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برزت عىل الساحة خالل الفرتة األخرية انتخابات األندية 
والتي حظيت باهتامم بالغ من قبل األعضاء واملرشحني، محل 
التطوير  فكرة  محل  واآلخر  بالقديم  التمسك  فكرة  معظمهم 
واالستثامر يف النادي. شملت الدعاية االنتخابية إنفاق الكثري من 
األموال والفتات تعدت حيز النوادي لتشمل املناطق احليوية..
أحجام  بمختلف  واإلسكندرية  القاهرة  من  كل  يف  شاهدهتا 
هذه النوادي والتعصب والوالء من قبل األعضاء هلا..بعضهم 
واملشاركة  االنتامء  من  درجة  متثل  أصبحت  أهنا  إىل  ذلك  عزا 
بينام  السياسية،  املشاركة  ضعف  من  املاضية  الفرتة  لتعوض 
رأى اآلخر أهنا مكملة للنشاط السيايس واالنتخابات املختلفة 
األمر الذي دفع املواطنني إىل النظر إىل السياسات ورأهيم بعني 
االعتبار وتقدير صوته واالعتزاز باملشاركة، فمفهوم السياسة 
العمل  وعالقات  والنوادي  والنقابات  األرسة  ليشمل  امتد 
وغريها، الرياضة والسياسة بينهم عالقة وثيقة دائمة....أيًضا 
تم النظر إىل ذلك التعصب واحلامس للمشاركة يف االنتخابات 
خوًفا من الالئحة االسرتشادية لقانون الرياضة اجلديد والتي 
تنص عىل تطبيق الالئحة احلكومية يف  حالة عدم اكتامل نصاب 
اجلمعية  رفض  أو  االجتامعية،  للنوادي  العمومية  اجلمعية 
األمر  احلكومية،  الالئحة  واختيار  اخلاصة  الئحتها  العمومية 
واجلمعيات  للنوادي  االستقاللية  الفكرة  مع  يتعارض  الذي 
عىل  األعضاء  قبل  من  خوًفا  وتعد  هبا،  اخلاصة  العمومية 
النادي اخلاص هبم والتي جعلت  الشخصية وعراقة  املساحة 
من الصعب له احلصول عىل أماكن أخرى يطمئن فيها ويامرس 

حياته بشكل طبيعي. 

النوادي  بني  االنتخابات  الالئحة،  عىل  التصويت  أعقب 
األصالة  بني  إهنا  القول  يمكن  املواجهة  فيها  كانت  والتي 
النادي«  بـ«ابن  يعرف  ما  بني  املستمر  اجلدال  وهو  واحلداثة 
وبني الدعوات لضخ أموال جديدة لتطوير النادي واالستثامر 

فيه وزيادة املوارد اخلاصة به.
يف  االقتصادية  وسياستها  الدولة  دور  تقييم  يمكن  وحتى 
القانون  إىل  النظر  يتعني علينا  فإنه  الرياضة،  فعال مثل  قطاع 
وأيًضا  تعديله  بعد  خاصة  مرص  يف  الرياضة  لقطاع  احلاكم 
إىل األطراف  النظر  له، كذا  املكملة  املختلفة  االسرتاتيجيات 
احلكومية  غري  أو  احلكومية  سواء  السياسة  هذه  يف  الفاعلة 
حتى يمكن تناول السياسات املختلفة التي يقوم هبا كل فاعل 
إىل  يصل  أن  يمكنه  فيام  اجلهود  هذه  لتوحيد  السعي  وكيفية 
السياسات  لتقييم هذه  السيناريوهات املقرتحة  تطبيق أفضل 
وتعديلها خاصة مع إعالن الرئيس الرؤية االسرتاتيجية ملرص 
عدة  يف   2030 عام  بحلول  دولة   )30( أكرب  ضمن  لتصبح 
دوًرا  تلعب  حيث  الرياضة،  ضمنها  من  تشمل  مل  جماالت 
مثل  االسرتاتيجية  هبذه  الواردة  األخرى  املحاور  مع  مكماًل 
والسياسة  بل  والسياحة  االقتصادية  وأيًضا  البرشية  التنمية 
اخلارجية يف بعض األحيان، ومع بروز وازدياد احلديث عن 
صعود مرص للمونديال أخرًيا بعد ما يقرب من الـ 28 عاما. 
من  املستفادة  الدروس  بعض  برسد  املقال  ينتهي  النهاية  ويف 
بعض الدول العربية لتعظيم املنافع االقتصادية املبارشة وغري 

املبارشة من الرياضة يف االقتصاد املرصي.

س���ي���اس���ات ال����دول����ة االق���ت���ص���ادي���ة جت����اه ق���ط���اع ال���ري���اض���ة ف���ي مصر
رضوى سامي أبو شادي

لالستثمار  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  ب��اح��ث 
واملناطق احلرة- ماجيستير السياسات 

العامة باجلامعة األمريكية بالقاهرة.
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واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص
العالقة املتداخلة بني الرياضة والسياسة واالقتصاد:

االقتصاد  يف  به  تؤثر  أن  للرياضة  يمكن  الذي  الدور 
والسياسة هي عملية متبادلة، لكل منهام آثار ونتائج تنعكس 

يف النهاية عىل وضع مرص وصورهتا املرشقة أمام العامل. 
التعويل  يتم  ما  كثرًيا  حيث  بالسياسة  الرياضة  ترتبط  كام 
بالنظام  ذلك  وربط  فشله  أو  الفريق  نجاح  عىل  الشعبي 
االستقبال  خالل  من  أيًضا  ذلك  يربز  السائد،  السيايس 
آخرها   – باملباريات  فوزه  إبان  الوطني  للمنتخب  الرئايس 
عند تأهل املنتخب لكأس العامل- وربط اجلمهور عدم التأهل 
التي  االستقرار  عدم  بحالة  الثورة  تلت  التى  الفرتة  خالل 

نشأت عقب ثورة 25 يناير. 
ولقد أدرك الزعامء املرصيون املختلفون أمهية الرياضة عند 
بدًءا  املرصي،  للمشهد  تصدرها  عىل  حرصوا  لذا  املرصيني، 
من عبد النارص وإداركه لدور كرة القدم يف تعميق العالقات 
لكرة  األفريقي  االحتاد  إنشاء  إىل  أدى  مما  اإلفريقية  املرصية 
القدم وبطولة كأس األمم األفريقية، كام نرش السادات صوًرا 
الرئيس  نرش  وكذا  والتنس،  السباحة  لرياضة  ممارسته  أثناء 
ويستقبل  االسكواش  يامرس  وهو  صورته  مبارك  السابق 
األفريقية،  األمم  كأس  عىل  حصوله  عند  الوطني  املنتخب 
يف  األوليمبيني  األبطال  بتكريم  السييس  الرئيس  قيام  أخرًيا 

مؤمترات الشباب املختلفة. 
وتداخل  اخلارجية  السياسة  أدوات  أهم  من  تعد  كذلك 
كام  وأيًضا  العامل-  لكأس  قطر  تنظيم  قضية  مثل   – املصالح 
حدث خالل دورة سيدين األوليمبية يف اجلمع بني الكوريتني، 
كام  املشهورة،  املباراة  خالل  واجلزائر  مرص  بني  حدث  وكام 
أسهمت يف عودة العالقات املرصية العربية بعد اتفاقية السالم 
والسعودية  بني كل من مرص  القدم  كرة  مباريات  من خالل 
ا إىل بعض أحداث الشغب  والكويت أيًضا قد يمتد ذلك حمليًّ

بني فريقي األهىل والزمالك.
وتداخل الرياضة أيًضا مع الوضع األمني السائد مثل مقتل 
أكثر من 73 مشجًعا خالل مباراة األهىل واملرصي ببورسعيد 
إىل عدم متكن  أدت  والتي  أعقبتها  التي  املختلفة  واألحداث 
اجلمهور من التواجد يف االستاد لتشجيع الفرق، األمر الذي 
انعكس بالسلب عىل اإليرادات املبارشة للفرق وبصورة غري 
خلق  إىل  تؤدي  والتي  هلا  املصاحبة  اخلدمات  عىل  مبارشة 

مصدر للرزق لبعض العاملني باالقتصاد غري الرسمي.
وعىل اجلانب االقتصادي، فإن الرياضة تعتمد وبشكل كبري 
عىل عوامل اقتصادية خمتلفة مثل امليزانية، واألجور وامليزانيات 
املخصصة لألنشطة والربامج واألجهزة الرياضية املختلفة وكذا 
التسويق اإلعالمي، األمر الذي ينعكس عىل خلق سوق فيام 

املختلفة،  املباريات  الرياضية،  لتسويق اآلالت واملعدات  بعد 
اإلقليمية  للبطوالت  التنظيم  خالل  من  السياحة  وأيًضا 
والدولية، حق الرعاية من الرشكات التجارية املختلفة كمصدر 
احرتاف  ليشمل  ويمتد  بل  رائجة،  دعائية  ووسيلة  هلا  للربح 
بعض الالعبني فيام بعد يف النوادي األجنبية. لذا، جيب العمل 
عىل االستثامر يف الرياضة ومصادر متويلها املختلفة األمر الذي 
يشمل تسهيل وتشجيع عملية االستثامر ورفع القيود املختلفة 
عنها،  خاصة وأن قانون الرياضة اجلديد يف  املادة 71 منه يفتح 
ا فقط، وقد  الباب لالستثامر الريايض، ويضع للدولة دوًرا رقابيًّ
الشباب  بدأ ذلك فعليا من خالل االجتامع بني كل من وزير 
الطرق  لبحث  الدويل  والتعاون  االستثامر  ووزيرة  والرياضة 

املختلفة التي يمكن من خالهلا تشجيع االستثامر يف الرياضة.
الفاعلون األساسيون يف قطاع الرياضة:

تعترب الدولة هى الفاعل الرئييس يف صنع السياسات، ويف 
الرياضة فإن  احلالة املرصية ووفًقا للامدة رقم )1( من قانون 
الوزير املختص هو الوزير املختص بشئون الرياضة، ويتمثل 
الشباب  بوزارة  يتعلق  وفيام  والرياضة،  الشباب  وزير  يف 
اإلطار  األهداف  من  اإلليكرتوين  املوقع  حيتوي  والرياضة 
ا  النشء والشباب وتنميتهم روحيًّ االسرتاتيجي عىل »تأهيل 
ا  واقتصاديًّ ا  واجتامعيًّ ا  ونفسيًّ ا  وبدنيًّ ا  وعلميًّ ا  وثقافيًّ ا  وخلقيًّ
العمل  خالل  من  الفاعلة  السياسية  املشاركة  من  ومتكينهم 
مع الوزارات واملؤسسات واألفراد« وذلك دون التطرق إىل 
شملت  كام  بذاهتا،  مستقلة  كوحدة  الرياضة  جمال  يف  دورها 
من  االستفادة  تعظيم  »عىل  للوزارة  االسرتاتيجية  األهداف 
األوقات احلرة« فقط، األمر الذي يتضح من خالل األخبار 
الوزارة...  تصدرها  التي  والقرارات  املوقع  يغطيها  التي 
وتشمل اجلزء املخصص هلا )قطاع الشباب والثقافة والشئون 
الدينية( ما يقرب 2.57 % من إمجايل موازنة 2017-2016.
وفًقا  وأيًضا–  للرياضة،  القومي  املجلس  الوزير  يتبع  كام 
الرياضية  اهليئة  مثل  الرياضية  اهليئات  من  العديد  للقانون- 
واحتادات  املنشطات  ملكافحة  املرصية  واملنظمة  الدولية، 

اللعبات الرياضية.
الذين  الفاعلني  اخلاص من  القطاع  إن  أيضا  القول  يمكن 
ذلك  شمل  مرص،  يف  الرياضة  سياسة  يف  مؤخًرا  برزوا 
تقوم  التى  الرشكات  أو  الرعاية،  بحق  تقوم  التى  الرشكات 
بتوريد اخلدمات، والتي يمكنها االستفادة من وضع الرياضة 
بشكل أو بآخر وتنعكس تلك االستفادة فيام بعد عىل الرياضة 

وعىل الدولة بشكل عام.
وال يقترص الفاعل األسايس يف السياسة الرياضية يف مرص 
عىل الدولة أو القطاع اخلاص فقط، بل إن الفاعل األسايس يف 
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الرياضة والذي يسعى لنيل االهتامم من قبل الفاعلني اآلخرين 
عىل  العمل  عىل  السياسة  صانع  يسعى  الذي  »املواطن«  هو 
من  الرياضة  تطوير  يتأتى  التي  اجلوانب  لكافة  خمتلفة  دراسة 
خالهلا لتشجيعه وتعظيم العائد من ممارسة الرياضة، فاالستثامر 
احلقيقي يف  بدوره  املواطن  يقوم  أن  يتبعه  األفراد  يف  الريايض 
املامرسة الفعالة للرياضة أو من خالل التشجيع غري املتعصب 
ونبذ العنف، االستثامر يف األفراد هو األساس الذي سيشجع 

عىل املزيد من االستثامرات من قبل القطاع اخلاص.
وما  الرياضية  املهن  نقابة  دور  إغفال  يمكن  ال  أيضا 
احلكومة  بني  النظر  لوجهات  تقارب  من  حتدثه  أن  يمكن 
السياسات، وسن  األعامل يف دعم هذه  املرصية وبني رجال 
الرياضة وتضمن  تراقب وتوجه قطاع  التي  القرارات  بعض 
التعامل  عىل  بالتأكيد  قرارهيا  مثل  املفعلة،  القرارات  فاعلية 
فردية  وليست  قانونية  ككيانات  واألكاديميات  املدارس  مع 
يضمن حماسبة هذه الكيانات ومراقبة أدائها دون االستغالل. 
عىل  مرص،  يف  العامة  الرياضية  النوادي  أيًضا  ذلك  يشمل 
اشرتاكاهتا  أن  إال  سنويا،  احلكومي  للدعم  تلقيها  من  الرغم 
نادي  الريايض،  اجلزيرة  نادي  مثل  للغاية  مرتفعة  السنوية 
النادي األهيل،  الصيد املرصي،  نادي  الريايض،  هليوبوليس 
نادي الزمالك، نادي الشمس، نادي سبورتينج باإلسكندرية 
قيمة االشرتاك  باإلسكندرية )حيث ترتاوح  ونادي سموحة 
بني )100 ألف جنيه – 850 ألف جنيه(، األمر الذي يصعب 
من التحاق املواطنني هبا واالستفادة من خدماهتا. عىل اجلانب 
اآلخر نجد الواقعة واقعة نادي شباب إسنا الذي انسحب من 
إحدى مباريات الدوري املمتاز )ب( لكرة القدم بسبب عدم 
الذي  األمر  املباراة...  ملكان  الفريق  لنقل  مايل  دعم  توافر 
عىل  احلكومي  الدعم  إنفاق  جدوى  عن  النظر  نعيد  جيعلنا 

النوادي العامة وضامن كفاءة توجيهه.
قانون الرياضة اجلديد رقم )71( لسنة 2017:

إتاحته  الرغم من  القانون، عىل  تناوهلا  التي  املواد  تعددت 
خمتلفة  بمرشوعات  للقيام  املواد   من  العديد  يف  الفرصة 
الفصل  )11( من  املادة  مثل  النادي  موارد  تنمية  لتعمل عىل 
الثالث من الباب األول »التزامات اهليئات الرياضية« والتي 
سمحت للهيئات الرياضية بالعمل عىل تنمية مواردها املالية 
األمر الذي يعكس توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للهيئات 
الرياضية املختلفة الستثامر أمواهلا، إال أنه مل يتطرق للحديث 
العامة حيث اعترب اهليئات  الرياضية  النوادي  عن خصخصة 

الرياضية »ذات منفعة عامة«.
اهليئات  »موارد  األول  الباب  من  السادس  الفصل  وجاء 
حرص  عىل  وركز   )30–  24( املواد  يف  وأمواهلا«  الرياضية 

التي  األخرى  اإليرادات  لتشمل  الرياضية،  اهليئات  موارد 
املجال  يفسح  مما  املختصة،  اإلدارية  اجلهة  عليها  توافق 

لالستثامر وتنمية اإليرادات.
وجاء الباب الثامن »االستثامر يف املجال الريايض« يف املواد 
أرقام )71 – 78( ليفتح املجال أمام إنشاء رشكات مسامهة 
وطرح األسهم يف اكتتاب عام، وكذا القيد ببورصة األوراق 
املالية...كام قد يتيح مستقبال الفرصة إلنشاء رشكة استثامرية 
وفًقا هلذا القانون تتبع النادي، وذلك يعزز وضع النادي عن 
األمثل  االستغالل  تتيح  رقابية  وجهات  إدارة  جملس  طريق 

ملوارد النادي.
التجارب الدولية املختلفة:

وال يمكن إنكار دور الدولة بأجهزهتا ومؤسساهتا املختلفة 
يف دعم الرياضة، إال أنه يف ضوء التوجه العام احلايل القتصاد 
ونتيجة  املرصية  الدولة  موازنه  يف  املستمر  والعجز  السوق 
تلعبها  التي  االقتصادية  اآلثار  من  ذكرها  السابق  لألسباب 
الرياضة  اإلنتاجية واالستهالكية، وحيث ظلت  النواحي  يف 
مصادر  من  باعتبارها  الدولة  متويل  عن  بعيدة  طويلة  لفرتة 
الدولية  التجارب  عىل  الضوء  اجلزء  هذا  يف  نسلط  الرتفيه، 
العبء  الرياضة ختفف  مالية يف قطاع  لتوريد موارد  املختلفة 
جتربة  مثل  مواردها  زيادة  يف  تسهم  وقد  الدولة،  ميزانية  عىل 
األوليمبية  األلعاب  بتنظيم   1984 لعام  أنجلوس  لوس 
 300 بـ  قدر  مايل  فائض  حتقيق  يف  نجحت  والتي  الصيفية 

مليون دوالر من خالل بيع حق رعاية األلعاب للرشكات.
وقطر  والسعودية  اإلمارات  من  كل  نجحت  وعربيا 
دخاًل  يدر  بشكل  الرعاية  حق  وتطوير  خلق  يف  واألردن 

وينجح يف النهاية يف حتسني وضع الرياضة يف هذه الدول.
1(  اإلمارات قامت رشكة اخلطوط اجلوية اإلماراتية بتوقيع 
عقد رعاية  لنادي هامبورج األملاين بقيمة 15مليون يورو، كام 
الوزراء وحاكم  اإلمارات ورئيس جملس  رئيس  نائب  أطلق 
شملت  بديب،  االحتادية  للحكومة  جديدة  اسرتاتيجية  ديب 
وموانئ  بديب  احلرة  والسوق  اإلمارات  طريان  مثل  رشكات 

ديب العاملية لتكون من اجلهات املهمة يف صنع الرياضة. 
جذب  يف  القدم  كرة  احتاد  نجح  السعودية  وىف   )2
يف  لالتصاالت  رشكة  رشاكة  يف  ثمثلت  ضخمة  استثامرات 
كأس  بطولة  يف  املشارك  السعودي  الوطني  املنتخب  رعاية 

العامل بأملانيا السابق.
 Jordan( بمساندة  الدويل  الرايل  حظي  األردن  ويف   )3
Infest( )Sherry(، ويف املقابل حتصل هذه الرشكات عىل 

ترويج إعالمي حميل وإقليمي ودويل هائل.
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واقع ومستقبل منظومة القطاع الريايض يف مرص
4( وقامت قطر باحلصول عىل عقود متويل دورة األلعاب 
لالتصاالت،  )كيوتل(  رشكة  وقامت  اخلامسة،  اآلسيوية 
ورشكة  الوطني،  قطر  وبنك  القطرية،  اجلوية  واخلطوط 
املبالغ  شملت  يورو  مليون   16 يبلغ  بام  بالرعاية  سامسونج 

النقدية واخلدمات.
رشكتي  مثل  املرصية  الرشكات  بعض  شاركت  **وقد   
)فودافون( و )اتصاالت( لرعاية دوري كرة القدم املرصي، 
القدم،  كرة  يف  املدارس  مواهب  الكتشاف  )بيبيس(  ورشكة 

ورعاية رشكة )TNT( لكأس األمم اإلفريقية.
يف  ا  رياضيًّ الدولة  سياسات  دعم  اسرتاتيجية  فإن  ختاًما، 
القصري  املدى  من  كل  إىل  النظر  تتطلب  االقتصادي  املجال 
يمكن  املتوقعة،  وثامره  أدواته  منهام  فلكل  الطويل،  واملدى 
القول إن صناعة أبطال قادرين عىل املنافسة عىل سبيل املثال 
األمر  ليتعدى  الرياضة  دعم  من  األسمى  اهلدف  هي  تعد 
املنافسة وبقوة سواء  أيًضا  ليشمل  يمتد  كونه تشجيًعا ولكن 
لعدد  إنجازات  الرغم من وجود  فعىل  ا.  دوليًّ حمليًّا- عربيًّا- 
وتعليمهم  تدريبهم  تم  أنه  إال  ا،  عامليًّ املرصيني  الالعبني  من 
التدريبية وهم  أو  الدراسية  املنح  البالد عن طريق  خارج  يف 
ويل  حتمل  خاصة  نوادي  يف  أو  ا،  احرتافيًّ اخلارج  يف  يعيشون 
ا  وتنظيميًّ ا  ماديًّ األكرب  العبء  األم-  خاصة  –وبصفة  األمر 
ا، األمر الذي يؤكد جمدًدا عىل ما سبق ذكره يف مقدمة  وتأهيليًّ
الرياضية  النوادي  أعضاء  قبل  من  التدافع  من  املقال  هذا 
يتم  أن  خطر  من  النوادي  هذه  حلامية  للتصويت  املختلفة 
مع  لدجمها  السعي  يتم  أو  متخصصة  ملرشوعات  حتويلها 
النوادي احلكومية املختلفة األمر الذي قد يؤثر عىل مستوى 
هؤالء الالعبني وما وصلوا إليه من مراكز خمتلفة، لذا جيب أن 
يأخذ صانع السياسة بعني االعتبار التوصيات التالية لصياغة 

سياسة الرياضة يف مرص:
· اخرتاق املناطق املحرومة )املناطق الشعبية والوجه القبيل( 
وتوفري أماكن ممارسة الرياضة هبا، األمر الذي ينعكس إجيابًيا 
ونبذ  والسالم  اإلجيابية  ثقافة  نرش  خالل  من  الشباب  عىل 
العنف واستغالل أوقات الفراغ وتفريغ الطاقات، يتم ذلك 
القيام  من  متكن  حقيقية  رياضية  منشآت  إقامة  خالل  من 
الشبابية  املراكز  عىل  األمر  يقترص  وال  فعالة،  بطريقة  بذلك 
مزود  غري  أو  مغلق  بعضها  يكون  التى  الشعبية  والساحات 
ممارسة  من  متكن  التي  الكافية  املساحة  حتى  أو  باألدوات 
عىل  التأكيد  ينفي  ال  اجلديد  إنشاء  عىل  التأكيد  الرياضة، 
أعامل الصيانة لألماكن املوجودة بالفعل والتطوير وتزويدها 

باألدوات الفعالة.
االهتامم بمناطق السياحة الرياضية املختلفة يف مرص مثل   ·
نوادي اجلولف،نوادي الفروسية، والرياضات املائية املختلفة 

واالهتامم  للدخل...  مصادر  باعتبارهم  وذلك  الغطس  مثل 
بتنظيم دورات ومسابقات دولية هبا.

التأكيد عىل أمهية النشاط الريايض يف املدارس –وخاصة   ·
احلكومية منها- فهي املنشأة األوىل التي يتعامل معها الطفل 
املرصي والتي تسعى لغرس حب الرياضة لديه منذ الصغر، 
التعليمية  املراحل  ليشمل مجيع  الريايض  احلافز  ومد مرشوع 

وليست املرحلة الثانوية فقط.
إدارة  يف  يشارك  أن  اخلاص  القطاع  دور  عىل  التأكيد   ·
بني  املوازنة  لضامن  احلكومية  الرياضية  املالعب  وتشغيل 
مبدأ  تفعيل  العام من حيث  القطاع اخلاص والقطاع  مميزات 
الكفاءة يف اإلدارة وإدارة املوارد، خاصة بعد أن أفسح القانون 

احلايل املجال للقطاع اخلاص لالستثامر يف قطاع الرياضة.
مشاريع  إنشاء  يف  الرياضية  املهن  نقابة  دور  عىل  التأكيد   ·
الذي  األمر  األكفاء،  املدربني  من  جيل  إلعداد  وتدريبات 

يؤدي إىل توسيع قاعدة املامرسة الرياضية.
· دعم مشاركة املرأة يف الرياضات املختلفة وتسليط الضوء 
ا عليها وذلك من خالل دعم مراكز مشاركة وتدريب  إعالميًّ
الفتيات يف املحافظات واألندية املختلفة حتى يمكن تشجيع 
السيدات عىل حتقيق نجاحات واملشاركة فيه، فعىل الرغم من 
وجود بعض الوجوه البارزة إعالميًّا خاصة يف جمايل السباحة 
الرياضات  بعض  يف  أنه  إال  السيدات،  من  واالسكواش 
املشاركة  كيفية  نحو  السيدات  توجيه  يصعب  املختلفة 

وتشجيعهم لالستمرار وحتقيق بطوالت.
املختلفة  اإلليكرتونية  املواقع  وحتديث  تطوير  إىل  النظر   ·
التي تعرب عن وضع الرياضة والرياضيني يف مرص خاصة أنه 
بدون  أولوياهتا  الرياضة وحتديد  االستثامر يف  تطوير  يصعب 
حتديث لقواعد البيانات للهيئات الرياضية واملنشآت املختلفة 
للمرشوعات واإلعالن  التخطيط  وتوضيح ذلك من خالل 
عن الفرص االستثامرية التي يمكن للمستثمرين التعامل هبا، 
الطريقة  فعالة هو  بيانات  قواعد  وإنشاء  اإلليكرتوين  فالربط 

األضمن للتواصل بني موارد املستثمرين واحتياجاهتم.
· النظر إىل التعاقد مع رشكة مرص للطريان الستضافة ونقل 
مثل  الشأن  هذا  يف  املثيلة  بالتجارب  أسوة  املهمني  الالعبني 

خطوط الطريان اإلماراتية.
· تشجيع إنشاء رشكات متخصصة يف جمال متويل صفقات 

وتسويق الالعبني.
االهتامم بالتخصصات العلمية املختلفة واملناهج املقدمة   ·
فيها للتأكد من املحتوى املقدم الذي يسعى لتطوير ومواكبة 
الرتبية  وكليات  الطبيعي  العالج  كليات  مثل  احلايل  العرص 
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امللف املرصى - العدد  41 - السنة الرابعة
الطويل  املدى  يف  متخصصني  توفري  يمكن  حتى  الرياضية 

يمكنهم االعتامد عليهم.
األبطال  ورعاية  تبني  عىل  األعامل  رجال  تشجيع   ·
األبطال  لرعاية  صندوق  وجود  دعم  مع  الرياضيني، 
والرياضة  الشباب  وزير  إعالن  كان  وإن  هذا  الرياضيني، 
املرصية«،  الرياضة  »دعم  صندوق  إلنشاء  فكرة  وجود  عىل 
إىل  ميزانيته  أن تصل  له  استثامري خمطط  من خالل صندوق 
مليار جنيه بحلول عام، وبجهود رجال األعامل بحلول عام 
كل  بعيد  وهو  الفردية،  األلعاب  عىل  اإلنفاق  يتوىل   ،2020
البعد عن ميزانية الدولة، كام يسهم يف خلق عائد مادي يسهم 

فيام بعد يف اإلنفاق عىل املؤسسة وصيانتها.
· التعاون بني الوزارات املختلفة للتأكد من تواجد مالعب 
التي يتم الرتخيص بإنشائها، واجلامعات  مؤهلة يف املدارس 

واملعاهد املختلفة ودعم الفرق املشاركة.
العالج  كليات  دعم  خالل  من  الطبية  الكوادر  تطوير   ·

الطبيعي وتوفري الكوادر الطبية املؤهلة.
· االهتامم بالدور اإلعالمي سواء من خالل تشجيع املواطنني 
ملامرسة الرياضة أو نبذ التعصب وأحداث الشغب التي تؤدي 
إىل نتائج غري حمسوبة.. كام يعمل عىل نرش التوعية بمزايا فكرة 
أن  دون  منها  لالستفادة  العامة  النوادي  بعض  خصخصة 
خيشون  ما  دائاًم  الذين  املواطنني  غضب  الستثارة  ذلك  يؤدي 
اخلصخصة عىل نوادهيم واملساحات اخلاصة هبم، فعىل الرغم 
والقنوات  الرياضية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  انتشار  من 
املتخصصة هبا، إال أن دورها البد من تفعيله وتنظيمه ليمتد إىل 

ما هو أكثر من التحليل للمباريات ولقاء الالعبني.
· التأكيد عىل رضورة عودة اجلامهري للمالعب مع االستعانة 
يف  احلالية  األزمة  حلل  املالعب  لتأمني  خاصة  أمن  برشكات 
بدون  البطوالت  تسويق  إمكانية  بسبب عدم  النوادي  بعض 
اجلمهور  عىل  التقييد  يتضمن  أن  ودون  اجلمهور،  حضور 

بيع  يف  السوداء  للسوق  مكاسب  حتقيق  عليهم  والتضييق 
املنظمني  قبل  من  منها  االستفادة  دون  املباريات  تذاكر 
الرئيسيني، كام أن شعور املشجع بالفخر واالعتزاز والتقدير 
باستضافة  التي يسكن هبا  املنطقة  قيام  أو  املباراة  من حضور 
هذه املباراة يولد إحساًسا بالفخر واإلنجاز واالنتامء والوطنية 
ا إال أهنا  وهي عوامل عىل الرغم من صعوبة ترمجتها اقتصاديًّ

عوامل مهمة وقيمة.
التي تنظم عمل  تنظيم عمل اجلهات والقوانني املختلفة   ·
تعارض  دون  بينها  التنسيق  يتسنى  حتى  مرص  يف  الرياضة 

ودون أن تقترص عىل  حل املنازعات واملخالفات فيام بينها.
العامة،  األندية  خصخصة  إىل  الدعوة  من  الرغم   عىل   ·
البد من التأكيد عىل الشفافية يف مراحلها مما يزيد من درجة 
يف  اخلصخصة  عائد  واستخدام  اجلمهور،  بني  املصداقية 

اإلنفاق االستثامري والرياضة املختلفة.
من  لألعضاء  النوادي  اشرتاكات  إعفاء  يف  النظر  إعادة   ·

رضيبة القيمة املضافة.
· رضورة وجود اسرتاتيجيات شاملة يتم تطبيقها عىل مدى 
زمني حمدد وأال تقترص أو ترتبط بأشخاص يتم بعد خروجهم 
كان  وإن  واضحة،  السرتاتيجيات  وفًقا  العمل  خالهلا  من 
وخضوعها  املتبعة  االسرتاتيجيات  ديناميكية  ينفي  ال  ذلك 
يؤكد عىل  ثبت قصورها، ولكنه  إذا  املستمر خاصة  للتعديل 
وهلا  متبعة  واضحة  اسرتاتيجيات  هناك  تكون  أن  رضورة 
مقاييس لتقييم األداء ومفاهيم وغريها من البنود التي تسهل 

الوصول للهدف املنشود.
اهليئات  عىل  حيظر  التي  املجاالت  القانون  يشمل  أن   ·
عىل  احلصول  يتضمن  أن  من  بداًل  فيها  االستثامر  الرياضية 
املوافقة من اجلهة اإلدارية، األمر الذي قد يتعارض مع سعي 

الدولة للتقليل من البريوقراطية، ودورها الرقايب.


