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الرشوة الكبيرة..

صيد مثني ومحجوزات نفيسة ،بعد اإليقاع بـ"بطل" أهم قضية فساد يف
الفرتة األخرية ،وهو مدير الوكالة الحرضية مبراكش ،التي ال تكف عن
التوسع العمراين وما يفتأ فيها سعر املرت املربع عن االرتفاع.

االفتتاحية

كثريا ما ُوجهت للخط الهاتفي للتبليغ
عن الرشوة ،يف صيغته األوىل مع وزارة
العدل ،ثم يف صيغته الثانية مع رئاسة
النيابة العامة ،انتقادات من قبيل أنه ال
ُيسقط إال املرتشني الصغار ،من املوظفني
الصغار واملتوسطني .ورمبا كان سقوط
مدير الوكالة الحرضية ملراكش ،بتهمة
االرتشاء ،وبتنسيق ،منذ البداية ،مع رئاسة
النيابة العامة ،درسا كبريا للدولة ،ممثلة
يف مؤسساتها التي ال دور لها غري إعامل
القانون ،لتفهم أن "تص ّيد" املرتشني الكبار
هو الحل ملحاربة الرشوة ،وقبل ذلك
للوقاية منها ،بعد أن يرتدع من ُت ّسول له
نفسه ،من كل ذوي املسؤوليات ،أن ميد
يده إىل ما ال حق له فيه.
من شأن وقوع موظف كبري ،من وزن مدير
وكالة حرضية ،أن ُيفهم كل موظف ،مؤمتن
عىل القيام بخدمة عمومية ،أنه لن يفلت
من العقاب ،يف حال االرتشاء ،ما دام األعىل
منه درجة قد امتدت إليه اليد الطوىل
للقانون.
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ومن شأن ذلك أيضا أن يبعث رسائل
لزرع الثقة لدى املواطنني ،ليكونوا ُم ّبلغني
مفرتضني بالرشوة ،صغريتها وكبريتها ،بعد
أن يتأكدوا أال أحد فوق القانون مهام عال
تحصل من أموال قد يعتقد
شأنه ،ومهام ّ
أنها ستخ ّلصه من رشاكه.

ال بد من زرع الثقة لدى
المواطنين ليكونوا مبلغين
مفترضين بالرشوة ،بعد أن
يتأكدوا أال أحد فوق القانون
مهما عال شأنه.
عىل هذا املستوى ،يجب العمل عىل زرع
الثقة لدى املواطنني ليفهموا أن التبليغ
بالرشوة يف الوقت املناسب لن يعرضهم
لالنتقام أو يدخلهم يف متاهات إدارية
وقضائية ال طائل منهاn ...

اقتصاد

فيام تقدمت فرق األغلبية بـ 67تعديال
و 65للفريق االستقاليل و 31تعديال
للمجموعة النيابية لحزب التقدم واالشرتاكية
و 25تعديال للنائبني عمر بالفريج ومصطفى
الشناوي عن فيدرالية اليسار.

تحصين منع الحجز

لحظة التصويت على مشروع قانون المالية.

"تيلكيل عريب" توصل إىل تعديالت فرق
األغلبية عىل مرشوع قانون املالية لسنة
 ،2020ويعرض يف هذه الورقة أبرز
التعديالت التي تقدمت بها فرق األغلبية
مجتمعة بتوافق مع وزير املالية.

الشرقي لحرش
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صادق مجلس النواب يف جلسة عمومية،
مساء الخميس  15نونرب ،باألغلبية عىل
مرشوع قانون املالية  70.19للسنة املالية
 .2020وحظي مرشوع قانون املالية بتأييد
 146نائبا ،فيام عارضه  60من النواب.
وقد تسلم مكتب لجنة املالية والتنمية
االقتصادية باملجلس  271تعديال منها 83
تعديال تقدم بها حزب األصالة واملعارصة،

وبالنسبة املادة  9من مرشوع قانون املالية،
فقد كانت فرق األغلبية واملعارضة قد
توصلت مع الحكومة إىل صيغة توافقية
بشأن التي أثارت جدال واسعا بسبب
تنصيصها عىل عدم قابلية أموال الدولة
للحجز ،رغم صدور أحكام قضائية نهائية يف
مواجهتها .وصوتت الفرق النيابية باإلجامع
عىل املادة  ،9بعد تعديلها ،فيام صوت
النائب الربملاين عمر بالفريج عن فيدرالية
اليسار بالرفض ضدها.
ونصت املادة املعدلة عىل أنه "يتعني عىل
الدائنني الحاملني ألحكام قضائية تنفيذية
نهائية ضد الدولة أو الجامعات الرتابية
ومجموعاتها أال يطالبوا باألداء إال أمام
مصالح اآلمر بالرصف لإلدارات العمومية أو
الجامعات الرتابية املعنية".
وبحسب الصيغة املعدلة ،التي حصل عليها
"تيلكيل عريب" ،فإن املحاسب العمومي
ميكنه تنفيذ األحكام القضائية يف مواجهة
الدولة أو الجامعات الرتابية ومجموعاتها
تلقائيا يف حالة تقاعس اآلمر بالرصف عن
األداء داخل أجل أقصاه  90ابتداء من
تاريخ اإلعذار بالتنفيذ يف حدود االعتامدات
املالية املفتوحة من امليزانية لهذا الغرض.

اقتصاد

عند عدم احرتامهم ملسطرة نزع امللكية
ألجل املنفعة العامة.
ونصت املادة عىل أنه "مينع منعا كليا
عىل أي مسؤول أو موظف عمومي،
كيفام كانت صفته ،تحت طائلة إثارة
مسؤوليته الشخصية أن يصدر أوامر أو أن
يقوم بالرشوع يف تنفيذ مشاريع عمومية
عىل عقارات الغري باالعتداء املادي ودون
املسطرة القانونية لنزع امللكية ألجل
املنفعة العامة" .كام تنص نفس املادة عىل
أن قيمة التعويض عن نزع امللكية ال ميكن
أن يتجاوز السعر املرجعي املعتمد من
طرف إدارة الرضائب واملحافظة العقارية
عند فرض ومراجعة الرضيبة عىل األرباح
العقارية وعند التحفيظ.
تتضمن التعديالت

تمويل التعليم واألمازيغية

التي قدمتها فرق
كام نصت املادة املعدلة عىل أنه "إذا تبني
صندوق تنفيذ األحكام الصادرة تتضمن التعديالت التي قدمتها فرق األغلبية
األغلبية إحداث
أن االعتامدات املتوفرة غري كافية لتنفيذ
إحداث صندوق جديد من أجل تنويع
صندوق جديد لتنويع ضد الدولة
يقوم
األحكام القضائية فإن اآلمر بالرصف
مصادر متويل منظومة الرتبية والتكوين
مصادر تمويل
وتضمنت التعديالت إحداث صندوق
التربية
منظومة
وجوبا بتوفري االعتامدات الالزمة ألداء املبلغ
يسمى "صندوق تنفيذ األحكام الصادرة ضد وتحسني جودتها .ويأيت هذا التعديل تفعيال
املتبقي يف ميزانية السنوات الالحقة ،وذلك
والتكوين وتحسين الدولة" يكون وزير املالية آمرا بقبض موارده ملقتضيات املادة  47من القانون اإلطار رقم
جودتها.
يف أجل أقصاه  4سنوات دون أن تخضع
ورصف نفقاته ويتضمن املبالغ املدفوعة من  51.17املتعلق مبنظومة الرتبية التكوين.
ويقرتح التعديل أن يكون الوزير املكلف
للحجز".
أموال الدولة والجامعات الرتابية
امليزانية العامة والهبات والوصايا.
وينص التعديل عىل تنفيذ األحكام الصادرة بالرتبية والتكوين املهني والتعلم العايل آمرا
من جهة أخرى ،كشف مصدر برملاين مطلع
ضد الدولة يف حدود االعتامدات املخصصة بقبض موارده ورصف نفقاته.
لـ"تيلكيل عريب" أن املادة  9قد تطرأ عليها
لكل قطاع وزاري مع احرتام األولوية حسب وتتكون موارد الصندوق من املبالغ
تعديالت أخرى يف مجلس املستشارين،
املدفوعة من امليزانية العامة ومساهمة
ممثيل
وذلك بالتنصيص عىل عدم تأشري
تاريخ صدور األمر بتنفيذ الحكم القضايئ
الجامعات الرتابية يف إطار اتفاقي ،وكذا
وزارة الداخلية عىل ميزانية الجامعات التي
النهايئ .وعالقة بالنقاش الدائر حول املادة
مساهمة املؤسسات واملقاوالت العمومية.
مل تؤد املبالغ املالية املحكوم بها ضدها
 9من مرشوع قانون املالية ،تقدمت فرق
كام تتضمن التعديالت إحداث صندوق
داخل أجل  4سنوات.
األغلبية بتعديل يرمي إىل إضافة املادة 8
مكررة ،وذلك من أجل التنصيص عىل إثارة تحت مسمى "صندوق تعزيز التواصل
وكانت املادة  9من مرشوع قانون املالية قد
املسؤولية الشخصية للمسؤولني واملوظفني باللغة األمازيغية وتنمية استعاملها يف
أثارت جدال سياسيا وقانونيا واسعا ،بعدما
مختلف مجاالت الحياة العامة ذات
اعتربها محامون وقضاة غري دستورية ،فيام
األولوية" .ويأيت هذا التعديل رغبة يف
تشبث وزير االقتصاد واملالية برضورة املوازنة
التمكن من أجرأة القانون املتعلق بتحديد
بني تنفيذ األحكام القضائية واستمرارية
تعديل جديد يثير المسؤولية الشخصية
مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية
املرفق العام .وكشف محمد بنشعبون وزير
للمسؤولين والموظفين عند عدم
وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أن الحجز
احترامهم لمسطرة نزع الملكية ألجل
مجاالت الحياة العامة ذات األولوية ،والسيام
عىل أموال الدولة بلغ  10ماليري درهم خالل
تنمية استعاملها وتيسري تعلمها ،وحامية
الثالث سنوات األخرية ،اليشء الذي يهدد
المنفعة العامة.
املوروث الثقايف والحضاري األمازيغيn .
التوازنات املالية للدولة" ،بحسبه.
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xxxx

ملف معتقلي الريف

بدأت تتشكل معامل أزمة
قوية بني املندوبية العامة
إلدارة السجون واملجلس
الوطني لحقوق اإلنسان عىل
خلفية ملف معتقيل حراك
الريف.

المختار عماري

يوم األربعاء  13نونرب ،خرجت املندوبية
العامة إلدارة السجون لتوجه انتقادات
حادة للفريق الذي انتدبه املجلس للتحقيق
يف اتهامات معتقيل الريف املندوبية
بتعرضهم للتعذيب و اعتقالهم يف ظروف
ال إنسانية.

انتصار المندوبية لموظفيها

يقول بالغ املندوبية ،التي يديرها محمد
سامل التامك ،إن حديث املجلس ،الذي
ترأسه أمينة بوعياش ،عن "شهادات توقف
عن العمل بالنسبة للموظفني" ،يف الوقت
الذي يقول إن املعتقلني أصيبوا بكدمات
يعترب "تحيزا واضحا إىل جانب املعتقلني عىل
حساب املوظفني".
واتهمت املندوبية فريق املجلس بعدم
القيام بأي بحث ملعرفة مدى األرضار التي
لحقت مبوظفيها ،من طرف اللجنة املذكورة،
متهمة وفد املجلس بـ"استهانة غري مفهومة
بحق املوظفني يف االعتبار والحامية".

 5تيلكيل عربي من  15إلى  21نونبر 2019

بالغ المجلس يكذب المندوبية

المجلس الوطني
لحقوق اإلنسان
لم يزك االتهامات
بالتعذيب ،لكنه
كشف أن المندوبية
لم تقل الحقيقة
بخصوص ظروف
اعتقال السجناء.

املالحظ أن البالغ األخري للمجلس الوطني
لحقوق اإلنسان حاول أن يقبض العصا من
الوسط ،بحيث مل يزك االتهامات بالتعذيب،
لكنه كشف أن املندوبية مل تقل الحقيقة
بخصوص ظروف اعتقال السجناء.
املجلس قال إنه بعد التحري والتحقيق يف
أوضاع معتقيل حراك الريف ،نزالء املؤسسات
السجنية تيفلت  2و توالل  2ورأس املاء،
وعني عائشة وتاونات وسجني تازة وكرسيف،
"مل يتم مالحظة أي أثر للتعذيب يف حق
املعتقلني" ،وأنه مقابل ذلك "الزيارات التي

قام بها وفد املجلس إىل سجني توالل  2وعني
عائشة ،وقف خاللها عىل الظروف املزرية
للزنزانات التأديبية؛ التي ال تتوفر فيها اإلنارة
والتهوية ،بشكل ال يحرتم املقتىض  31من
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء".
وذكر املجلس أنه وفقا للفصل  16من دليل
األمم املتحدة لتدريب موظفي السجون عىل
حقوق اإلنسان" :ينبغي أن تكون السجون
بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها ،أي
للسجناء واملوظفني والزوار" .ويويص املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان مبالمئة مرشوع
القانون الخاص بتنظيم املؤسسات السجنية،

xxxx

الذي يتم تدارسه حاليا ،مع املبادئ التوجيهية
الدولية املعمول بها يف هذا املجال.
هذه االستنتاجات تتناقض مع بالغ سابق
للمندوبية العامة إلدارة السجون دافع بقوة
عن اإلجراءات التأديبية ضد السجناء وقال
إن املندوبية "كانت وستظل حريصة عىل
احرتام القانون املنظم لعمل املؤسسات
السجنية ،سواء يف ما يتعلق بإصدار
العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف
قضاء تلك العقوبات" مشرية بهذا الخصوص
اىل أن" الزنازين االنفرادية التي وضعوا بها
تتوفر عىل كافة الرشوط الصحية من إضاءة
وتهوية ونظافة".

التناقض حول اإلضراب عن
الطعام

الخالف الحايل بني املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان واملندوبية العامة إلدارة السجون
أخرج أزمة صامتة إىل العلن .قبل هذا
التاريخ ،خرجت املندوبية لتنفي بشكل قاطع
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مسيرة تدعو
إلى إطالق سراح
المعتقلين على
خلفية حراك الريف.

الفسحة التي تبعد بحوايل  30مرتا ،كام أنه
إرضاب املعتقل ربيع األبلق عن الطعام،
ثم جاء ما يفيد أن للمجلس رأي آخر .فقد ميارس مجموعة من األنشطة رفقة السجناء
نرشت وكالة املغرب العريب لألنباء قصاصة الذين يشاطرونه الغرفة ،دون أن تظهر عليه أي
من عالمات التعب أو اإلرهاق أو فقدان الرتكيز
تقول إن إدارة السجن املحيل طنجة 2
أفادت أن السجني ربيع األبلق ،املعتقل عىل املصاحبة عادة لإلرضاب عن الطعام".
وأبرزت إدارة السجن املحيل طنجة  2إىل أنه
خلفية أحداث الحسيمة" ،مل يسبق له أن
"يتبني من خالل ما سبق أن جهات خارج
تقدم لها بأي إشعار بالدخول يف إرضاب
السجن تقوم بالرتويج ملجموعة من األكاذيب
عن الطعام" ،مضيفة "أن النشاط اليومي
من أجل تضليل الرأي العام ،من خالل ادعاء
للسجني املذكور يؤكد أن حالته الصحية
أن حالة السجني املعني حرجة جراء خوضه
عادية".
إلرضاب عن الطعام ،وذلك خدمة ألجندات
واستطردت إدارة السجن املحيل طنجة 2
أن "السجني املذكور مل يسبق له أن تقدم لها خاصة ال عالقة لها بظروف اعتقال الفئة التي
بأي إشعار بالدخول يف إرضاب عن الطعام ،ينتمي إليها السجني املذكور".
وأنه مل يسبق له أن رفض استالم أية وجبة أياما قليلة بعد ذلك ،سيؤكد املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،حسب ما أفاد به مسؤولون
من الوجبات الغذائية املقدمة له ،كام أنه
باملجلس ،عددا من وسائل اإلعالم ،ومن بينها
يرفض الخضوع لعملية قياس املؤرشات
"تيلكيل عريب" ،لوالدة ربيع األبلق املعتقل
الحيوية من طرف طبيب املؤسسة".
بالسجن املحيل طنجة  2عىل خلفية أحداث
وأضافت أن "النشاط اليومي للسجني
الحسيمة ،يف اتصال هاتفي ،يوم الخميس 31
املذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية،
أكتوبر  ،2019خرب فكه إرضابه عن الطعامn .
حيث إنه ينتقل يوميا من غرفته إىل ساحة

الملف

الرشوة الكبيرة..

من شكاية مبارشة إىل رئيس النيابة العامة ،ثم تنسيق مع عنارص الرشطة القضائية مبراكش ،التي نصبت
كمينا ،بتنسيق مع الوكيل العام للملك ،سقط صيد مثني ،يعترب أكرب "بطل" يف قضية فساد يف اآلونة
األخرية .املتهم ليس شخصا عاديا وال موظفا صغريا ،بل هو مدير الوكالة الحرضية مبراكش ،إحدى املدن
التي ال تكف عن التوسع العمراين وما يفتأ فيها سعر املرت املربع عن االرتفاع.
الملف من إعداد عبد الرحيم سموكني
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الملف

هذه حكاية موظف كبري ،أحيل يوم الثالثاء
 12نونرب  2019عىل الغرفة الجنائية االبتدائية
باملدينة الحمراء ،بعدما ضبط متلبسا بتلقي
شيك بقيمة  886مليون سنتيم ،إضافة إىل
مبلغ نقدي قدره  50مليون سنتيم ،غري
أن االنتقال إىل "فيلتيه" يف كل من مراكش
والرباط ،كشف عن مفاجآت كبرية ،ميكن
وصفها ،دون مبالغة ،بـ"مغارة عيل بابا" .املتهم
يبقى بريئا حتى تثبت إدانته ،لكن تفاصيل
القصة أغرب من الخيال.

كمين يقود إلى "الكنز"

حصل "تيلكيل عريب" عىل معطيات تفصيلية
جديدة يف قضية اعتقال مدير الوكالة الحرضية
ملراكش يف شهر يوليوز املايض ،لتنطلق
محاكمته يف  21نونرب الجاري ،متلبسا بتسلم
رشوة قيمتها  886مليون سنتيم ،إضافة
إىل العثور عىل مبلغ  50مليون سنتيم يف
الصندوق الخلفي لسيارته رباعية الدفع ،عندما
كان يلتقي املشتيك ،وهو منعش عقاري،
كان السبب يف اإليقاع به ،بعدما مل مام
سامه بـ"االبتزاز املتكرر" من املسؤول ،ليقرر
التوجه مبارشة إىل رئيس النيابة العامة محمد
عبدالنباوي ،فيجري االتفاق عىل وضع خطة
محكمة من أجل اإليقاع مبدير الوكالة الحرضية
مبراكشمتلبسا.
لكن املفاجأة الكبرية كانت عندما انتقلت
عنارص الرشطة القضائية إىل محل سكن مدير
الوكالة الحرضية ملراكش ،ثم إىل "فيلته" الثانية
بالرباط ،ليجري العثور يف األوىل عىل مبلغ
نقدي قدره  250مليون سنتيم ،إضافة إىل
مقتنيات باهظة الثمن ،مل يستطع املتهم إثبات
رشائها ،وادعى أنه تلقى أغلبها كهدايا من
األصدقاء أو العائلة ،لكن هذا التربير بقي عصيا
عىل الفهم ،خاصة وأن املحجوزات تجسدت
يف أكرث من  42ساعة يدوية فاخرة ،يصل
سعر واحدة منها فقط إىل  32مليون سنتيم،
كساعة " ،"Bouchronبينام ال يقل السعر
األرخص عن  6ماليني سنتيم .كام جرى حجز
ما يقارب  100قطعة من املجوهرات والحيل
املرصعة كلها باألحجار ،إضافة إىل ماسات
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تبلغ مساحتها  20هكتارا ،بعدما طلب من
وأحجار كرمية ،وأزيد من  74حقيبة يدوية
فاخرة ،يصل سعر أغالها إىل  14مليون سنتيم مالكها ،واملشرتي هنا هو املنعش العقاري،
وأكرث من  20نظارة شمسية باهظة الثمن ،ال فهل كان مبلغ الشيك عبارة عن عمولة عن
السمرسة.
يقل سعر الواحدة منها عن  5آالف درهم.
وحسب مصادر "تيلكيل عريب" ،فإن املتهم
املزداد سنة  1969بالقرص الكبري ،قدم نفسه مدير وسمسار وعمولة بمليار
بدأت قصة العالقة بني مدير الوكالة
خالل استنطاقه عىل أنه مغريب ويحمل
الحرضية ملراكش ورجل األعامل واملنعش
الجنسية الفرنسية ،لكنه ال يتذكر رقم جواز
العقاري ،سنة  ،2016عندما عني املتهم يف
سفره الفرنيس.
مل تقترص الثقوب يف الذاكرة عىل رقم جوازه منصبه الجديد ،وحسب مصادر "تيلكيل
عريب" ،فإنه أقر بتشكل عالقة صداقة بني
الفرنيس فقط ،بل طالت تذكره لتفاصيل
الطرفني بحكم مهام املشتيك ،وأنهام كانا
اقتناء هذه املشرتيات الكثرية ،والتي نسب
عىل تواصل دائم منذ ذاك التاريخ ،وهي
أغلبها إىل هدايا من األصدقاء ،مبن فيهم
العالقة التي تطورت إىل صداقة عائلية
املقاول املشتيك الذي أوقع به.
تشمل زوجة املتهم أيضا.
وحسب املصادر ذاتها ،فإن املشتيك لجأ إىل
وإذا كان املتهم ينفي خالل االستامع إليه
رئاسة النيابة العامة ،بعدما كل من ابتزاز
من طرف عنارص الرشطة القضائية ،اعتبار
مدير الوكالة الحرضية ،متهام إياه بطلب
تلقيه شيكا من املشتيك رشوة ،فإنه أقر
رشوة ،مقابل التوقف عن العراقيل التي
خالل التحقيق معه ،بأن انخراطه يف عملية
تواجه مرشوعا سكنيا راقيا بالحي الشتوي
بيع أرض "طريق الدارالبيضاء" وطمعه يف
مبراكش ،وتسهيل حصوله عىل ترخيص
تجزئة سكنية بطريق الدار البيضاء ،كام اتهم تلقي مقابل عن ذلك ،وهو ما يتناىف مع
املهندس املعامري الخاص بالتواطؤ مع مدير منصبه كمدير للوكالة الحرضية ومرشف
الوكالة الحرضية .التجزئة السكنية بالقرب من ومراقب لكافة املشاريع العقارية املنجزة
"مرجان" مراكش الواقع يف طريق الدارالبيضاء باملدينة ،وأقر أمام املحققني بأن منصبه ال
يخول له مامرسة هذا النشاط؛ أي تلقي
هي مربط الفرس؛ إذ يقر املتهم بأنه لعب
دورا مهام يف العثور عىل مشرت لها ،وهي أرض عمولة عن سمرسة يف أرض شاسعة تقع يف

الملف

موقع حيوي يف املدينة الحمراء.
بالنسبة ملهندس معامري تخرج سنة 1995
من املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية
بالرباط ،والذي ميلك ثالث فيالت يف كل
من الرباط ومراكش وبوسكورة ،فإن الشيك
السمني بـ 886مليون سنتيم ،إضافة إىل
مبلغ  50مليون سنتيم اللذين ضبط وهو
يتلقاهام من املشتيك يف الكمني املنصوب له
يف شهر يوليوز املنرصم ،ال يعدوان كونهام
جزءا من أتعاب لرشكة متتلكها زوجته.
كيف لرجل مسؤول يف منصب حساس
أن يتلقى رشوة عرب شيك؟ فبغض النظر
عن الخمسني مليون نقدا ،كان الشيك يف
اسم رشكة مملوكة لزوجة املتهم ،وحسب
مصادر "تيلكيل عريب" ،فإن املتهم اعترب أن
الشيك هو تسبيق عىل تعاقد بني رشكة
املشتيك ورشكة زوجته.
ويدافع املتهم عن نفسه بالقول إن املشتيك
طلب منه مساعدته يف العثور عىل رشكة
لالستشارة واملواكبة بشأن عملية اقتناء
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منعش عقاري كان
السبب في اإليقاع
بالمتهم ،بعدما مل
مما سماه بـ"االبتزاز
المتكرر" منه.

" ،"Lettre de Missionوأنها ال ترقى ألن
القطعة األرضية املذكورة ،فام كان منه
سوى أن اقرتح عليه خدمات رشكة زوجته .تكون عقدا ،ألنها ورقة مقرتحات ،وبالتايل ال
ويذهب املتهم بعيدا يف تربير تلقيه للشيك ميكنها بتاتا أن تنتج أي أثر قانوين يف غياب
ومبلغ  50مليون سنتيم ،بالقول إن زوجته اتفاق رسمي بني الطرفني؛ إذ أنها موقعة
فقط من طرف زوجته لوحدها ،وال تحمل
واملشتيك التقيا ليتفقا عىل مبلغ يناهز
مليارا و 300مليون سنتيم ،كمقابل عىل توقيع املشتيك ،كام أنها ال تتضمن أي تنصيص
هذه الخدمة ،وأن املشتيك أخذ يف تقديم بتحديد العقار موضوع املعاملة.
اقرتاحات بخصوص كيفية أداء هذا املبلغ ،مصادر "تيلكيل عريب" وقفت عند نقطة مهمة؛
حيث اقرتح بداية أن يتم األداء بفرنسا
رأت أنها تدحض بقوة مزاعم املتهم .فقد وجد
دون أن يتم تفصيل طريقة ذلك.
املحققون أن الوثيقة "االقرتاح" أنجزت سنة
 ،2018أما الفاتورة فأنجزت بتاريخ  07يونيو
 ،2019علام بأن عملية اقتناء العقار ابتدأت
الزوجة واألب والصديق..
عالقات قرابة أم غطاء؟
أواخر  ،2017وهو ما يؤكد ،حسب املحققني،
بالنسبة إىل مدير الوكالة الحرضية املعتقل ،أن رشكة الزوجة ال عالقة لها إطالقا بهذا
والذي أحيل يوم الثالثاء  12نونرب الجاري االقتناء ،وأن توقيعها عل هذه الوثيقة جرى
عىل غرفة الجنايات االبتدائية مبراكش ،فإن ربطه زورا من طرف الزوج.
وحسب املصادر ذاتها ،فإن املحققني واجهوا
االتفاق بني املشتيك ورشكة زوجة املتهم
املتهم بكون مزاعمه واهية وغري مقنعة
كان شفويا ،مقدما وثيقة رأى فيها عقدا
واقعيا وقانونيا ،وأن إقحامه لزوجته ورشكتها
بني الطرفني ،غري أن املحققني ،تضيف
يف هذا املوضوع يبقى دون جدوى وال يدفع
املصادر ،رأت يف الوثيقة مجرد ورقة

الملف

عنه تهمة االبتزاز واالرتشاء واستغالل
النفوذ ،بحيث أن التفافه يبني مدى تورطه
ويؤكد دهاءه واعتامده عىل وسائل احتيالية
تقوم عىل التزوير يف سبيل اإليهام بقيام
معاملة بني الرشكتني يك يتخذ ذلك غطاء
لتلقي الرشوة.
لكن رغم مواجهته بهذه التهم ،واصل املتهم
تشبثه بأقواله النافية لتلقي رشوة تقارب
املليار سنتيم ،رغم أن املحققني واجهوه بأن
رشكة زوجته لها تخصص معني وفق السجل
التجاري الخاص بها ،إذ أنها تقوم بالهندسة
االستشارية وإنجاز دراسات يف جميع
املجاالت والنشاطات ،وتوفري جميع املوارد
واالستعانة بطاقات خارجية يف مجاالت
الصحة وتأمني ظروف العمل والبيئة،
وأن الوساطة يف اقتناء العقارات وتلقي
العموالت عن ذلك يبقى بعيدا عن تخصص
الرشكة ،وال يحق لها بتاتا مامرسة هذا
النشاط ،الذي يبقى منظام مبوجب نصوص
قانونيةمعينة.
شكوك املحققني حول استعامل رشكة
زوجته كغطاء لتلقي عموالت ليست من
حقه وتتناىف مع منصبه عززه أيضا العثور
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ضبط الموظف الكبير متلبسا بتلقي
شيك بقيمة  886مليون سنتيم ،إضافة
إلى مبلغ نقدي قدره  50مليون سنتيم،
غير أن االنتقال إلى "فيلتيه" ،كشف عن
مفاجآت كبيرة.

كمين األمن تحت
إشراف النيابة العامة
أسقط مدير الوكالة
الحضرية بمراكش.

عىل دفرتي شيكات يف "فيلته" يف مراكش
باسم رشكة ثانية ،وهو شيك قال عنه املتهم
إنه يعود للرشكة اململوكة لوالده وزوجته
يف إطار مفاوضات مع بنكها لتشرتي هذه
الرشكة املتخصصة يف اإلنعاش العقاري ،لكنه
أقر بأنه ال يتذكر الظروف التي من أجلها
بقي دفرت الشيكات بحوزته.
مل يقترص إقحام مدير الوكالة الحرضية
ملراكش عىل زوجته ووالده ،بل وصل أيضا
إىل والدته ،حينام كشف للمحققني عىل أنها
متتلك نسبة من مطعم شهري يف مراكش؛ إذ
برر عيشه يف مستوى باذخ ،بكون والدته
متتلك الثلث يف هذا املطعم الذي يحقق
شهريا رقم معامالت يصل إىل  50مليون

سنتيم ،وأن والدته تسلمه منذ عرش سنوات
مبالغ مالية ترتاوح ما بني  20ألف درهم
و 40ألف درهم ،كام أن والدته تتنازل له
عن هذه املداخيل ،باعتبار أن لها مداخيل
أخرى تتجسد يف امتالكها لعامرة بفاس
مكرتاةبكاملها.
ورغم ضبطه متلبسا بتسلم شيك سمني،
ومبلغ  50مليون سنتيم ،والعثور عىل
عرشات الساعات الثمينة والباهظة
الثمن وما يزيد عن مائة قطعة ذهبية
ومجوهرات وأحجار كرمية ،وما يزيد
عن السبعني حقيبة يد فاخرة ،وشعرات
النظارات الشمسية الغالية ،واصل املتهم
تشبثه بأقواله ،وأنه اقتنى هو وزوجته
أغلبها ،أو تلقاها كهدايا يف مناسبات مختلفة
من األصدقاء والعائلة ،إال أن املحققني مل
يقتنعوا بتفسري املتهم لهذه الوقائع ،أقواها
أن موظفا يفوق راتبه الشهري  40ألف
درهم ،وينعم بعطاء والدته ،وهو ما يتجىل
يف تنازلها لصالحه عىل مداخيل الثلث من
مطعم يف مراكش ،كام أن راتب زوجته من
الرشكة التي متتلكها يصل إىل  100ألف
درهم ،وكرائه لفيال ميلكها يف بوسكورة
بـسومة شهرية تبلغ  17ألف درهم ،ورغم
كل هذا ،فإنه رصح للمحققني ،بأنه لجأ إىل
االقرتاض من أحد أصدقائه ،وهو مهندس
معامري ،وجاء إدراج اسم الصديق ،ليربر
مدير الوكالة الحرضية توفره عىل املبلغ
النقدي املحجوز يف "فيلته" يف مراكش،
والبالغ  250مليون درهم.
تبقى القضية مفتوحة عىل مزيد من
التشويق واإلثارة ،خاصة بعد أن جرت
متابعة املتهم من طرف قايض التحقيق
بغرفة جرائم األموال باستئنافية مراكش عىل
الغرفة الجنائية االبتدائية باملحكمة نفسها،
بتهمة تلقي رشوة ،كام متت متابعة زوجته
ومهندس معامري من الرباط يف حالة رساح
باملشاركة يف تلقي الرشوة ،مع املنع من
مغادرة الرتاب الوطني .وحددت النيابة
العامة تاريخ الجلسة األوىل يف يوم الخميس
 21نونرب الجاريn .

حوار

إيفانكا ترامب:

يف أول زيارة لها إىل املغرب،
خصت إيفانكا ترامب ،نجلة
الرئيس األمرييك ومستشارته
الخاصة" ،تيلكيل" بهذا
الحوار الحرصي الذي تناولت
فيه عملها من أجل التمكني
االقتصادي للمرأة ،ونظرتها
إىل وضعية حقوق املرأة يف
املغرب ،وتقييمها للعالقات
بني الرباط وواشنطن.

حاورها :رضى دليل

ملاذا زيارة املغرب؟ ملاذا وقع اختيارك عىل
هذا البلد بالضبط ،وما هي املشاريع التي
سيتم إطالقها يف إطار هذه الزيارة؟
أنا متحمسة لتوسيع مجال "مبادرة املرأة
العاملية للتنمية واالزدهار" ،وزياريت إىل
املغرب هي املرحلة الثالثة يف جولة دولية
أقوم بها يف إطار هذا الربنامج .ويرافقني
"شني كينكروس" ،الرئيس املدير العام
ملؤسسة "تحدي األلفية" .وهدفنا التأكيد
عىل أهمية التمكني االقتصادي للمرأة،
وتأثري ذلك عىل األمن الوطني واالستقرار
الدويل .وتعمل "مؤسسة تحدي األلفية"،
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إيفانكا ترامب ،ابنة
الرئيس األمريكي
ومستشارته الخاصة.

حوار

من خالل رشاكتها مع الحكومة املغربية ،عىل
تحسني حكامة األرايض الساللية وتوطيد
الحقوق املكفولة للمغرب لتدبري هذه
األرايض ،وهذا من شأنه تعزيز النمو ،و"املرأة
العاملية للتنمية واالزدهار" فخورة بدعم مثل
هذه املبادرات.
تصل نسبة البطالة بني النساء يف املغرب إىل
 ،%19فهل تسعى مبادرة "املرأة العاملية
للتنمية واالزدهار" للمساهمة يف تحسني
هذا الوضع؟ وكيف؟
إن العمل عىل ازدهار النساء ضمن الساكنة
النشيطة يعترب إحدى الدعامات األساسية
ملبادرتنا هذه .ويتجىل ذلك يف الربامج
الرامية إىل تحسني جودة التعليم والتكوين
املهني ،لتمكني النساء من الحصول عىل
مناصب شغل .ودعام ملبادرة "املرأة العاملية
للتنمية واالزدهار" ،تركز الرشاكة بني املغرب
و"مؤسسة تحدي األلفية" عىل التعليم
والتكوين سعيا لتعزيز تشغيل النساء.
وسنعلن خالل هذه الزيارة عىل قرارات
واعدة تروم تطوير هذا الربنامج الذي له آثار
مبارشة عىل وضعية النساء .وأنا متحمسة
كذلك لزيارة "املعهد املتخصص يف مهن
الطريان ولوجيستيك املطارات" مبنطقة
"النوارص" ،فهذا املركز املتخصص يف التكوين
املهني التقني يشجع الرشاكة مع القطاع
العام من خالل الرشاكة مع "مؤسسة تحدي
االلفية".
كيف ستتحقق مبادرات "املرأة العاملية
للتنمية واالزدهار" يف املغرب؟ وما هو الدور
الذي ستؤديه "مؤسسة تحدي األلفية" يف
إطار هذا املرشوع؟
ملا تتمكن النساء من االزدهار ،فهن يساهمن
يف توطيد السالم وتكريس االستقرار ،كام
يساهمن يف خلق مناصب الشغل والنمو
االقتصادي .وقد الحظنا هذا يف عدة
مناسبات ،خاصة ملا أطلقنا مبادرة "املرأة
العاملية للتنمية واالزدهار" بالبيت األبيض
هذا العام ،وملا قمت مؤخرا بزيارة إىل أمريكا
الالتينية.
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"هدفنا التأكيد على أهمية التمكين
االقتصادي للمرأة ،وتأثير ذلك على
األمن الوطني واالستقرار الدولي".
ففي األرجنتني ،اشرتكت مع "مؤسسة
االستثامر الخاص ملا وراء البحار" (وهي
وكالة حكومية أمريكية تهتم بالتنمية)،
ووقفت عىل األثر املبارش لـ"القروض
الصغرية" عىل النساء املقاوالت يف هذا
البلدّ .فقد رأت ورشات للمالبس وكذلك
مخبزات النور ألن النساء اللوايت حصلن عىل
التمويالت الالزمة والتكوين الرضوري نجحن
يف إطالق مقاوالت متينة وتطويرها .ويف
املغرب تصبو مبادرة "املرأة العاملية للتنمية
واالزدهار" ،بدعم من "مؤسسة تحدي
األلفية" ،إىل املساهمة أساسا يف تحسني
إنتاجية األرايض ،والتعليم والتكوين املهني.
إيفانكا ترامب تزور
منطقة فالحية في
سيدي قاسم.

هل تعتقدين أن املعتقدات الدينية
وتحسني حقوق املرأة أمران متوافقان؟

إن الحكومة األمريكية تسعى ،من خالل
مبادرة "املرأة العاملية للتنمية واالزدهار" ،إىل
تحسني حقوق املرأة بغض النظر عن أصلها
وجنسيتها ودينها وثقافتها .ويحذونا اعتقاد
راسخ بان تحسني حقوق املرأة وكذلك حرية
املعتقد  -وكالهام من األولويات األمريكية
– ميكن ان يسريا جنبا إىل جنب .ونحن
فخورون بالعمل مع رشكاء مثل املغرب،
الذي يعد منوذجا للتقدم يف هذين املجالني.
يعتقد البعض أن "مبادرة املرأة للتنمية
واالزدهار" ال تتوفر سوى عىل وسائل
"متواضعة" ال تسعفها لتقديم مساهمة
فعالة .بم تجيبني عن هذه االنتقادات؟
إن "املرأة للتنمية واالزدهار" مبادرة أحدثها
الرئيس ترامب مبوارد مالية خصصتها لها
الحكومة األمريكية ،ولكننا نسعى كذلك إىل
عقد رشاكات مع فاعلني آخرين ،مثل القطاع
الخاص ،أبناك التنمية املتعددة األطراف،
وفاعلني عموميني آخرين .غايتنا تحقيق
أهدافنا ،وإرساء تغيري مستدام.
إن "مبادرة املرأة للتنمية واالزدهار"
هي األوىل من نوعها التي تروم تحقيق

حوار

التمكني االقتصادي للمرأة ،عىل مستوى
الحكومة األمريكية .وتسعى إىل توظيف
املوارد التي تتوفر عليها عىل النحو األمثل
ملواكبة البلدان يف سعيها لتمكني املرأة
اقتصاديا .وهذا يفرتض تعبئة املوارد املحلية
ومساهمة القطاع الخاص.
لقد تعهد الرئيس األمرييك بتخصيص 300
مليون دوالر لهذه املبادرة ،كام أن الحكومة
األمريكية واحد من الرشكاء املؤسسني
لـ"مبادرة متويل النساء املقاوالت" يف البنك
الدويل ،وستعمل عىل تعبئة  2.6مليار
دوالر.
يف وقت سابق من هذه السنة ،أطلقنا،
خالل زياريت إلثيوبيا ،مبادرة "املرأة العاملية
للتنمية واالزدهار – إفريقيا" التي ستحظى
بدعم الحكومة األمريكية يف حدود 350
مليون دوالر .كام أن هذه األخرية تعتزم
تعبئة مليار دوالر لدى القطاع الخاص
لتمويل املقاوالت التي متلكها وتديرها
النساء ،وتعود عليهن بالنفع .بهذه الطريقة
ميكننا إحداث تأثري ملموس وبلوغ هدف
"مبادرة املرأة العاملية للتنمية واالزدهار"،
أي املساهمة يف تعزيز القدرات االقتصادية
لـ 50مليون امرأة يف أفق .2025
يف يوليوز املايض ،أحدثت تغريدة لك
عىل "تويرت" حول حقوق املرأة يف املغرب،
الكثري من الجدل .وردا عىل ما نرشت،
انتقد بعض األشخاص وضعية املرأة
املغربية .كيف ترين تطور حقوق املرأة
يف بالدنا؟ دعوت يف الكوت ديفوار إىل
بذل مزيد من الجهود يف هذا املجال ،هل
تعتزمني تكرار هذا األمر هنا؟
تشكل القوانني املعتمدة مؤخرا لتشجيع
املساواة بني الجنسني تقدما مهام ،وقد
تحمست كثريا وبالخصوص للمصادقة
حديثا عىل القوانني املتعلقة باألرايض
الساللية ،التي تدعم الحقوق العقارية
للنساء باملغرب .وأتطلع إىل التعاون مع
الحكومة املغربية للعمل عىل تطبيقها.
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األميرة لالمريم
تستقبل إيفانكا
ترامب لحظة
وصولها إلى
المغرب.

أنت ثاين مسؤول أمرييك يزور املغرب منذ
انتخاب دونالد ترامب ،وذلك بعد زميلك
يف البيت األبيض وزوجك ،املستشار الخاص
جاريد كوشرن .كيف تنظر اإلدارة األمريكية
الحالية إىل املغرب؟ كيف ميكن تعزيز
العالقات بني البلدين؟
يويل البيت األبيض أهمية كبرية للتعاون الثنايئ
بني املغرب وأمريكا ،وهو يندرج يف إطار واسع
من املصالح املشرتكة عىل املستويني االقتصادي
واألمني .وهذا الرتابط يتجسد خصوصا يف
اتفاق التبادل الحر بني بلدينا .إن زياريت
للمغرب تؤكد التزامنا بهذه العالقات ،وتسلط
الضوء عىل أحد السبل العديدة التي نوطدها
بها ،أي من خالل تعزيز التمكني االقتصادي

"لما تتمكن النساء من االزدهار ،فهن
يساهمن في توطيد السالم وتكريس
االستقرار ،كما يساهمن في خلق
مناصب الشغل والنمو االقتصادي".

للمرأة .ونحن سعداء ونتطلع إىل مواصلة
هذه الرشاكة الوثيقة واملثمرة مع املغرب.
عىل املستوى الشخيص ،انتقلت من عارضة
أزياء إىل سيدة أعامل ثم إىل مستشارة
خاصة للرئيس ترامب .كيف متكنت من
التأقلم مع دورك الجديد ،ومباذا ستفيدك
خربتك يف النهوض مبهمتك يف البيت
األبيض؟
أنا فخورة بالعمل الذي أقوم به حاليا
وبتجربتي يف القطاع الخاص .وعميل السابق
بهذا القطاع مكنني من بث روح املقاولة يف
املهمة التي أقوم بها داخل البيت األبيض.
وأستلهم كل يوم من األشخاص الذين ألتقي
ومن العمل الذي أنجزه .وسأكون دامئا
ممتنة لخدمة بلدنا العظيم.
هل تفكرين يف مسرية سياسية؟
ال .أعتز كثريا بدوري الحايل وبالعمل الذي
أقوم به ملساعدة الرئيس عىل تحقيق
برنامجه .وأنا أفضل كثريا السياسات العامة
وعىل العمل السيايس باملعنى الحريفn .

رياضة

كارتيرون لـ"تيلكيل عربي":

 10أشهر فقط كانت كافية
ليتخذ فريق الرجاء الريايض
قرار إقالة مدربه الفرنيس
باتريس كارتريون ،بعد 24
ساعة من هزمية بالدوري
االحرتايف ،أمام فريق يوسفية
برشيد ،مبلعب األخري.
صفاء بلعوشي

املدرب الذي خاض مع الرجاء الريايض
تجربته التدريبية الخامسة بالقارة السمراء
(منتخب مايل ،يت يب مازميبي ،وادي دجلة،
األهيل املرصي) ،تحدث لـ"تيلكيل عريب"
عن كواليس إقالته ،وأيضا عن رأيه بخصوص
تدبري نهاية ارتباطه مع "النسور الخرض"
واختيار مدرب جديد بعد وقت قصري من
إعالن الخرب رسميا للجامهري ،وأبدى ترحيبه
بفكرة خوض تجربة جديدة باملغرب.
التحاقك بفريق الرجاء الريايض ،كان
بأهداف واضحة ،أبرزها قيادة املجموعة
للمشاركة مبنافسات عصبة األبطال
اإلفريقية ،بعد  10أشهر كانت اإلقالة .كيف
تلقيت الخرب؟
بداية أحرتم القرار الذي تم اتخاذه من
طرف إدارة النادي ،والقايض بإقالتي ،رمبا
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الفرنسي باتريس
كارتيرون ،المدرب
السابق للرجاء
البيضاوي.

مل يروا ّيف رجل املرحلة واملدرب الذي
ميكنه مواصلة قيادة الفريق لتحقيق نتائج
إيجابية ،خالل الفرتة املقبلة.
التحاقي بصفوف الرجاء كان مبوجب عقد
قصري األمد يف البداية ،ألنني أعرف جيدا
أن النادي عريق وبشعبية جامهريية كبرية،
وكان عيل تحقيق مجموعة من األهداف
والنتائج ،إلنهاء املوسم الريايض الذي
التحقت يف شطره الثاين بصفوف الفريق.

كنت سعيدا بالتتويج مع "النسور" بلقب
"السوبر اإلفريقي" ،وأيضا تقليص فارق
النقاط أمام الغريم التقليدي الوداد
مبنافسات البطولة الوطنية االحرتافية
للموسم املايض ،حيث متكنا من ربح أزيد
من  20نقطة ،للوصول إىل املراكز املتقدمة،
ومتكنت املجموعة من ضامن مكانة بعصبة
األبطال اإلفريقية ،كام كان متفقا.
اآلن ،وبعد أربع مباريات بالبطولة الوطنية

رياضة

االحرتافية ،من بينها  3خارج الديار ،حصدنا
 7نقاط .أرى النتيجة معقولة جدا مقارنة
أيضا بغرمينا الوداد الريايض ،الذي ينافس
عىل أزيد من واجهة.
املنافسة عىل لقب البطولة املحلية كان من
بني مشاريعنا لهذا املوسم والحظوظ كانت
متساوية بيننا وبني املنافسني ،إضافة إىل
البطولة العربية لألندية التي خضنا ذهاب
مثن نهائيها أمام الوداد ،وقدمنا أداء مقبوال،
وحظوظنا ظلت متساوية مع الخصم
للعبور للدور املقبل ،دون أن أنىس أن
الفريق حاليا ،مبرحلة دور املجموعة بأبرز
بطولة إفريقية "عصبة األبطال اإلفريقية".
بالنسبة إيل ،البداية هذه السنة كانت
موفقة ،والنتائج املحققة ليست دراماتيكية،
ما عدا صدمة الخروج من منافسة كأس
العرش .عموما ،سأظل دامئا مشجعا لفريق
الرجاء الريايض ولالعبني ،وأريد تقديم
الشكر للجامهري أيضا عىل املوسم الرائع
الذي قدمته من املدرجات ،ولدعمنا يف
املوسم الذي حققنا به نتائج جيدة كرويا.
هل الهزمية أمام يوسفية برشيد كانت سببا
مبارشا يف إقالتك ،أم أن هنالك كواليس
أخرى بالنسبة إليك؟
بخصوص النتيجة األخرية أمام يوسفية
برشيد مبنافسات البطولة ،بالتأكيد أرى
أن الهدف "املحزن" الذي ُسجل علينا يف
الوقت بدل الضائع ،كان من بني األشياء
التي أعطت وزنا لقرار املسؤولني ،من أجل
االستغناء عن خدمايت ،وهذا ما حصل فعال.
النادي أعلن اليوم عن إقالتك ،ووجه رسالة
شكر لك ،بخصوص ما قدمته ،خالل الـ10
أشهر األخرية للفريق ،وبعدها بفرتة قصرية،
تم اإلعالن عن املدرب الجديد للرجاء .هل
األمر كان طبيعيا بالنسبة إليك؟
حسنا ،تعليقي هو أن االشتغال مل يكن سهال،
ونحن نسمع عن أشياء يف الكواليس تحرض
بخصوصنا (الطاقم الفني) ،أو ميكن القول
إنها كانت مربمجة .هذه األشياء أو الكواليس
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كارتيرون يعتبر أن
الهدف "المحزن"
الذي سجلته يوسفية
برشيد في الوقت
بدل الضائع ،كان
من بين األشياء
التي أعطت وزنا
لقرار المسؤولين
باالستغناء عنه.

التي تحدثت عنها اآلن ،ليست بأعذار أقدمها
عن يشء ما بدر عني ،ألين بعيد جدا عن
فكرة تقديم تربيرات وأعذار ،وهناك أشخاص
آخرون عليهم توضيح هذه التفاصيل التي
تابعها الجميع اليوم .ما حصل اليوم ،يعني أن
كل تلك األمور التي سمعناها وكانت قادمة
من الكواليس قبل أسابيع ،صحيحة ،وثبت
األمر فعليا ،وهذه األشياء لن تكون مبثابة
مشكل بالنسبة إيل.
هل ميكنك تقريبنا من مخططاتك
املستقبلية؟ وهل ترحب بفكرة العودة إىل
الدوري املغريب ،بعد أول تجربة مع الرجاء؟

"البداية هذه السنة كانت موفقة ،والنتائج
المحققة ليست دراماتيكية ،ما عدا صدمة
الخروج من منافسة كأس العرش".

حاليا ،بالنسبة ملخططايت املستقبلية ،فيمكن
القول إنني محظوظ جدا بالتوصل بعدد
من العروض املهمة مبارشة بعد نهاية
ارتباطي بالرجاء .وسآخذ بعض األيام من
أجل دراستها جميعا ،قبل الحسم يف وجهتي.
بالنسبة لفكرة خوض تجربة جديدة بالدوري
االحرتايف املغريب ،فبالتأكيد ال مشكل لدي ،يف
قيادة فريق آخر.
هل كنت متسامحا جدا مع الالعبني ،ما
خلق أحيانا حاالت من التسيب بفريق
الرجاء الريايض؟
لدي أسلويب الخاص يف تدبري املجموعة أو
الفريق الذي أقود .وأنا دامئا أحرص عىل أن
أكون قريبا من جميع الالعبني ،من القادة
أو باألحرى األسامء التي أمضت وقتا طويال
باملجموعة .وال أعتقد بأن هذا األمر خلق
مشاكل انضباطية كثرية مع الرجاء أو هنالك
حاالت "مستفزة" .هذا التعامل مع الجميع
بالفريق هو اختياريn .

