مرقص يشرح لـ «الشرق» األصول القانونية لتمرير المرحلة والساحلي يرمي الكرة في ملعب الحكومة ممثلة
بوزارة المال

«انزز ّيش» دبل انًبنكٔ ٍٛانًسزأجش ٍٚػهٗ انسٕاءٔ .انسجت ْٕ هبٌَٕ اإلٚجبساد انجذٚذٔ .انذنٛم دشكخ انذػبٖٔ ث ٍٛانًبنكٍٛ
ٔانًسزأجش ،ٍٚنكٍ انوؼبء انؼذنٚ ٙؼهّن أكثشٚخ انذػبٖٔ انزَ ٙزجذ يٍ رطجٛن انوبٌَٕ انجذٚذ ،ثسجت ػذو رشكٛم انهجبٌ راد
َض ػهٓٛب انوبٌَٕ.
انطبثغ انوؼبئ ٙانزّ ٙ

جٕ يٍ انؼجبثٛخ ،نكُّ ثو ٙثؼٛذا يٍ انًذظٕس ،خظٕطب ثؼذيب ُسطذد  03يهٛبس نٛشح
ْزا انٕاهغ أدخم يهق اإلٚجبساد كّ ٙ
نجُبَّٛخ نزًٕٚم دسبة دػى انًسزأجش ٍٚانًُظٕص ػُّ ك ٙانوبٌَٕ انجذٚذٔ ،انز٘ ال ٚسزلٛذ يُّ ؿٛش انهجُبَْٔ .ٙزا انًجهؾ ًٚثّم
انذكؼخ األٔنٗ يٍ انًسبًْبد انسُّٕٚخ انز ٙسزُهذع سُٕٚب ك ٙهٕاَ ٍٛانًٕاصَخ انالدوخ نزـطٛخ انزضايبد انذسبة ،يب صاد انطٍٛ
ثهّخ نذٖ ججٓخ انًسزأجشٔ ٍٚدكغ ثهجبٌ انًسزأجش ٍٚإنٗ سكغ ْزا انًجهؾ ٔاػزجشرّ «ال ٚكل ٙرؼٕٚؼبد شبسع ك ٙثٛشٔد».

انخجٛش انوبََٕ ٙانذكزٕس ثٕل يشهض ششح يسبس رطجٛن انوبٌَٕٔ ،أٔػخ ػجش «انششم» ،أٌ «هبٌَٕ اإلٚجبساد سهى -2
 2302ربسٚخ -22شجبؽ ُٚ 2302ؼزجش سبس٘ انًلؼٕل سسًٛب ٔرُطجّن أدكبيّ كبكخ ثبسزثُبء انًٕاد انًزؼهوخ ثبنضٚبداد انوبََٕٛخ
ثسجت ػذو رلؼٛم ػًم انهجبٌ ٔانظُذٔم.

ظش
ٔإر نلذ إنٗ أٌ ػوٕد اإلٚجبس انسكُٛخ نهًسزلٛذ ٍٚيٍ انظُذٔم رًُذّد  02سُخٔ ،نـٛش انًسزلٛذ 9 ٍٚسُٕاد ،ر ّكش ثأَّ نى َ ُٚ
إنٗ رشكٛم انهجبٌ انًُظٕص ػُٓب ك ٙانوبٌَٕ ،كًب نى ٚزى إَشبء انذسبة انًذ ٍٚانز٘ ٚسزلٛذ يُّ انًسزأجشٌٔ (يًٓزّ دكغ

انضٚبداد كهٛب أٔ جضئٛب ثذست يؼذل دخم انًسزأجش ،)ٍٚإًَب رى سطذ يجهؾ ثالث ٍٛيهٛبس نٛشح نجُبَٛخ ك ٙانًٛضاَٛخ األخٛشح ألجم
دسبة انظُذٔم.

ٔهبل سدا ػهٗ سؤال :إرا كبٌ يٕػٕع انذػٕٖ اسزشدادا نهٓذو أٔ نهؼشٔسح انؼبئهٛخ ،كٛزى رؼ ٍٛٛانخجشاء يٍ هجم كم يٍ انلشٚوٍٛ
ٔانذظٕل ػهٗ انزوبسٚش ،يلؼّال نًظهذخ انًسزأجش أٌ ٚزى انذم ثبنزشاػ ٙدزٗ ال ٚخسش سُٕاد يٍ انزؼٕٚغ.

ٔربثغ :ػهّن انوبٌَٕ انجذٚذ انذػبٖٔ انًزؼهوخ ثبإلسوبؽ نؼهّخ ػذو دكغ انضٚبداد كٌٕ انهجبٌ ٔانذسبة نى ٚزى رلؼٛهًٓبٔ ،كْ ٙزِ
انذبنخ ثبنُسجخ إنٗ انذػبٖٔ انز ٙأهًٛذ ك ٙظم انوبٌَٕ  2302يثال ،رؼًذ انًذبكى إنٗ رأجٛهٓب نلزشح صيُٛخ ثؼٛذح َسجٛب .أيب
انذػبٖٔ انًزؼهوخ ثبإلسوبؽ نؼهخ ػذو دكغ ثذالد اإلٚجبس انوذًٚخ يٍ دٌٔ انضٚبداد ،كزلظم ثٓب انًذبكى.

ٔهبل يشهض سدا ػهٗ سؤالٚ :ذن نهًسزأجش خالل انلزشح انزًذٚذٚخ ،أٌ ٚؼشع ػهٗ انًبنك ششاء انًأجٕسٚٔ .وذّو انؼشع نذٖ
انكبرت انؼذل ك ٙانًُطوخ انزٚ ٙوغ كٓٛب انًأجٕسٚ ،زكش ك ّٛهًٛخ انششاء .إرا سكغ انًبنك ػشع انًسزأجش ثى ػًذ إنٗ االرلبم
يغ انـٛش ػهٗ ثٛغ انًأجٕس ،خالل كزشح سُخ يٍ ربسٚخ انؼشع ،ثوًٛخ ال رزجبٔص انوًٛخ انًؼشٔػخ يٍ انًسزأجش ،كؼه ّٛإثالؽ
ْزا األخٛش ثذست األطٕل  -كًب ٔنهًسزأجش دن األكؼهٛخ نششاء انًأجٕس ثبنثًٍ ػ ُّٛانز٘ ُٚؼشع ػهٗ انًبنك يٍ انـٛش
ٔػه ّٛكْ ٙزا انًجبل إٚذاع انثًٍ نذٖ انكبرت انؼذل ثذست األطٕلٔ ،إثالؽ انًبنك َسخخ ػٍ ْزا اإلٚذاعٔ ،رنك خالل يٓهخ
شٓش يٍ ربسٚخ رجهـّ كزبة انًبنك رذذ ؽبئهخ سوٕؽ دوّ ك ٙاألكؼهٛخٔ .ك ٙانًوهت اٜخش ،نهجُخ اإلداسح ٔانؼذل انُٛبثٛخ سأٓٚب
يوشس انهجُخ انُبئت َٕاس انسبده ٙانكشح ك ٙيهؼت انذكٕيخ يًثهخ ثٕصاسح انًبلٔ ،هبل نـ»انششم»:
ك ٙانًٕػٕع ،إر سيٗ ّ
انًٕػٕع نذٖ انذكٕيخ ٔانوؼبء ػهٗ انسٕاءٔ .ك ٙسأ ،ٙٚؽبنًب نى ٚظذس هشاس إَشبء انظُذٔم يٍ ٔصاسح انًبل كال ًٚكٍ
رطجٛن انوبٌَٕٔ ،ثبنزبن ٙال ُٚطجّن ػهٗ  23ٔ 23ك ٙانًئخ يٍ انذبالد ،ألٌ أكثش يٍ 23ٔ 03ك ٙانًئخ يٍ دبالد اإلٚجبساد
ُٚطجن ػهٓٛب هشاس االكبدح يٍ انظُذٔمْٔ ،زِ انششٚذخ رًثم رٔ٘ انذخم األهم يٍ  0أػؼبف انذذّ األدَٗ.

ٔأكذ سدا ػهٗ سؤال ،أٌ انًذبكى انوؼبئٛخ رؼهّن رطجٛن كم يب ٚشرجؾ ثبنظُذٔم.

