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اخلرب و اخلرب أوال
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حتدثت نبيلة منيب في فيديو  بث على 
صفحــات االنترنت في لقاء ببلجيكا 
بنكيران  حلكومة  احلكومي  األداء  عن 
ايجابية  مؤشرات  هناك  إن  قــالت  و 
لكنـها غير كــــافية مع تسجــيل 
البناء  يخص  ما  في  مؤشرات سلبية 
الدميقراطي ووصفت احلكومة بكونها 
دور  عن  كذلك  حتدثت  و  مفّيْدَهاْش 
املرأة  إلى جانب مرورها على مجموعة 

مشيرة  السيــاسية  املــواضيع  من 
إلــى احلـــراك السيـــاسي  لكن مـا 
لم يستسغه البعض في حديثها هو 
الشعبية  األحياء  مهاجمتها لشباب 

ووصفهم بنصفهم مقرقب 
و النصف األخر  ملتحي 

هذه  خلقت  قد  مصحف.....و  هاز  و 
التصريحات مجموعة من ردود األفعال   

وسط الشباب تتمة ص04

 أمحد عصيد لـ:املغرب اآلن

       جنمة 
شدى األحلان 
لـ: املغرب اآلن

مرض  اإلنتاج  ازمة 
مزمن يف اجلسم

 املوسيقي  والفنان 
بشر وجمرب أحيانا 

لتغيريتيمته الغنائية ، إذاكان 
التغيري سيضمن دخل مادي  يساعده 

على توفري متطلبات  احلياة.

 فصل الديين عن السياسي هو من عناصر الثقافة األمازيغية التقليدية

 حـــوار

  نبيلة ُمنيـب: رئيسة احلزب االشرتاكي  املـوحد  

  شــباب األحيــاء الشــعبية نصفهم مقرقب
 و النصــف اآلخــر  ملتحــي و هــاز مصحف

                     سعاد صابرلـ : املغرب اآلن 
العري ال خيدم الرسالة  الفنية  و أسلوب بعيد عن الفن اهلادف

ــهود واملبلغني عن  ــة الش ــل قانون حماي ــا مع تفعي تزامن
ــوة والغدر واستغالل النفوذ و متتيعهم بكافة  جرائم الرش
ــب  ما  الضمانات  التي جتعلهم في وضع قانوني مميز  حس
جاء في  الظهير الشريف رقم 164 /11/ 1 القاضي بتغيير 
وتتميم القانون 01/ 22 املتعلق باملسطرة اجلنائية في شأن 
ــني عن  جرائم  ــهود واخلبراء املبلغ ــة الضحايا والش حماي
ــا، و الصادر  ــتغالل النفوذ وغيره ــوة و االختالس واس الرش
ــث ينص على تضمني  ــمية )5988 (.  حي ــي اجلريدة الرس ف
ــاهد أو اخلبير في  ــر صحيحة للش ــتعارة أو غي ــة مس هوي
ــتقدم أمام احملكمة بشكل يحول  احملاضر والوثائق التي س
ــارة إلى  ــرف الغير على هويته احلقيقية، وعدم اإلش دون تع
ــاهد أو اخلبير ضمن احملاضر والوثائق  العنوان احلقيقي للش
ــهادة الشاهد أو  التي تنجز في القضية املطلوب فيها ش

إفادة اخلبير. 
ــون  ارتفعت وثيرة  ــدأ بتطبيق مضامني هذا القان و مع الب
ــرات  ــاالت التلبس  و عش ــاء ..العديد من ح ــار اإلرتش أخب
الفيديوهات  بثت  على شبكة االنترنت  ملسؤولني ضبطوا 
في حالة ارتشاء بني.و اتخذت في حقهم التدابير القانونية 

و أحيلت ملفاتهم على اجلهات اخملتصة.
ــا  بالترصد و  ــاء متت طبع ــل حاالت التلبس باالرتش  مجم

نصب كمني و من ثمة اإليقاع باملرتشي.
ــن ظرف  مجموعة  ــاالت أيضا مت اإلعالن عنها م ــاك   ح هن
ــن املصالح و اإلدارات التي لها دوريات مختصة في مجال  م

مكافحة الرشوة.
ــي أكثر أن  ــذه اليقظة و االيجاب ــتمر ه ــر ايجابي آن تس أم
ــمع عن مسؤولني يقدمون مواظنني للقضاء في حالة  نس
تلبس بتهمة تقدمي رشوة و شراء الذمم و تضليل العدالة. 

ــي يتغاضى عنها  ــاء الت ــاالت االرتش ــاك الكثير من ح هن
ــومة نديك  ــي حش ــمى »كوماجاتن ــت مس ــني حت املوظف
ــى كل موظف تعرض  ــاس ان عل ــس« و الفعل االس للحب
ــاومة لتخدير  ــه عن اي مس ــادي أن يبلغ في حين ــراء م إلغ

الضمير او بيعه او حتى تأجيره الى حني.
ــي املكاتب  ــؤل يجلجل ف ــوت املس ــماع ص ــم نتوق لس ك

املغلقة » عيطو لبوليس بغا يرشيني باحلمار الخر«.
ــهادة طبية لعجز  ــخافة ان يبتاع  مواطن ش منتهى الس
ــوم5 دراهم لنهار«  ــا  ب 300 درهم »على س ــوق 60 يوم يف
ليرمي بعدها  بغرمي له  في بيت »أبونا قدور«. و السبب هو  
طبيب فاسد و وسيط عدمي الضمير و مواطن ابتاع نفسه 
ــبيل احلصول على حق ليس بصاحبه أو  ــيطان في س للش
ــس جنس عمله اي  ــر  مهدد بفقدانه  بنف ــد ضمان اخ يري
ــوة ، لنصبح امام وضع الظالم و املظلوم على نفس  بالرش

املسافة من محراب عبادة  حق يلبس اللونني معا...ص3

كيشدهــا يف
القصبة..!؟

حكومة  عبد اإلاله بنكـريان مفّيْدَهاْش


