع��ص��اب��ة إج���رام���ي���ة ت��ن��ش��ط في
موضوع مذكرة بحث من أجل االجتار في
م��ج��ال االجت����ار ف��ي امل���خ���درات الصلبة.
املخدرات القوية وأقراص اإلكستازي.
وح��س��ب م��ص��در أم��ن��ي ،فقد ج���اءت هذه
وقد مت وضع اجلميع مبن فيهم املرأة
العملية بعد إيقاف أحد أف��راد العصابة
امل���ذك���ورة حت��ت احل��راس��ة ال��ن��ظ��ري��ة قبل
ال��ذي يشكل موضوع مذكرة بحث على
تقدميهم أم���ام أن��ظ��ار ال��ع��دال��ة م��ن أجل
الصعيد الوطني ،متحوزا بتسع لفافات
االجت��ار في امل��خ��درات الصلبة والعالقة
من مخدر الكوكايني ومبلغ مالي متحصل
اجلنسية غير الشرعية  ،فيما يبقى البحث
من نشاط الترويج وبرفقته امرأة ،حيث
م��ت��واص�لا م��ن أج��ل ال��وص��ول ألشخاص
مكن البحث التكميلي من الوصول إلى
نفس اجلنحة على مستوى أب���واب جليز.
آخرين يحتمل تورطهم في سياق نفس
امل����زود ال��رئ��ي��س��ي وال����ذي يشكل بدوره
تعميق
خالل
من
أنه
،
ذاته
املصدر
وأضاف
الفعل اجلرمي.
مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل

من تصفيات أمم إفريقيا 2019

ع��ل��م ل���دى م��ص��در ع��س��ك��ري  ،أم����س ،أن وح����دات خفر
ال��س��واح��ل ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ح��ري��ة امل��ل��ك��ي��ة ،ق��دم��ت ،ب�ين فاحت
وثالث دجنبر اجل���اري املساعدة ل  133مرشحا للهجرة
ال��س��ري��ة ،ك��ان��وا ع��ل��ى م�تن ق����وارب تقليدية  ،ح��اول��وا من
خاللها بلوغ جزر الكناري انطالقا من األقاليم اجلنوبية
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ،وك����ذا إس��ب��ان��ي��ا ان��ط�لاق��ا م���ن م��ن��ط��ق��ة الشمال.
وأض��اف املصدر ذات��ه ،أن املرشحني للهجرة السرية تلقوا
العالجات األولية الضرورية من طرف البحرية امللكية ،قبل
أن يتم نقلهم ساملني إلى موانئ الناظور وطنجة واحلسيمة
والداخلة.

«الكاف» يستبعد رسميا منتخب سيراليون

الكونفدرالية
أع���ل���ن���ت
اإلف����ري����ق����ي����ة ل����ك����رة ال����ق����دم،
«ك���اف» أول أم��س ،استبعاد
م��ن��ت��خ��ب س��ي��رال��ي��ون رسميا
م�����ن ال���ت���ص���ف���ي���ات املؤهلة
ل��ك��أس أمم إف��ري��ق��ي��ا .2019
وج�����اء ق�����رار «ال����ك����اف» بناء
ع��ل��ى ق�����رار مم���اث���ل لالحتاد
ال��دول��ي للعبة (فيفا) يقضي
ب���اس���ت���ب���ع���اد س����ي����رال����ي����ون،

ب��س��ب��ب ال��ت��دخ��ل احلكومي.
وذكر بيان للكاف توصلت وكالة
املغرب العربي لألنباء بنسخة
منه ،أن الكونفدرالية اتخذت
هذا القرار عقب اجتماع اللجنة
التنفيذية بالعاصمة الغانية.
وأض��اف أن ق��رار االستبعاد،
ي���ل���غ���ي ن���ت���ائ���ج امل����ب����ارات��ي�ن
اللتني خاضتهما سيراليون
ف����ي ال���ت���ص���ف���ي���ات ،ليصبح

ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة السادسة
كالتالي :كينيا في الصدارة
( 7نقاط) ،ثم غانا ( 6نقاط)،
وأخ��ي��را إثيوبيا ( 1نقطة).
وك����ان����ت امل���ج���م���وع���ة ذات���ه���ا
تضم منتخبات غانا وكينيا
وإث���ي���وب���ي���ا وس���ي���رال���ي���ون.
وب�����ذل�����ك ي����ت����أه����ل منتخبا
كينيا وغ��ان��ا ب��ش��ك��ل رسمي
إل����ى ن��ه��ائ��ي��ات ب��ط��ول��ة أمم

إف���ري���ق���ي���ا  2019ال����ت����ي لم
يحسم في مكانها حتى اآلن.
وش��م��ل��ت ق��ائ��م��ة املنتخبات
امل��ت��أه��ل��ة إل����ى ح���د اآلن 15
منتخبا وه��ي املغرب ومصر
وتونس والسنغال ومدغشقر
والكاميرون ومالي واجلزائر
ون��ي��ج��ي��ري��ا وك��ي��ن��ي��ا وغانا
وغ���ي���ن���ي���ا وك��������وت دي����ف����وار
وموريتانيا وأوغندا.

