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ال�سيد الرئي�ص: بعد ب�صم اهلل الرحمن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ بودي يف البداية اأن اأرحب 

اأعمال  جدول  يقت�صي  وم�صاعديهما؛  الوزيرين  بال�صيدين 

هذه اجلل�صة عر�ض ومناق�صة م�صروع القانون املتعلق بتنظيم 

اأحيل  اإطالة  ودون  وتطويرها،  والريا�صية  البدنية  الأن�صطة 

نظرا  ولكن  والريا�صة،  ال�صباب  وزير  ال�صيد  اإىل  الكلمة 

القاعة،  اإىل  دخوله  لدى  لحظتموه  الذي  اخلا�ض  لو�صعه 

�صن�صمح له ـ ا�صتثناء ـ  بتقدمي امل�صروع جال�صا، الكلمة لكم 

ال�صيد الوزير.

ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ 

اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني.

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة،

ال�صيد الوزير،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�ض الأمة،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور.

اأت�صرف بوجودي اأمام هذا املجل�ض املوقر وذلك ملناق�صة 

البدنية  الأن�صطة  بتنظيم  واملتعلق  القانون،  هذا  م�صروع 

من  عليه  �صودق  الذي  القانون  هذا  وتطويرها،  والريا�صية 

قبل املجل�س ال�سعبي الوطني الأ�سبوع الفارط.

املوقر                 ملجل�صكم  املخت�صة  اللجنة  مام  اأ ذكرته  وكما 

اإىل  القانون  هذا  يهدف   -  2013 جوان   29 يوم  وذلك   -

وتطوير  تنظيم  ت�صيرّ  التي  العامة  والقواعد  الأهداف  حتديد 

التكوين والأن�صطة البدنية والريا�صية وكذا و�صائل ترقيتهما.

لقد �صاقتنا اأهمية هذا امل�صروع اإىل اإثراء حمتواه، مب�صاركة 

خالل  من  الوطنية،  الريا�سية  احلركة  يف  الفاعلني  جممل 

لقاء نظم لهذا الغر�ض يوم 29 �صبتمرب 2012.

مل قانون جديد للريا�صة؟

بعد ثماين (08) �صنوات من تطبيقه، اأظهر القانون رقم 

04 – 10، املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية عام 1425، املوافق 
والريا�صية  البدنية  بالرتبية  واملتعلق   ،2004 �صنة  اأوت   14

نقائ�س ميكن تلخي�سها يف النقاط الآتية:

اللجنة   ي�صي  الذي  القانوين  الإطار  يخ�ض  فيما  اأول، 

الوطنية الأوملبية والحتاديات والرابطات والأندية واجلمعيات 

الريا�صية.

الإجراء  فعالية  عدم  العملية  الناحية  من  ات�صح  لقد 

القوانني  اإعداد  ريا�صية  احتادية  كل  تكليف  اإىل  الرامي 

الأ�سا�سية بنف�سها لالأندية املن�سمة اإليها.

ومن جهة اأخرى، فاإن املادة 60 من هذا القانون، اأفرزت 

اأو�صاعا �صعبة يف �صياق مرافقة تطبيق الحرتاف الريا�صي 

حم�سر اجلل�سة العلنية ال�سابعة

املنعقدة يوم الثالثاء 16 �سعبان 1434

املوافق 25 جوان 2013

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�ض جمل�ض الأمة.

متثيل احلكومة: 

- ال�صيد وزير ال�صباب و الريا�صة؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الثانية والدقيقة اخلم�سني زوال
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يف اجلزائر، عندما اأق�صت ال�صركات التجارية الريا�صية ذات 

الأ�صهم من م�صاعدات الدولة واجلماعات املحلية.

اأما فيما يخ�ض اللجنة الوطنية الأوملبية، فالرتتيب احلايل 

ل اخت�صا�صات وا�صعة لهذه اجلمعية، لي�صت واردة يف  يخورّ

امليثاق الأوملبي الدويل.

واجلمعيات  العمومية  ال�صلطات  عالقات  يخ�ض  فيما 

الريا�صية:

الحتاديات  طرف  من  الطرح  دائمة  الإ�صكالية  هذه  اإن 

يف  »ال�صتقاللية«  من  املزيد  مبنحها  دائما  تطالب  التي 

هذه  ات�صمت  ولو  حتى  العمومية  ال�صلطات  مع  عالقاتها 

العالقات بالعادية.

الدويل  الريا�صي  الت�صريع  بكون  الأخية  هذه  وتتذرع 

مينع كل »تدخل« يف �سوؤون الحتاديات، يف حني اأن القانون 

احلايل مينحها »ا�ستقاللية تامة«.

فيما يخ�ض مراقبة اجلمعيات الريا�صية املمولة يف معظمها 

باأموال عمومية:

لقد ات�صح عدم فعالية اأحكام القانون احلايل وهو القانون 

رقم 04 – 10 يف ميدان مراقبة اجلمعيات لأنها مل تن�ض 

على اآليات التطبيق وكذا اآليات مراقبة ا�صتعمال الإعانات 

وامل�صاعدات  وموارد الرعاية، الأمر  الذي متخ�ض عنه نوع 

من عدم ال�سفافية يف ت�سيري الحتاديات واجلمعيات.

هناك  اأعاله،  املذكورة  الثالث  النقاط  هذه  على  عالوة 

والأداءات  الريا�صي  التطوير  هامة يف جمال  جوانب  ثالثة 

مترّت الإ�صارة اإليها على نحو �صعيف.

يعرف  الذي  الريا�صي  بالتكوين  املتعلق  اجلانب   -  1
اختاللت كربى بفعل:

التن�صيق  اإقامة  دون  حالت  التي  املتباينة  املحاولت   -

بني خمتلف املتعاملني.

-  التكوين، ل�صيما منه املتعلق باملواهب الريا�صية الذي 

اإعادة  ميّكن من �سمان  الذي مل  الأمر  مهم�سا،  مرارا  كان 

جتديد النخبة.

2 - فيما يخ�ض اجلانب املتعلق مبكافحة ومراقبة تعاطي 
املن�صطات، ل�صيما يف جمال الو�صائل الواجب  ت�صخيها.

3 - اجلانب املتعلق بالوقاية ومكافحة العنف يف املن�صاآت 
الريا�صية.

يف  �صاملة  نظر  اإعادة  �صرورة  اأملت  العنا�صر  هذه  كل 

الرتتيب الت�صريعي الريا�صي احلايل.

وبناء على ذلك، فاإن م�صروع القانون يحدد ما يلي:

�ض 
رّ
اأول: يف جمال امل�صطلحات واملبادئ والأهداف، يكر

الأفكار الأ�صا�صية التالية:

الذي  والريا�صية«  البدنية  »الأن�صطة  م�صطلح  تبني   -

يبدو اأكرث مالءمة ودقة، بالنظر لطابعه ال�صامل وو�صوحا فيما 

يخ�س التفريق بني هذه الأن�سطة بح�سب طبيعتها وكثافتها 

وبراجمها واأهدافها و�سروط تنفيذها وهذه الن�ساطات هي:

- الرتبية البدنية والريا�صية،

- الريا�صة املدر�صية والريا�صة اجلامعية،

- ريا�صة الأ�صخا�ض املعوقني،

- الريا�صة للجميع،

- الريا�صة يف عامل ال�صغل،

- الألعاب والريا�صات التقليدية،

- ريا�صة املناف�صة،

- ريا�صة النخبة وامل�صتوى العايل،

- والريا�صة الع�صكرية.

من  امل�سروع  اأدرج يف  قد  الأخري  الن�ساط  هذا  اأن  علما 

طرف جلنة ال�سباب والريا�سة والن�ساط اجلمعوي للمجل�س 

ال�صعبي الوطني.

املرجعي  الإطار  �صت�صكل  للريا�صة،  الوطنية  ال�صيا�صة 

الأن�صطة  تطوير  وبرامج  ال�صرتاتيجيات  وت�صور  لتوجيه 

البدنية والريا�صية.

بع�ض  هناك  الريا�صي،  والتاأطي  الريا�صيني  يخ�ض  فيما 

تلك  على  عالوة  اجلديدة،  الأحكام  متيز  الهامة  الأفكار 

املن�صو�ض عليها يف الرتتيب احلايل:

م�سطلح  الفرن�سية  ن�سخته  يف  اجلديد  الن�س  ي�ستبدل 

»ATHLETE« بـ »SPORTIF« لأنه الأن�صب والأكرث و�صوحا.

والدور البالغ الأهمية مل�صتخدمي التاأطي الريا�صي منهم 

املديرون واملدربون التقنيون وامل�صيون الريا�صيون.

فيما يخ�ض مكافحة ومراقبة تعاطي املن�صطات: يكر�ض 

الطابع  بحكم  احل�صا�ض جدا  املجال  لهذا  بابا  امل�صروع  هذا 

اأقرته  الذي  املن�صطات  تعاطي  ومراقبة  ملكافحة  الإلزامي 

التفاقية الدولية التي ان�سمت اإليها بالدنا.

ف مفهوم تعاطي املن�سطات ويدرج حالت املنع 
ّ
كما يعر

من تعاطي املن�صطات ويوؤ�ص�ض - باخل�صو�ض - وكالة وطنية 

ملكافحة املن�سطات، مكلفة بتخطيط مراقبة تعاطي املن�سطات 

ومتابعة كل خرق لقواعد مكافحة املن�صطات.
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فيما يخ�ض الأندية الريا�صية: مت اإدراج اأحكام جديدة، 

ميكن ا�ستخال�س ما ياأتي منها:

- يحاول امل�صروع تنظيم م�صاألة �صبط القوانني الأ�صا�صية 

الختاللت  ل�صد  للهواة  الريا�صية  لالأندية  النموذجية 

املعاينة يف ال�صنوات الأخية.

- يتيح لل�صركات الأجنبية اأن تكون م�صاهما اأو �صريكا 

يف نادي ريا�صي حمرتف، يف اإطار قانون ال�صتثمارات.

والحتاديات  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  يخ�ض  - فيما 

الريا�صية الوطنية والعالقات مع ال�صلطات العمومية: بعنوان 

هذا الف�سل مت حتيني اخت�سا�سات اللجنة الوطنية الأوملبية، 

يف اإطار احرتام اأحكام امليثاق الأوملبي.

كما مت تو�سيح فكرة تفوي�س مهمة اخلدمة العمومية التي 

�صت�صند لالحتادية الريا�صية املتخ�ص�صة.

ق�صد  العمومية،  ال�صلطات  مع  العالقات  يخ�ض  فيما 

�صمان الن�صجام يف العالقات مع الحتاديات، ين�ض امل�صروع 

على اأن العالقات مع الوزير املكلف بالريا�صة يف هذا املجال 

تندرج يف اإطار يحدد امل�صوؤوليات املتبادلة وي�صمن احرتام 

القوانني والأنظمة الوطنية والدولية، ل�صيما امليثاق الأوملبي 

ومبادئ احلكم الرا�صد.

الريا�صي  للتكوين  القانوين  التكري�ض  يخ�ض  فيما 

الهادف اإىل حتقيق، ل�صيما، الغايات التالية:

- �سبط اإطار التنظيم املوؤ�س�ساتي وكذا و�سائل تنفيذه،

كرتكيبة  ال�صابة  الريا�صية  املواهب  تكوين  - تثمني 

�صرورية يف ال�صيا�صة الوطنية للريا�صة،

تعميم  اإىل  والهادفة  عنها  املعربرّ  للتطلعات  - ال�صتجابة 

تكوين وحت�صني امل�صتوى وتخ�ص�ض التاأطي،

وم�صامني  البيداغوجية  الربامج  و�صع  مبداأ  - تكري�ض 

التكوين الريا�صي،

الريا�صي  امل�صار  اإدارة  يف  الو�صوح  من  املزيد  - اإدخال 

للمواهب الريا�صية ال�صابة التي تطمح للم�صتوى العايل.

فيما يخ�ض امل�صاعدات ومراقبة هياكل التنظيم والتن�صيط 

الريا�صيني، اأدرج امل�صروع اأحكاما جديدة تعالج ما ياأتي:

التنظيم  هياكل  ومراقبة  وت�سيري  متويل  - كيفيات 

والتن�صيط الريا�صيني،

- اإلزامية كل احتادية اأو ناد اأو رابطة ريا�صية فتح ح�صاب 

واحد خم�ص�ض لحت�صان مواردها بالعملة ال�صعبة والأموال 

الواردة من الهيئات الدولية وح�صاب واحد اآخر خم�ص�ض 

وكذا  العمومية  الأخرى  وامل�صاهمات  الإعانات  لحت�صان 

م�ساهمات املمولني واملانحني، مع اإدراج حكم ي�سمح بفتح 

الإدارة  مبوافقة  وهذا  ال�صرورة  حالة  يف  اأخرى  ح�صابات 

املكلفة بالريا�سة،

- منع حتويل اإعانة عمومية ممنوحة لنادي ريا�صي هاوي 

وجهة  يف  تغيي  كل  وكذا  حمرتف،  ريا�صي  نادي  نحو 

الإعانة العمومية من طرف النادي الريا�صي هو خرق للبنود 

التعاقدية املربمة مع الدولة واجلماعات املحلية،

بتعيني خرباء  القيام  بالريا�صة  املكلف  الوزير  - اإمكانية 

التدقيق املايل لالأندية واجلمعيات الريا�صية وكذا الرابطات 

والحتاديات،

حتدد  انتقالية  فرتة  املحرتفة   الريا�صية  الأندية  - اإعطاء 

يف  القانون  ن�صر  من  ابتداء  �صنوات   (5) بخم�ض  مدتها 

اجلريدة الر�سمية، ت�ستفيد من خاللها من الإعانات ودعم 

الدولة واجلماعات املحلية.

يف ميدان الوقاية ومكافحة العنف يف املن�صاآت الريا�صية:

اأدرج هذا امل�صروع اأحكاما جديدة تعالج ما ياأتي:

- �صبط املحاور التي ترتكز عليها تدابي الوقاية والتن�صيق 

ومكافحة العنف يف املن�صاآت الريا�صية .

- حتديد اللتزامات اخلا�صة التي يجب اأن ي�صمنها كل 

طرف معني بالوقاية ومكافحة العنف يف املن�صاآت الريا�صية.

- التن�صي�ض على جملة من الأحكام اجلديدة يف املجال 

اجلزائي مل ين�ض عليها قانون العقوبات.

هذا  خالل  من  العمومية  ال�صلطات  اليوم،  - وتعتزم 

بني  ميزج  �سامل  مل�سعى  وفقا  الآفة  هذه  على  الرد  القانون 

الوقاية والعقاب.

فيما يخ�ض الأحكام التاأديبية:

مكافحة  الواردة يف جمال  اجلزائية  الأحكام  اإىل  اإ�صافة 

على  امل�صروع  هذا  ين�ض  الريا�صية،  املن�صاآت  يف  العنف 

اأحكام تاأديبية تعاقب الأفعال التي تخ�ض، ل�صيما حالت 

والتنظيم  الت�صريع  احرتام  وعدم  اخلطية  الختاللت 

امل�صاعدات  ا�صتعمال  ومراقبة  والت�صيي  التعاقد  جمال  يف 

النظام  مقت�صيات  تتطلب  عندما  اأو  العمومية،  والإعانات 

ج�سيمة  اأخطاء  لرتكاب  اأو  ذلك،  العامة  واملنفعة  العام 

ي الحتاديات الريا�صية الوطنية  ترتتب عنها م�صوؤولية م�صيرّ

وكذا الهياكل املن�صمة اإليها.

هذا ملخ�ض وجيز عن م�صروع القانون املعرو�ض عليكم، 
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اأر�ض  على  ترجمته  يف  فعالة  اآلية  يكون  اأن  نتمنى  والذي 

الريا�صية  ال�صيا�صة  عليها  تقوم  التي  املحاور  لأهم  الواقع، 

الريا�سة  م�ستوى  رفع  يف  مبا�سرة  ب�سفة  وي�ساهم  الوطنية، 

الوطنية، لكي ت�صل اإىل م�صاف الدول املتقدمة.

تعاىل  اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  اهلل،  ووفقكم  وفقنا 

وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأحيل الكلمة الآن 

وال�صياحة  وال�صبيبة  الثقافة والإعالم  ال�صيد مقرر جلنة  اإىل 

ليقراأ على م�صامعنا التقرير التمهيدي حول م�صروع القانون 

املتعلق بتنظيم الأن�صطة البدنية والريا�صية وتطويرها، الذي 

اأعدته اللجنة، فليتف�سل م�سكورا.

الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  املخت�سة:  اللجنة  مقرر  ال�سيد 

اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم.

وال�صياحة  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة  تت�صرف 

ملجل�ض الأمة بعر�ض تقريرها التمهيدي الذي اأعدته حول 

والريا�صية  البدنية  الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  ن�ض 

الأمة،  جمل�ض  رئي�ض  طرف  من  عليها  املحال  وتطويرها، 

ال�صيد عبد القادر بن �صالح بتاريخ 20 جوان 2013 حتت                   

رقم  13/26.

وبناء على ذلك، وبدعوة من رئي�صها ال�صيد عبد القادر 

الفرتة  يف  برئا�سته  عمل  جل�سات  اللجنة  عقدت  زروقي، 

فيها  عكفت   2013 جوان  و23  جوان   18 بني  ما  املمتدة 

على درا�صة ومناق�صة الأحكام التي ت�صمنها الن�ض، حيث 

عر�ض  اإىل  23 جوان 2013  الأحد  يوم  اللجنة  ا�صتمعت 

ممثال  والريا�صة،  ال�صباب  وزير  تهمي،  حممد  ال�صيد  قدمه 

اأنه  مو�صحا  اجلديد  الن�ض  اأهمية  اإىل  فيه  تطرق  للحكومة، 

العامة  والقواعد  والأهداف  املبادئ  حتديد  اإطار  يف  يندرج 

وتطويرها  والريا�صية  البدنية  الأن�صطة  وت�صي  تنظم   التي 

وواعدة  جديدة  اآفاقا  �سيفتح  والذي  ترقيتها،  و�سائل  وكذا 

ارتكز  التي  املحاور  اأهم  الريا�صي يف اجلزائر، مربزا  للم�صار 

اأع�صاء  وان�صغالت  اأ�صئلة  اإىل  وا�صتمع  القانون،  ن�ض  عليها 

اللجنة واأجاب عليها بتقدمي املزيد من التو�صيحات.

تقدمي الن�ض

الوطنية  الريا�صية  للمنظومة  ال�صامل  التطوير  اإطار  يف 

اأ�ص�ض  على  تقوم  وم�صتقبلية  جديدة  ا�صرتاتيجية  و�صع  مت 

علمية، ت�صاهم يف ا�صتقرار وحماية الن�ضء من النحرافات.

يف  النظر  اأعيد  ال�صرتاتيجية،  هذه  م�صمون  ولتحقيق 

والتحولت  متا�صيها  لعدم   ،10-04 رقم  القانون  اأحكام 

البالد  تعرفها  التي  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

واأثبت تطبيقها عدة نقائ�ض واختاللت.

ومن هذا املنظور، جاء ن�ض القانون اجلديد املتعلق بتنظيم 

الريا�صية  املمار�صة  بعث  ق�صد  والريا�صية،  البدنية  الأن�صطة 

باجلزائر وحتيينها. 

وتتمثل حماوره الأ�صا�صية فيما يلي: 

1 - تكري�ض التكوين الريا�صي كعن�صر اأ�صا�صي لل�صيا�صة 
املوؤ�ص�صاتي،  واإطاره  اأهدافه  حتديد  مع  للريا�صة  الوطنية 

وو�سائل تنفيذه وبراجمه وحمتوياته البيداغوجية مع الرتكيز 

على تثمني املواهب الريا�صية ال�صابة.

2 - اإن�صاء وكالة وطنية ملكافحة املن�صطات.
الأهداف  يحدد  ومن�صجم  �صامل  ترتيب  3 - و�صع 
املن�صاآت  يف  العنف  اأعمال  من  بالوقاية  املتعلقة  والقواعد 

الريا�صية ومكافحته.

مرجعي  كاإطار  للريا�صة  الوطنية  ال�صيا�صة  4 - تكري�ض 
الن�صاطات  تطوير  وبرامج  ا�صرتاتيجيات  وتوجيه  لت�صور 

البدنية والريا�صية.

5 - حتديد القوانني الأ�صا�صية للنوادي الريا�صية الهاوية 
الهياكل  اختاللت  على  للق�صاء  التنظيم،  طريق  عن 

الريا�صية اجلمعوية.

املمنوح  العمومية«  تفوي�س اخلدمة   « 6 - حتديد مفهوم 
لالحتاديات الريا�صية الوطنية املتخ�ص�صة.

املتبادلة  وامل�صوؤوليات  واحلقوق  اللتزامات  7 - حتديد 
بني ال�صلطات العمومية والحتاديات الريا�صية الوطنية.

والتن�صيط  التنظيم  هياكل  على  املراقبة  8 - تدعيم 
الريا�صي.
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9 - اإعتماد م�صطلح »الن�صاطات البدنية«، لعتباره اأكرث 
�صمولية. 

10 - �صن اأحكام تاأديبية واأخرى جزائية �صد الأ�صخا�ض 
الذين يرتكبون الأفعال واملخالفات امل�سرة بالريا�سة الوطنية 

و�صورة البالد.

مناق�صة الن�ض على م�صتوى اللجنة

ممثل  وال�صيد  اللجنة  بني  دار  الذي  النقا�ض  خالل 

احلكومة، عرب اأع�صاء اللجنة عن اآرائهم اإزاء الن�ض اجلديد، 

واملالحظات  والن�صغالت  الأ�صئلة  من  الكثي  وطرحوا 

حول الأحكام التي ت�صمنها، والو�صع الذي �صتكون عليه 

املنظومة الريا�صية م�صتقبال، يف �صوء الن�ض اجلديد الذي 

يتميز بالتكفل مبتطلبات تنظيم حمنّي للم�سار الريا�سي.

ممثل  ال�صيد  بني  دار  الذي  للنقا�ض  ملخ�ض  يلي  وفيما 

احلكومة واأع�صاء اللجنة:

بخ�صو�ض امل�صاعدات ومراقبة هياكل التنظيم والتن�صيط 

الريا�صيني اأجاب ال�صيد ممثل احلكومة اأن ن�ض هذا القانون 

وت�سيريها  متويلها  كيفيات  وت�سبط  تعالج  اأحكاما  اأدرج 

ومراقبتها.

اأما ب�ساأن ال�سوؤال اخلا�س بفتح اآفاق ال�ستثمار يف جمال 

النادي  اأن  الوزير  ال�صيد  اأكد  املحرتفة،  للنوادي  الريا�صة 

�صنوات  خم�ض  ملدة  الدولة  من  بتمويل  ي�صي  املحرتف 

من �سدور هذا القانون، و�سيتم مراقبة هذا التمويل ب�سفة 

�صارمة، الأمر الذي �صيدفع بهذه النوادي للبحث عن ممول 

اإىل  راأ�صمالها لال�صتثمار، بالإ�صافة  اإىل فتح  اآخر و�صت�صطر 

تكون  اأن  الأجنبية  لل�صركات  يتيح  القانون  هذا  ن�ض  اأن 

م�صاهما اأو �صريكا يف نادي ريا�صي حمرتف يف اإطار قانون 

ال�صتثمارات.

املن�صاآت  يف  العنف  مبكافحة  اخلا�ض  الن�صغال  وعن 

الريا�صية، اأجاب ال�صيد الوزير اأن ن�ض القانون رقم 10-04، 

عرف فراغا يف هذا امليدان ومت تداركه يف الن�ض اجلديد عن 

طريق و�صائل وقائية واأخرى ردعية، واأ�صاف اأن العنف يف 

واإمنا هو ظاهرة  الريا�صية ل يخ�ض اجلزائر وحدها  املن�صاآت 

ب�صن  معاجلته  متت  املو�صوع  هذا  اأن  على  موؤكدا  عاملية، 

اأحكام جديدة تاأديبية واأخرى جزائية مل ين�ض عليها قانون 

العقوبات.

ومكافحتها  املن�صطات  تعاطي  مراقبة  يخ�ض  فيما  اأما 

اأفاد  بها،  التكفل  على  املتخذة  الإجراءات  قدرة  ومدى 

من  بالرغم  فراغا  عرف  الريا�صة  جمال  اأن  الوزير  ال�صيد 

املجال،  هذا  يف  الدولية  التفاقيات  على  اجلزائر  م�سادقة 

املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  اإحداث  مت  وبالتايل 

تعاطي  مراقبة  عملية  بتنفيذ  تكلف  القانون،  هذا  ن�س  يف 

املن�صطات ومتابعة كل خرق لقواعدها.

يعترب  الذي  بالتكوين  املتعلق  الن�صغال  وبخ�صو�ض 

عن�صرا اأ�صا�صيا لل�صيا�صة الوطنية الريا�صية وكذا الإجراءات 

املتخذة ملتابعة املواهب الريا�سية ال�سابة والتكفل بها وكيفية 

ممثل  ال�صيد  اأجاب  الحرتافية،  مرحلة  اإىل  و�صول  انتقائها 

احلكومة اأن ن�ض هذا القانون يركز على تكوين هذه املواهب 

الريا�سية ال�سابة، التي �سيتم التكفل بها يف مدار�س وطنية 

ال�سروط  توفري  على  الو�سية  الوزارة  و�ستعمل  وجهوية، 

الالزمة لالهتمام بهذه الفئة وترقيتها.

اخلال�صة

يت�صح من خالل درا�صة ن�ض هذا القانون اأنه جاء ل�صبط 

ق�صد  واإثرائه،  الريا�صة  جمال  يف  احلايل  الوطني  الت�صريع 

طريق  عن  والريا�صية  البدنية  للن�صاطات  ال�صامل  التطوير 

ال�صيا�صة  يف  اأ�صا�صيا  يعد  الذي  التكوين  عن�صر  تكري�ض 

الريا�صية  املواهب  ك�صف  على  ويعمل  للريا�صة  الوطنية 

ال�صابة وتثمينها وبالتايل بروز نخبة ذات م�صتوى عال، كما 

يهدف اإىل الق�صاء على كل الختاللت واجلوانب ال�صلبية 

التي ت�سر بالريا�سة الوطنية من عنف وتعاط للمن�سطات.

ذلكم، �صيدي الرئي�ض املحرتم، زميالتي، زمالئي، اأع�صاء 

جمل�ض الأمة املوقر، هو التقرير التمهيدي الذي اأعدته جلنة 

الثقافة والإعالم وال�صبيبة وال�صياحة، حول ن�ض  القانون  املتعلق 

بتنظيم الأن�صطة البدنية والريا�صية  وتطويرها، و�صكرا.

املخت�صة  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

على تالوته للتقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة، وال�صكر 

مو�صول لكافة اأع�صاء اللجنة؛ الآن ننتقل اإىل اجلزء الثاين 

من هذه اجلل�صة واملخ�ص�ض للنقا�ض العام، امل�صجل الأول 

هو ال�سيد العمري لكحل ورفقا بنا ال�سيد العمري، تف�سل.

بعد  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  لكحل:  العمري  ال�سيد 

ب�صم اهلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل؛

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير ال�صباب  و الريا�صة،
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ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

ال�صيدة وال�صادة املرافقون ملعايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأ�صرة الإعالم،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء املجل�ض املوقر،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، �صكري مو�صول اإىل معايل الوزير على هذا 

العر�ض املقدم لنا خالل هذه الأم�صية، واملت�صمن م�صروع 

البدنية  والأن�صطة  التكوين  وتطوير  بتنظيم  يتعلق  قانون 

اللجنة  لرئي�ض  اخلال�ض  بال�صكر  اأتوجه  كما  والريا�صية، 

واأع�صائها على هذا التقرير التمهيدي الذي اأعدته.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

تناول م�صروع هذا القانون ويف هذا الوقت بالذات يعترب 

�صانحة ثمينة ملمثلي ال�صعب لالإدلء باآرائهم وت�صوراتهم.

ال�صيد الرئي�ض،

قوى  تفجري  اإىل  والريا�سية  البدنية  الرتبية  �سعت  لقد 

خاللها  فمن  واجتماعيا،  وج�سميا  عقليا  الكامنة  الفرد 

ي�صبح اجل�صم �صحيحا ومعافى وقادرا على التحمل والعمل 

ويكون العقل نا�صطا وقادرا.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم، 

معايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل.

وقوانني  النظام  يحرتم  جيل  الريا�سة،  ميار�س  جيال  اإن 

املجتمع والأمم، جيل متحرر من العزلة والكبث والنفعال.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

البدنية  الرتبية  ممار�صة  تطوير  لنطالق  حمطة  اأهم  اإن 

والريا�صية، اأرىـ  يف اعتقاديـ  اأنها املدر�صة، لأنهاـ  ول�صبب 

ب�صيط ـ خزان ب�صري من الطاقات والقدرات الكامنة، اإنها 

بحق م�صتلة املواهب ال�صابة التي طاملا بحثنا عنها، اإن العمل 

تطوير  يعني  املدر�صي  بالو�صط  الريا�صة  وبعث  تطوير  على 

الغد  رجال  هم  اليوم  فاأطفال  والأمة،  املجتمع  الريا�سة يف 

وهم اأبطال اجلزائر، وق�سد تعميم املمار�سة الريا�سية لفائدة 

اأجيال متعاقبة من اأبنائنا وبناتنا، نقرتح ونو�صي مبا يلي:

- فتح منا�صب مالية ملعلمي الرتبية البدنية والريا�صية يف 

الطور البتدائي.

- عدم اعتبار مادة الرتبية البدنية والريا�صية مادة ثانوية 

اأو كمالية.

�صهادة  حاملي  الخت�صا�ض،  ذوي  ال�صباب  - توظيف 

لي�صان�ض يف الرتبية البدنية والريا�صية، لتاأطي  املمار�صة على 

م�صتوى املدار�ض البتدائية.

- الرفع من احلجم ال�صاعي لتدري�ض مادة الرتبية البدنية 

والريا�صية، ما بني 3 �صاعات و5 �صاعات اأ�صبوعيا، 3 �صاعات 

اإجبارية و �صاعتان (2) اختيارية.

املن�صاآت  جلميع  العقالين  وال�صتغالل  - التوظيف 

الريا�صية.

م�سرتكة،  وزارية  قرارات  واتخاذ  التفاقيات  - تفعيل 

لتمكني ا�صتغالل املرافق واملن�صاآت بني القطاعات.

- متكني احلركة اجلمعوية والنوادي الريا�صية من تكثيف 

ا�صتعمال القاعات واملن�صاآت.

- منح الأولوية الق�سوى للفئات ال�سغرى، يف خمططات 

التكوين وبرامج التكفل.

- توفي الهياكل واملن�صاآت متا�صيا مع حاجيات املمار�صة 

واملمار�صني.

- توفي العتاد والتجهيزات الريا�صية.

- اإعتماد خطة عمل ل�ستغالل املن�ساآت ب�سفة عقالنية 

مابني  اأي  ال�صيف  ف�صل  العطل، ل�صيما عطلة  يف فرتات 

غي  واملرافق  (املوؤ�ص�صات  و�صبتمرب؛  اأوت  جويلية،  جوان، 

م�صتغلة وال�صباب يف عطلة).

وتو�صيع  تكثيف  يف  الأ�صبوع  نهاية  عطلة  - اإ�صتغالل 

املمار�صة.

البتدائية  املدار�ض  م�صاحة  وتهيئة  تاأهيل  - اإعادة 

ون�صاطات  (ت�صلية  الرتفيه  و�صائل  بتجهيزات  وتدعيمها 

واألعاب).

- تهيئة م�صاحات اللعب والت�صلية والرتفيه يف الأحياء 

والأماكن العامة.

- اإعادة بعث وتن�صيط اجلمعيات الثقافية والريا�صية يف 

املوؤ�ص�صات الرتبوية.

- ريا�صة ذوي الحتياجات اخلا�صة.

 �صيدي الرئي�ض املحرتم،

لقد جاء يف الف�سل الثالث، �سمن هذا امل�سروع، ريا�سة 

الأ�سخا�س املعوقني، فلطفا بهذه ال�سريحة ـ �سيدي الرئي�س ـ 

لذا اأقرتح اأو وجب ا�صتبدالها بذوي الحتياجات اخلا�صة، 

كما هو متعارف عليه منذ مدة.

املجتمع،  من  ال�صريحة  هذه  مرافقة  على  منا  وحر�صا 

ونظرا خل�صو�صيتها، ناأخذ ممار�صة هذه الريا�صة بعني العتبار 
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ونقرتح مايلي:

- تهيئة مكيفة للمحالت واملرافق واملن�ساآت الريا�سية، 

ق�صد متكينها من ا�صتقبال ذوي الحتياجات اخلا�صة، اأي 

م�صكل الولو ج.

الأولوية  واإعطاوؤها  ال�صريحة  هذه  اأمام  احلواجز  - اإزالة 

الق�صوى، كما ين�ض عليه القانون.

املن�صاآت  واإجناز  الت�صميم  الالزمة عند  املوافقة  - اإعطاء 

من  وال�ستفادة  عليها  الرتدد  ت�سهيل  ق�سد  الريا�سية، 

خدماتها، مع مراعاة اجلوانب التالية:

- متكني املعاق من اأن يكون م�صتقال.

- متكينه من التحرك والن�ساط بكل اأريحية.

- مراعاة املعاق املتحرك بالكر�صي املتحرك عند مداخل 

التوقف  م�صاحات  ال�صالمل،  اأي  املن�صاآت،  وخمارج 

والركن، اأبواب قاعات خلع املالب�ض، دورة املياه، احلمامات 

املنحدرات واخت�صار امل�صافات.

اأخذ  الإ�صهام يف  الوطني على  الت�صامن  وزارة  - حث 

اخلا�صة  الحتياجات  لذوي  الريا�صية  املمار�صة  متطلبات 

باإدماجهم  وطيدة  عالقة  من  لها  ملا  نظرا  العتبار،  بعني 

اجتماعيا.

�صيدي الر ئي�ض،

اأنتقل اإىل باب هام جدا األ وهوـ  وقد تطرق اإليه من قبل 

ال�صيد الوزير ـ الوقاية ومكافحة العنف.

�صيدي الرئي�ض املحرتم، 

اإن العنف ظاهرة عدائية اأ�صبحت ت�صكل جزءا بارزا من 

الجتماعية  الفئات  م�ست خمتلف  اليومية، حيث  حياتنا 

عن  ن�صمع  فاأ�صبحنا  املجتمع،  من  احل�صا�صة  واملوؤ�ص�صات 

العنف املدر�صي والعنف الأ�صري ونعي�ض العنف الريا�صي، 

كبري  ب�سكل  وبرز  ا�ستفحل  الذي  العنف  من  النوع  هذا 

ال�صباب،  �صريحة  األ وهي  الأمة  قلب  يف جمتمعنا، �صاربا 

الذي  الريا�صي  امل�صتوى  عن  الر�صا  عدم  منه عن  كتعبي 

تظهر به الفرق املحلية ب�سفة خا�سة، والفريق الوطني ب�سفة 

عامة؛ اإذ يكفي اأن ي�سجل هذا الفريق اأو ذاك نتيجة  �سلبية، 

حتى ينقلب امللعب راأ�صا على عقب.

ويف اعتقادنا اأن يف هذا م�سا�سا بقيمة الفرد كفرد من حيث 

ح�صارية  كقيمة  الريا�صة  قيمة  حيث  ومن  الريا�صية  الروح 

والتي كانت وما تزال ـ �صيدي الرئي�ض، �صيدي معايل الوزير ـ 

اللغة امل�صرتكة بني خمتلف �صعوب ودول العامل.

ال�صيد الر ئي�ض،

معايل الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة  الأكارم،

اإن الريا�صة تربية وتهذيب وت�صامح قبل كل �صيء، ولقد 

قامت الدرا�صات بت�صخي�ض الظاهرة والوقوف على اأ�صبابها 

وعوامل انت�سارها وتف�سيها يف اأو�ساط �سبابنا.

من  الكثي  طياته  يحمل يف  القانون  هذا  م�صروع  ولعل 

الإجابات عن ت�صاوؤلت طرحت يف هذا ال�صاأن، كما ي�صم 

الباب  اأحكام  اإىل  نظرنا  ما  اإذا  ل�صيما  حتكما  اأكرث  مرافقة 

وهي   ،14 الباب  اأحكام  والثاين، ويف  الأول  الف�سل   ،11
31 مادة �صريحة،  الباب  اأحكام جزائية؛ فقد ت�صمن هذا 

ترمي اإىل الوقاية ومكافحة العنف يف الو�صط الريا�صي.

�صيدي الرئي�ض،

غي اأن هذه الأحكام التاأديبية مل تتطرق اإىل جانب مهم 

جدا، األ وهو اجلانب الإعالمي، واأق�صد هنا تلك املقالت 

والت�سريحات والكتابات ال�سحفية التي تغذي العنف وتزيد 

من انت�ساره، فكثرية هي الأخبار ال�سحفية التي ل تراعي 

الأخالقيات، ل املمار�سة الريا�سية ول الأخالق ال�سحفية، 

بل همها الوحيد هي الإثارة والربح والت�صويق، غي مبالية 

بالأ�صرار والنتائج الوخيمة التي تنعك�ض عن مقال اأو خرب 

اأو ت�سريح، واإل كيف نف�سر عنوان يف �سحيفة ـ وهذا منذ 

مدة طبعا ـ وبالبنط العري�س يف ال�سفحة الأوىل »مات�س يف 

احلرا�س  بالكال�س واليوم ماتفرا�س«! ف�سال عن كل ما ورد، 

فيه تدابي هامة يف املواد: من 171 اإىل 181 واملحددة ملجال 

واملهم  املفيد  ومن  ال�سروري  من  يبقى  جهة،  كل  تدخل 

من  للوقاية   الولئية  واللجان  الوطنية  اللجنة  دور  تفعيل 

العنف يف املن�صاآت الريا�صية ومكافحته، واألرّ يقت�صر دورها 

يوم املباراة اأو التظاهرة فقط، بل يجب اأن يكون قبل املباراة 

وخاللها وي�ستمر بعدها يف عملية تقييمية وتقوميية، فاإن مل 

نتعلم من اأخطائنا فاإننا لن نربح م�صتقبلنا.

من  الرئي�ض،  �صيدي  والت�صاوؤلت  الن�صغالت  بع�ض 

ال�صتغالل  وهي  ا  منرّ الكثي  تراود  التي  الن�صغالت  بني 

العقالين واملرافق الريا�سية لكل القطاعات، األ ميكن ت�سور 

ال�سيفية؟  العطل  املن�ساآت يف  خطة عمل ل�ستغالل هذه 

كما اأ�سلفت جوان،  جويلية، اأوت و�سبتمرب، اإنها فرتة طويلة 

راحة وكذا مالءمة  والطلبة يف  التالميذ  اأن  باعتبار  ومهمة 

الأحوال اجلوية، وطول اليوم اأي من ال�صاعة ال�صابعة حتى 
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ال�صاعة احلادية ع�صرة ليال، عك�ض فرتة ال�صتاء.

مواقيت عمل املرافق وبرجمة العطل ال�صنوية لالإطارات: 

فيه  يخرج  الذي  الوقت  يف  اأنه  ـ  الرئي�ض  �صيدي  ـ  اأيعقل 

التالميذ والطلبة للراحة؟! تربمج العطل ال�صنوية لإطارات 

اإطاراته  القطاع من خالل  األي�ض  والريا�صة،  ال�صباب  قطاع 

مدعوا للتاأطري يف اأوقات الراحة والفراغ لل�سباب؟

اإنتاج  بخ�صو�ض  وترفيهية:  بدنية  واأن�صطة  ت�صلية  برامج 

الريا�صية اجلوارية؛ عدد معترب من هذه املن�صاآت  املركبات 

ـ �صيدي الرئي�ض ـ اأجنز اإىل حد الآن و الآخر هو يف طريق 

الإجناز، لكن كثيا ما كانت قاعة الريا�صة اخلا�صة بهذا املركز 

ل ت�سلح اإل للتدريب، األ ميكن ت�سور اإجناز هذه القاعات 

للتدريب واملناف�صة يف اآن واحد؟ يف الوقت الذي كنا ننتظر 

وناأمل من النادي املحرتف اأن يحمل اأعباء النادي الهاوي 

وي�صنده ويرعاه، فاإذا به العك�ض، اأ�صبحت ال�صركة املحرتفة  

عبئا على النادي الهاوي، يتعاقد نادي حمرتف مع مدرب 

اأجنبي اأو لعب اأجنبي ول يقتني هذا النادي م�صتحقات 

البنوك،  من  ال�صعبة  بالعملة  الأجانب  هوؤلء  ومنح  اأجور 

مبليارات  عقدا  ملحرتف  مي�سي  املوازية،  ال�سوق  من  اأي 

مليون   30 بـ  اأو  األف   20 بـ  اأجرة  ويتقا�صى   ال�صنتيمات 

�صنتيم �صهريا، غي اأنه ل يدفع فل�صا واحدا خلزينة ال�صرائب 

و�صندوق  الجتماعي  ال�صمان   �صندوق  يف  ي�صاهم  ول 

التقاعد امل�صيين مببداإ الت�صامن، ولي�ض له ل ك�صف راتب 

ول �صهادة اأجر اأو عمل، فريق ريا�صي لذوي الحتياجات 

اخلا�صة ي�صتعمل يف تنقالته من ولية اإىل اأخرى وحتى من 

ال�سمال اإىل اجلنوب نف�س و�سيلة  النقل التي ي�ستعملها الأ�سحاء.

�صيدي الرئي�ض،

من  يتطلب  والذي  ال�صائك  امللف  هذا  لأهمية  نظرا 

اأنها  اأرى  الكثية،  مواده  تطبيق  اأجل  من  التجند  اجلميع 

كثية وتقدر بـ 225 مادة.

�صيدي الرئي�ض،

هذا ملخ�ض ملجمل مداخلتي، اأمتنى  اأو اأطلب من ال�صيد 

يف  اأتناولها  مل  التي  الن�صغالت  بع�ض  ياأخذ  اأن  الوزير 

كلمتي و�صاأ�صلمه ن�ض املداخلة كامال بها بع�ض املداخالت 

اجلديرة بالذكر و�صكرا على كرم الإ�صغاء، وال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

على  لكحل  العمري  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

تدخله وعلى تفهمه يف نف�س الوقت؛ الكلمة لل�سيد خمتار 

�صي يو�صف.

ال�سيد خمتار �سي يو�سف: �صكرا �صيدي الرئي�ض.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة  املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

�صيداتي، �صادتي، احل�صور،

ال�صالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته.

على  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  طاقم  ن�صكر  البداية،  يف 

املجهودات املبذولة يف اإعداد م�صروع القانون املتعلق بتنظيم 

الأن�صطة البدنية والريا�صية وتطويرها والذيـ  من دون �صكـ  

�سيفتح اآفاقا جديدة وواعدة مل�سار الريا�سة يف بالدنا، كما 

ن�صكر جلنة الثقافة والإعالم وال�صبيبة وال�صياحة على عر�ض 

خا�صة  ونثمن  القانون،  هذا  ن�ض  حول  التمهيدي  تقريرها 

ماجاء يف هذا القانون:

1) تكري�ض التكوين الريا�صي، كعن�صر اأ�صا�صي لل�صيا�صة،
2) اإن�صاء وكالة وطنية ملكافحة املن�صطات.

3) و�صع ترتيب �صامل ومن�صجم يحدد الأهداف والقواعد.
4) حتديد القوانني الأ�صا�صية للنوادي الريا�صية الهاوية، 
الهياكل  اختاللت  على  للق�صاء  التنظيم،  طريق  عن 

الريا�صية.

بني  املتبادلة  امل�صوؤوليات  وحقوق  التزامات  5) حتديد 
ال�صلطة العمومية والحتاديات الريا�صية.

والتن�صيط  التنظيم  هياكل  على  املراقبة  6) تدعيم 
الريا�صي.

اأكرث  لعتبارها  البدنية  الن�صاطات  م�صطلح  7) اإعتماد 
�صمولية.

8) �صن اأحكام تاأديبية واأخرى جزائية، �صد الأ�صخا�ض 
الوطنية  بالريا�سة  �سارة  وخمالفات  اأفعال  يرتكبون  الذين 

و�صورة البالد.

�صيدي الرئي�ض،

اإن تقدمي هذا امل�صروع يف هذه الآونة ويف هذه الظروف 

الريا�صة يف بالدنا فرتات غي مالئمة  تعي�ض  اأين  بالذات، 

من ممار�صات وجتاوزات غي �صرعية و التي ت�صجل يوما بعد 
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يوم، لهذا جاء هذا القانون يف هذا الوقت ليج�صد كثيا من 

اأجل  من  عليه  التعويل  ميكن  والذي  الأخرى  التنظيمات 

وقف امل�صاكل واملمار�صات والتجاوزات التي �صجلت.

جاء كذلك هذا القانون لو�صع حواجز حمراء لتكري�ض 

يف  للريا�صة  الوطنية  لل�صيا�صة  اأ�صا�صي  كعن�صر  الريا�صة 

اجلزائر.

�صيدي الرئي�ض املحرتم،

والإعالم  الثقافة  للجنة  التمهيدي  التقرير  يف  ماجاء 

وال�صبيبة وال�صياحة، هو تكري�ض لل�صيا�صة الوطنية للريا�صة، 

وبرنامج  ال�صرتاتيجيات  وتوجيه  لت�صور  مرجعي  كاإطار 

تطوير وتثمني كل ماجاء يف كل التو�صيات.

املمار�صات  هذه  اإن  الريا�صية؛  و  البدنية  الن�صاطات 

الريا�صية والرابطة البدنية ينبغي ت�صويرها كو�صيلة لتقا�صم 

اجلماعة  حياة  يف  وامل�صاركة  العزلة  من  واخلروج  ال�صعوب 

وتوفي اأر�صية مل�صروع �صخ�صي لحق.

تنظيم املناف�صات بني الأحياء مثال مب�صاركة ريا�صيني من 

امل�ستوى العايل، مينح لل�سباب:

ال�صعور بالنتماء اإىل جمموعة.  (1
2) التناف�س والرتفيه عن النف�س.

3) فتح مدار�ض ريا�صية على كل امل�صتويات اجلهوية.
ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اإن هذه الأعمال املن�سودة لفائدة ال�سباب حت�سل مبجمل 

الوا�سع، �سمن منظور حت�سني نظام حياة  الأن�سطة مبفهومها 

يف  تتمثل  الأولوية  ذات  التن�صيط  مناطق  وفتح  ال�صباب، 

بو�صع جتهيزات جماعية  وذلك  املدينة،  من  اأخرى  اأماكن 

الريا�سية            والدورات  الريا�سية  الأن�سطة  كالت�سلية،  خفيفة 

ال�صروري الرتكاز على احلركة  ما بني الأحياء، لكنه من 

من  هذا  وكل  املحلي،  ال�صعيد  على  خ�صو�صا  اجلمعوية 

اأجل الوقاية من الآفات الجتماعية وتطوير احلركة واإعداد 

الربامج اخلا�صة لت�صغيل ال�صباب.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صلطة  توليها  التي  املتوا�صعة  والعناية  التجربة  اإن 

اأ�صبحت  والريا�صة،  ال�صباب  قطاع  يف  لل�صباب  العمومية 

ويتعلق  العملية،  للربامج  الأ�صا�صية  املكونات  اأحد  ت�صكل 

ت�صهيل  ت�صجع على  اأعمال جديدة  وت�صوير  باقرتاح  الأمر 

مق�صاة  بل  مهم�صة  مازالت  والتي  �صبانية  ف�صاءات  فتح 

والنا�سئني  الأطفال  حت�سني  ينبغي  ولهذا  امل�ساركة،  من 

الفراغ والنحراف الجتماعي، من خالل  وال�سباب �سد 

ومنذ  لهوؤلء،  اليومية  احلياة  من  وقت  اأكرب  ا�صتثمار 

زمن بعيد ل ميكن لالأ�سرة اأو املدر�سة اأو و�سائل اأخرى اأن 

تغطيها، لكن املربي الريا�صي واملن�صط يف امللعب والنادي، 

وامل�ستمر  اجليد  لال�ستثمار  الإمكانيات  كل  تدعيم  ميكنه 

ل�صد وقت فراغ هذه الأجيال وال�صبيبة.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

اإن النتائج الريا�صية اجليدة ل ترتبط فقط بوفرة الأموال 

واملن�صاآت  الأموال  برتقية  كذلك  بل  الريا�صية  واملن�صاآت 

املال  راأ�ض  يف  وال�صتثمار  الريا�صية  واملمار�صة  الريا�صية 

الريا�صية  التنمية  يف  تطور  لأي  الأمان  �صمام  الب�صري، 

احلقيقية.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

فيما يتعلق بفتح راأ�س املال للنوادي الريا�سية لال�ستثمار 

الأجنبي الذي اأبدى تخوفا من ا�صتعمال النوادي يف تبيي�ض 

الأموال وا�صتغالل جماهي الأندية الكربى لالأغرا�ض الأخرى، 

وكذلك فيما يخ�ض بع�ض الالعبني الذين يتقا�صون اأموال 

�صخمة ولي�ض لهم ك�صف الراتب ول ي�صددون حق اخلزينة 

العمومية من ال�صرائب ول هم موؤمنون اجتماعيا، وهذا ما جعل 

معظم الأندية املحرتفة ل تدفع امل�صتحقات ال�صرورية مما يجعلها 

يف و�صعية غي قانونية.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

وال�صركات  الدولة  منحتها  التي  ال�صخمة  الأموال  اإن 

الكربى مثل: �صركة »�صوناطراك« و�صركة »�صونلغاز« وبع�ض 

اخلوا�ض لبع�ض الأندية، هو اأمر غي منطقي لأنهم ي�صيون 

بالقانون التجاري كممار�صة جتارية مبوجب الحرتاف.

ال�صيد الرئي�ض،

اإن قطاع ال�صباب والريا�صة من اأهم القطاعات الإنتاجية 

املتخ�ص�صة يف التنمية الب�صرية، ولي�ض جمرد قطاع للتن�صيط 

اخلما�سي  املخطط  اأكده  ما  هذا  الجتماعي،  والتنفي�س 

�ض  الرئي�صي لرئي�ض اجلمهورية 2010ـ  2014، والذي خ�صرّ

مبالغ ت�صاوي 1130 مليار دينار لقطاع ال�صباب والريا�صة، 

والبنية  الب�صرية  للموارد  والنوعي  الكمي  الدعم  اأجل  من 

الأ�صا�صية من اأجل حت�صني وترقية وتطوير التنمية الريا�صية 

احلقيقية، وهذا بوا�سطة تفعيل اآليات املراقبة ال�سارمة لتنفيذ 

اأدوات الوقاية  املخطط اخلما�صي يف ت�صيي الأموال وتعزيز 

من الف�ساد وحماربته وتدعيم وتعزيز وتفعيل اأدوات الرقابة 
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التقنية ال�صارمة. 

بع�ض  ـ  الوزير  ال�صيد  املحرتم،  الرئي�ض  �صيدي  ـ  تلكم 

املالحظات التي اأردت اأن اأعرب عنها، واأكتفي بهذا القدر، 

وال�صالم عليكم  الإ�صغاء،  اأ�صكر اجلميع على ح�صن  كما 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يو�صف؛  �صي  خمتار  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

والكلمة الآن لل�صيد ب�صي داود.

اهلل  ب�صم  الرئي�ض؛  �صيدي  �صكرا  داود:  ب�سري  ال�سيد 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد معايل وزير ال�صباب والريا�صة،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم جميعا ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، اأود اأن اأتقدم بال�صكر لل�صيد ع�صو احلكومة 

وال�صكر  امل�صروع  هذا  ن�ض  تقدمي  على  له  املرافق  والوفد 

مو�صول اإىل ال�صيد رئي�ض واأع�صاء اللجنة على املجهودات 

املبذولة يف تقدمي ن�ض التقرير التمهيدي.

�صيدي الرئي�ض،

وي�صتهدف  تقني  طابع  وذو  خمت�صرا  �صيكون  تدخلي 

حمل  يكون  اأن  فقط  اأرجو  وحمددا،  واحدا  مو�صوعا 

اأو على الأقل اأن يتكفل بهذا  اأثناء الردود  اهتمام الوزير 

هذا  لأحكام  التطبيقية  املرا�صيم  اإ�صدار  عند  الن�صغال 

امل�صروع.

�صيدي الرئي�ض،

لقد بذلت الدولة جهدا كبيا يف اإجناز املن�صاآت الريا�صية، 

بهدف تاأطري املجتمع ريا�سيا، ل�سيما الفئات ال�سبابية.

ول زال هذا اجلهد للدولة متوا�صال للو�صول اإىل متكني 

واحلفاظ  طاقاتهم  تفجري  من  الوطن  �سباب  من  عدد  اأكرب 

على �سالمة البدن و�سفاء الذهن.

يتم  املطروح هو كيف  ال�صوؤال  ـ  الرئي�ض  ال�صيد  ـ  لكن 

�صيانتها  عملية  تتم  وكيف  الريا�صية  املن�صاآت  ا�صتغالل 

واحلفاظ على جتهيزاتها؟ لذا اأود اأن اأ�ستغل الفر�سة ال�سانحة، 

ونحن نتناول مناق�صة م�صروع القانون املتعلق بتنظيم وتطوير 

التكوين والأن�صطة البدنية والريا�صية، للحديث عن اجلانب 

املايل بالتحديد، الناجم عن ا�صتغالل الإيرادات اأو املوارد 

املتاأتية عن تنظيم التظاهرات الريا�صية.

اإدارة  اأن مهمة  اأو�صح للح�صور  اأن  اأود  لكن قبل ذلك 

املركبات  لدواوين  القانون  اأوكلها  قد  الريا�صية  املن�صاآت 

املتعددة الريا�صات.

وقد مت و�صع الأطر القانونية والتنظيمية التي حتكم عملية 

ت�سيري هذه الدواوين، ل�سيما من خالل املر�سوم التنفيذي 

الذي   ،2006 جويلية   30 يف  املوؤرخ   ،492  –  05 رقم 

يحدد ح�ص�ض ناجت التظاهرات الريا�صية املنظمة يف دواوين 

املن�صاآت الريا�صية.

اإىل  والريا�سة  ال�سباب  وزير  معايل  انتباه  األفت  اأن  اأود 

املوارد  بتح�صل  وتتعلق  خطية  ت�صوري  يف  وهي  ق�صية، 

كرة  مباريات  ل�صيما  الريا�صية،  التظاهرات  من  املتاأتية 

وكيفية  املنا�سرين،  من  غفرية  اأعدادا  جتلب  التي  القدم 

توزيع احل�س�س من املداخيل النقدية التي تتحول يف نف�س 

اليوم وبعد �ساعات من اإيرادات اإىل نفقات، يف عمل كثري 

ما مت بطريقة ملتوية ويكتنفه الكثري من الغمو�س.

ال�صيد الرئي�ض،

اإن عملية حت�صيل املوارد وتوزيع احل�ص�ض مثل ما يحدده 

القرار الوزاري امل�سرتك ال�سالف الذكر، ل ت�سمن ال�سفافية 

حيث  العمومية،  املحا�سبة  �سروط  اأدنى  اإىل  تخ�سع  ول 

املالعب  دخول  اإيرادات  حت�صيل  على  القائمون  يعمل 

دون  مالية  مبالغ  بتوزيع  ويقومون  القدم  كرة  مباريات  يف 

امللعب  اأعوان  من  بداية  ال�صركاء  على  رقيب  ول  ح�صيب 

ثم اإىل عنا�سر ال�سرطة املكلفني بتاأمني املالعب وهي قائمة 

تتغي دون اأن يعرف ال�صبب ول املعيار املعتمد يف حتديدها، 

ورغم اأن القرار الوزاري امل�صرتك لثالث دوائر وزارية هي: 

وزارة ال�صباب والريا�صة ووزارة الداخلية ووزارة املالية يحدد 

امل�ستفيدين،  بقائمة  املتعلقة  املعايري  جتاهل  لكنه  الن�سب 

مما فتح املجال وا�صعا للتالعب مبداخيل مباريات كرة القدم 

التي تدر اأموال طائلة، لكن تكاد يف بع�ض اجلهات ت�صاوي 

على  يوؤثر  مما  الريا�سية،  املركبات  مليزانية  كعائدات  ال�سفر 

ميزانية الت�صيي ويحد من اإمكانية تخ�صي�ض مبالغ لل�صيانة، 

فتعرف املن�صاآت الريا�صية بالوطن التدهور تدريجيا لت�صبح 

غي لئقة اأ�صال ملمار�صة الريا�صة.
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وهنا اأ�صاأل ـ معايل الوزير ـ عن الإجراءات التي يجب 

اأن تاأخذها الوزارة يف هذا ال�صاأن؟ خا�صة ونحن ن�صي نحو 

اعتماد النوادي الحرتافية و�صركات امل�صاهمة.

واأ�صاأل اأي�صا من اأين تاأتي مبالغ ال�صيانة، اإذا كانت جل 

اإيرادات املن�صاآت ت�صرف بهذه الطريقة؟

اأين هو دور املحا�صب العمومي؟ واأجهزة الدولة يف هذا 

بقب�ض  ـ  الوزير  معايل  ال�صيد  ـ  يتعلق  الأمر  لأن  العمل؟ 

املوارد نقدا، اأقول قب�س املوارد نقدا و�سرفها يف نف�س اليوم 

نقدا، وكيف يتم تربير �صرف هذه الأموال؟

يتطلب  الأمر  هذا  اأن  ـ  الوزير  معايل  ال�صيد  ـ  ترون  األ 

قبل  العملية  ل�صبط  القطاع  طرف  من  العاجل  التدخل 

بداية البطولة الوطنية، لأن بقاء الو�صع على حاله يعد ت�صيبا 

يف احلفاظ على املال العمومي.

واأمام هذا الو�صع وجبـ  معايل الوزير يف تقديريـ  اإعادة 

النظر يف هذه العملية بتحيني املنظومة القانونية لت�صيي اإدارة 

املن�صاآت الريا�صية والت�صرف ب�صرامة وعقالنية يف مواردها 

و�صد املنافذ اأمام املتالعبني.

فالأمر يف الأخي يتعلق باأموال عمومية، يجب اأن تخ�صع 

تدخلي  حمتوى  هذا  كان  العمومية،  املحا�صبة  لقواعد 

ـ ال�صيد الرئي�ض ـ اأ�صكركم على كرم الإ�صغاء.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد ب�صي داود؛ والكلمة الآن 

لل�صيد عبد الباهي مر�صلي.

ال�سيد عبد الباهي مر�سلي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 

الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

ال�صيد معايل وزير ال�صباب والريا�صة،

ال�صيد معايل وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأقول لك طهورا  والريا�صة  ال�صباب  وزير  معايل  �صيدي 

اإن �صاء اهلل.

اإنطالقا من القاعدة التي تقول »العقل ال�صليم يف اجل�صم 

واأثبتها  الدين  عليها  ن�ضرّ  قيمة  من  للريا�صة  وما  ال�صليم« 

العلم، ن�صتطيع اأن نتكلم وب�صوت عال عن الريا�صة ومبختلف 

اأنواعها وعلى الت�صجيع عليها، مبا يتطلب هذا الت�صجيع ماديا 

اأو معنويا، طبقا ملا �صنرّ من قرارات ت�صمل كل اأنواع الريا�صة، 

وتطوير  بتنظيم  املتعلق  القانون  م�صروع  جاء يف  مبا  ذلك  و 

عن  متخ�ض  وما  والريا�صية  البدنية  والأن�صطة  التكوين 

ذلك من مواد منبثقة عن هذا امل�صروع، جتعل من كل عوائل 

الريا�صات يف بالدنا بعد اإلزام اأ�صحابها بالعكوف على درا�صة 

نراها منا�صبة جدا  التي  املواد  بهذه  التقيد  واإلزامية  موادها 

ول غبار عليها، بعد اطالعنا على كل ن�صو�ض موادها، لذا    

ـ �صيدي الرئي�ض، ال�صادة الأع�صاءـ  اأقول يجب التقيد بهذه 

املواد حتى نرتقي بالريا�صة واملرتا�صني اإىل ثقافة جتعل كل 

فرد من الأفراد املنتمني اإليها ميتاز بالروح العالية والأخالق 

املحمودة والن�سباط وح�سن التحكم وردة الفعل وح�سن 

الأداء، ومع ال�صتمرارية على هذا النهج ن�صمن بال ريب 

ريا�صيا  م�صتقبال  للريا�صة  املنتمي  اجليل  لهذا  اهلل  باإذن 

لل�صباب  وا�صعا  املجال  ال�صروري فتح  اأنه من  واأرى  زاهرا، 

الريا�صي وترغيبه يف درا�صة هذه املواد املنبثقة عن القانون 

اإلزامية  اإنني اأرى  حتى يعرف كل فرد ما له وما عليه، بل 

تدري�ض هذا القانون واأ�صع �صطرا حتت هذه الكلمة اإلزامية 

تدري�ض هذا القانون  وما ي�صمل من مواد لكل الريا�صيني 

واأن يت�سدى لهذا اأ�ساتذة م�سطلعون ي�سرفون باأنف�سهم على 

تاأطي وتكوين �صبابنا الريا�صي، حتى نرتقي فعال بالريا�صة 

اأتقدم  اأن  اإل  النهاية  يف  ي�صعني  ول  مراقيها،  اأ�صمى  اإىل 

كل  على  والريا�صة  ال�صبيبة  وزير  لل�صيد  والعرفان  بال�صكر 

ما بذله ويبذله من جمهودات ي�صتحق فعال ال�صكر عليها.

�صكرا على ح�صن الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل 

تعاىل وبركاته.

مر�صلي؛  الباهي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

والكلمة الآن لل�صيد ح�صني �صعيدي.

ال�سيد ح�سني �سعيدي: �صكرا لل�صيد الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 

واحلمد هلل و ال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي الرئي�ض،

معايل وزير ال�صباب والريا�صة،

اأخواتي، اإخواين اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

رجال ال�صحافة  والإعالم،
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ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

ت�سفحي  بعد  املداخلة،  هذه  اأفتح  اأن  البداية  يف  اأود 

اإعداد  من  الهدف  ماهو  جوهري،  بت�صاوؤل  امل�صروع،  هذا 

�صباب  تكوين  هو  الريا�صية؟ هل  الأن�صطة  �صيا�صة  وتنظيم 

والإجنازات  الألقاب  حتقق  ونخب  اأبطال  واإجناب  موهوب 

والرتفيه  الت�صلية  جمرد  هو  الهدف  اأم  والعاملية؟  القارية 

وملء الفراغ للفئة من ال�سباب؟ اإن كان كذلك فال داعي 

لهذا الإنفاق واإهدار املال العام بهذه الكيفية على الأن�سطة 

فالقوانني التي جربت ومرت  امل�صلية، واإن كان غي ذلك، 

على هذا القطاع مل حتقق الأهداف املرجوة.

بعد هذه املقدمة نعرج على مو�صوع الريا�صة باملدار�ض 

البتدائية، لو ترجع اإىل بداية الثمانينات واأواخر الت�صعينات، 

بف�سل  حقيقية،  ريا�سية  نه�سة  عرفت  التي  احلقبة  تلك 

على  بالأ�صا�ض  تعتمد  وكانت  الريا�صي  الإ�صالح  �صيا�صة 

الخت�صا�صات  جميع  فيها  متار�ض  املدر�صية،  الريا�صة 

والأن�صطة الريا�صية من األعاب القوى وكرة اليد وكرة ال�صلة 

ال�صيا�صة  لهذه  ونتيجة  الأن�صطة،  من  وغيها  القدم  وكرة 

اأجنب بلدنا اأبطال ومواهب حققوا عدة األقاب قارية وعاملية،         

عملية  بعد  الرئي�ض،  �صيدي  لالأ�صف  ـ  اليوم  نالحظه  وما 

املوؤ�س�سات  داخل  الوظيفية  ال�سكنات  عن  التنازل 

هذه  تو�سعة  بفعل  ال�ساحات  حجم  تقل�س  الرتبويةـ 

ال�صكنات، واأ�صبحت ل ت�صع حتى وقوف التالميذ فكيف 

ذوي  املوؤطرين  نق�ض  اإىل  بالإ�صافة  الريا�صة؟!  مبمار�صة 

الخت�صا�ض والتجهيزات الريا�صية، هذه من بني العوامل 

التي اأدت اإىل عدم متابعة وانتقاء املواهب يف الأطوار الأوىل 

من التعليم البتدائي.

داخل  للتكوين  بالن�صبة  التكوين،  يخ�ض  فيما  اأما 

الثانويات والإكماليات الريا�صية للمواهب ال�صابة التي تعتمد 

التطبيقي  من  اأكرث  والبيداغوجي  النظري  اجلانب  على 

والتناف�صي؛ هذه ال�صيا�صة اأثبتت عدم جناعتها ب�صهادة اأغلب 

الريا�صيني اجلزائريني، ومنتخب كرة القدم اإىل �صباب يوؤكد 

ذلك لعدم تاأهله لأية مناف�صة ر�صمية اأو دولية، ولهذا نقرتح 

ـ �صيديـ  اإدماج تلك املدار�ض الريا�صية وباخل�صو�ض الثانوية 

�صمن نظام تناف�صي ب�صكل منتظم داخل البطولة الوطنية.

127 من م�صروع  املادة  لدي كذلك تعقيب على ن�ض 

على:  املادة  تن�ض  بحيث  اأيدينا،  بني  هو  الذي  القانون 

»ت�ستفيد املواهب الريا�سية ال�سابة التي حققت نتائج ريا�سية 

ن  يف املناف�صات الر�صمية من التعوي�صات«، كان بالأحرى اأ

و اإيجابية،  تو�صح النتائج التي حققت، فهل هي نتائج �صلبية اأ

كان من املفرو�س اأن ت�ستفيد املواهب ال�سابة التي حققت 

نتائج اإيجابية اأو األقابا ر�صمية من تعوي�صات اأو منحا على 

تلك الإجنازات.

يخ�ض  فيما  التمويل،  مو�صوع  اإىل  نتطرق  الأخي،  ويف 

املوؤ�س�سات  بع�س  من  للنوادي  مينح  الذي  املايل  الدعم 

العمومية مثل »�صوناطراك« »�صونالغاز« وغيها يجب اأن تكون 

يف �صكل دعم للهياكل واملن�صاآت القاعدية للنادي ولي�ض يف 

�صكل ت�صديد اأجور وتعوي�صات لالعبني والإداريني.

جمالت  وحتديد  �سروط  و�سع  املانحة  �س�سات  املوؤ على 

القاعدية   املن�ساآت  لإن�ساء  هام  حيز  وتخ�سي�س  الإنفاق 

للمواهب ال�صابة داخل النادي، بالإ�صافة اإىل و�صع اآليات 

على  الأموال  تلك  �صرف  عملية  اأثناء  والتقييم  للمراقبة 

الأندية.

ويف الأخي، بودي اأن اأعرج على اأحد الأبناء الذي اأن�صاأ 

باأمواله اخلا�صة لأبناء منطقة ال�صاورة، وهو فريق منذ  فريقا 

بدايته يناف�س الرابطة الولئية اإىل اأن اأ�سبح يف م�ساف الفرق 

اخلا�س،  ماله  من  اأنفق  �سنوات،   04 وملدة  املحرتفة  الأوىل 

النادي  رئي�ض  ي�صف  ـ  لالأ�صف  ـ  اجلزائري  التنظيم  لأن 

وكاأن هذا النادي �صركة للتوظيف، اأما يف الدول املتح�صرة 

اأن  والرئي�س،  املالك  بني  والفرق  النادي،  مالك  فت�سميه 

الرئي�ض يعترب من�صب عمل ويكمن دوره يف طلب الإعانات 

ال�صخ�ض  هذا  اأما  »�صوناطراك«،  ومن  والولية  البلدية  من 

الذي ينحدر اأ�صله من ولية ال�صاورة فقد قام باإن�صاء نادي 

اليوم  يتعر�ض  هو  ولالأ�صف  اخلا�ض  مباله  حمرتف  ريا�صي 

ويعود  الأندية  روؤ�صاء  بع�ض  طرف  من  اعتدائي  لهجوم 

ال�صبب يف ذلك اإىل اأنه قد خلق ف�صاء لأبناء اجلنوب وهو 

الآن يعاقب على ذلك الإجناز، و�صكرا وال�صالم عليكم.

تعر�ض  الرئي�ص: �صكرا؛ رجاء احلالت اخلا�صة  ال�سيد 

على الوزارة املعنية مبا�صرة؛  نقا�ض اليوم هو خا�ض مب�صروع 

قانون موجود وال�صخ�ض الذي تذكره رمبا نوجه له ال�صكر، 

الكلمة  مبا�صرة،  املعنية  الوزارة  اأمام  يطرح  املو�صوع  لكن 

الآن لل�صيد �صليمان كرومي.

ال�سيد �سليمان كرومي: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ ب�صم اهلل 
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الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي رئي�ض جمل�ض الأمة املحرتم،

معايل ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة وم�صاعدوه،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�ض الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

اأيها احل�صور الكرمي،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

على  والريا�صة  ال�صباب  وزير  ال�صيد  معايل  ن�صكر  اأول، 

جلنة  اإىل  مو�صول  ال�صكر  وكذلك  قدمه  الذي  العر�ض 

التمهيدي  التقرير  عر�ض  على  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة 

الذي اأعدته حول هذا الن�ض.

وكما ل يخفى على اأحد، فاإن هذا امل�سروع الذي يتعلق 

بتنظيم وتطوير تكوين الأن�صطة البدنية والريا�صية تاأخر نوعا ما 

نظام  ال�سروع يف  قبل  القانون  هذا  ياأتي  اأن  املفرو�س  ومن 

الحرتاف وغيه، حيث يعترب هذا امل�صروع الأر�صية املثلى 

ل�صي وتنظيم قطاع هام هو قطاع الريا�صة، هذه الأخية التي 

اأن  تربويا قبل  بناء  الفرد،  بناء  ال�سريان الأ�سا�سي يف  تعترب 

يكون بدنيا.

�صيدي الر ئي�ض،

�صيدي الوزير،

من  اأي  القاعدة،  من  تنطلق  اأنواعها  بكل  الريا�صة  اإن 

كل  و�سع  الواجب  من  اأنه  يعني  وهذا  ال�سغرى  الفئات 

فكريا  الن�ضء  وتربية  لتكوين  الالزمة  والو�صائل  القواعد 

اأن  اأي ريا�صة و قبل  اأن نك�صبه قواعد ممار�صة  وعقليا، قبل 

ي�صبح فريقا يتقن قواعد اللعبة، ولبد اأن يكون لدينا فريق 

واإن�صانيا عند  اأع�صابه ويت�صرف ت�صرفا ح�صاريا  يتحكم يف 

كانت،  نتيجة  اأية  وحتمل  الأفعال  من  نوع  اأي  اإىل  تعر�صه 

وتكون له ال�صخ�صية القوية التي توؤثر  يف زمالئه وممار�صي 

هذا الن�ساط.

�صيدي الرئي�ض،

وكما ل يخفى على اأحد، فاإّن �سيا�ستنا يف الريا�سة بكل 

ال�سغرى  بالفئات  تهتم  ل  واحلا�سر،  ال�سابق  يف  اأنواعها، 

ن  ول تهتم برتبية الريا�صي تربية اأخالقية فكرية قبل اأن تكورّ

بدنية وفنية، واإل فكيف نف�سر الت�سرفات التي لي�ست لها 

بع�ض  يف  ي�صدر  عنف  من  وتاريخنا  منا  قيرّ مع  عالقة  اأي 

الأحيان من الاّلعب قبل املتفرج، بل اأبعد من ذلك، فاإن 

بع�س الريا�سيني يكونون مبثابة النقطة التي تفي�س الكاأ�س، 

حينما يثريون املتفرجني بالقيام بت�سرفات كانت يف معظمها 

نهب  �سلبية من  الالعب مبخلفات  قبل  املواطن  تعود على 

وحرق وقتل، حيث ت�صي الإح�صائيات الأخية اإىل تزايد 

العنف يف املالعب وميتد اإىل ال�سارع، وفاتورته كانت ثقيلة 

على اخلزينة العمومية وعلى املواطن.

�صيدي الرئي�ض،

لهذا فالبد من و�صع قوانني ردعية لالعب قبل اجلمهور 

اإثارة  اأو ب�سفة عامة لكل ريا�سي يكون ال�سبب املبا�سر يف 

العنف ب�صتى اأنواعه، وكذلك عدم الت�صامح مع اأي �صخ�ض 

ت�صرف ت�صرفا غي ريا�صي داخل وخارج املالعب وامليادين 

الريا�صية.

ال�صباب من  وتكوين  تربية  الرتكيز على  اإىل  ندعو  كما 

املدر�صة اإىل اجلامعة تكوينا ريا�صيا واأخالقيا.

�صيدي الرئي�ض،

يف الأخي، ومن هذا املنرب لبد من و�صع قوانني خا�صة 

املدار�ض  ت�صييد  يف  خا�صة  النظر  ال�صلطات  تلزم  باجلنوب 

اجلنوب  �صباب  بتكوين  تهتم  التي  واملن�صاآت  الريا�صية 

وم�ساعدة نواديها الفقرية التي تهتم بتكوين ال�سباب، دون 

اأن نن�سى الفئة املعّوقة حيث لبد من الهتمام الكامل بها 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد �صليمان كرومي؛ والكلمة 

الآن لل�صيد خل�صر �صيدي عثمان.

ال�سيد خل�سر �سيدي عثمان: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�سيد رئي�س جمل�س الأمة الفا�سل،

ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة املحرتم والوفد املرافق له،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض املوقر،

اأ�صرة الإعالم وال�صحافة،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�صيد الرئي�ض،

ال�صيد وزير الريا�صة،

نحن  والذي  اأيدينا  بني  هو  الذي  القانون  هذا  اإن 

البدنية  الأن�صطة  بتنظيم  واملتعلق  ومناق�صته  درا�صته  ب�صدد 

املهنيني  وباخل�صو�ض  للجميع  تاأكد  اأن  بعد  والريا�صية، 

رقم  القانون  اأن  والريا�صة  ال�صباب  وزارة  وكذا  واملخت�صني 
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04-10، املوؤرخ يف 14 اأوت �صنة 2004، اأ�صبح ل ي�صتجيب 
على  والقائمني  وامل�سوؤولني  والريا�سيني  الفنيني  لتطلعات 

اجلزائريني  وكل  العري�صة  اجلماهي  وحتى  الريا�صة  ت�صيي 

ب�سفة عامة.

�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،

بالدنا  يف  الريا�سة  اأ�ساب  الذي  واملر�س  التعفن  اإن 

بع�ض   طرف  من  العام  املال  واإهدار  الت�صيي  �صوء  من  هو 

الهزيلة  والنتائج  الف�ساد  ومظاهر  والنوادي،  الفدراليات 

املتدهور  وامل�صتوى  والعاملية،  الدولية  الدورات  يف  واملهينة 

الريا�صات،  كل  يف  وهذا  الوطنية  البطولت  يف  واملنحط 

وغي  الطائ�صة  والت�صرفات  املالعب  يف  العنف  ومظاهر 

الأمر  بهم  و�صل  وامل�صوؤولني،  امل�صيين  لبع�ض  امل�صوؤولة 

لالإ�صاءة اإىل �صخ�صيات ورموز الدولة اجلزائرية.

�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،

اإن هذا القانون جاء ليحدد القواعد الأ�صا�صية لالأن�صطة 

البدنية والريا�صية، واأهم املحاور واجلوانب التي يرتكز عليها، 

تعاطي  ومراقبة  مكافحة  الريا�صي،  بالتكوين  الأمر  ويتعلق 

املن�صطات، والوقاية منها ومكافحة اأعمال ال�صغب والعنف 

يف املن�صاآت الريا�صية؛ اأرى باأن هذا القانون متكامل و�صامل 

البدنية  بالأن�صطة  �صلة  لها  التي  اجلوانب  كل  م�ض  وقد 

واأ�صكر كل من  اأهنئ  املنا�صبة  والريا�صية وتطويرها، وبهذه 

بع�ض  لدي  اأنه  غي  القانون،  هذا  اإعداد  يف  و�صارك  �صاهم 

الت�صاوؤلت واملالحظات:

�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير،

املادة 15 تن�ض على اأن تعليم الرتبية البدنية والريا�صية 

والتكوين  الرتبية  وكذلك  امل�صتويات  كل  يف  اإجباري 

هذا  يكون  اأن  نتمنى  نحن  تقييم،  باختبار  وتتوج  املهنيني 

التقييم حقيقيا، ويعرف اجلميع اأن مادة الريا�صة الكل قد 

تخلى عنها، باملقابل فاإن تقييم التالميذ يكون دائما بنقطة 

20/20، هذا اأمر معروف لدى اجلميع ونوجهه اإىل ال�صيد 
الراحة  اأمرا�ض  يخ�ض  فيما  وكذلك  الوطنية،  الرتبية  وزير 

وخا�سة الفتيات، وهذا ما نالحظه يف املناطق الريفية بحيث 

ل تن�صط بناتنا يف هذا امليدان.

املادة 21 تن�س يف اإحدى فقراتها »... ي�ستفيد امل�ستخدمون 

املكلفون بالرتبية البدنية والريا�سية والأ�سخا�س املو�سوعون 

يف موؤ�ص�صات اإعادة الرتبية واملوؤ�ص�صات العقابية من تكوين 

متخ�ص�صني،  م�صتخدمني  يكونوا  اأن  عو�صا  متخ�ص�ض 

التكوين  الرتبوية وموؤ�ص�صات  املوؤ�ص�صات  كما هو احلال يف 

املهني«.

اأن  هو  نتمناه  كنا  ما  يعني  الأجدر  من  كان   :67 املادة 

الفقرة،  اآخر  اإىل  الريا�سيون...«  ي�ستفيد   ...« بكلمة   تبداأ 

طماأنة  اأجل  من  وهذا  ي�ستفيد...«  اأن  ميكن   ...« من  بدل 

على  حمفزا  العمل  يكون  اأن  وعلى  واملوؤطرين  الريا�سيني 

التي  الأ�صوات  بع�ض  هناك  املنا�صبة  بهذه  النتائج؛  حتقيق 

امليدالية  اإن  بالقول  القنوات  وبع�ض  ال�صحف  عرب  تعالت 

من  القوى  األعاب  يف  اجلزائر  عليها  حت�صلت  التي  الذهبية 

طرف العداء خملويف كان ثمنها 45 مليارا، اأول وقبل كل 

�صيء اأحيي من هذا املنرب عداءنا ونقول له بارك اهلل فيك 

خملويف  من  اآخر  عددا  جند  اأن  ونتمنى  ال�صحة،  ويعطيك 

املحافل  يف  اجلزائر  راية  رفع  اإن  الأ�صوات  لهذه  واأقول 

اإذا كان هذا الأمر  اأكرب بكثي من هذا املبلغ طبعا  الدولية 

�صحيحا ، واأتوجه اإىل احلكومة ومن خاللها اإىل ال�صيد ممثل 

احلكومة، ال�صيد وزير الريا�صة بالقول يجب اأن نوفر جميع 

املنتخبات  وت�صجيع  و�صعنا  يف  ما  كل  ونبذل  الإمكانيات 

والريا�صيني يف كل الخت�صا�صات، لتحقيق النتائج املرجوة 

وطموحات اجلماهي الريا�صية وال�صعب اجلزائري.

كل  نثمن  املحرتفة،  الريا�صية  النوادي  يخ�ض  فيما  اأما 

ما جاء يف هذا الباب ون�صاأل ال�صيد الوزير هل ا�صتخل�صنا 

ال�صابقة يف الحرتاف؟ وهل  حقيقة الدرو�ض من التجربة 

ال�سلطات م�ستعدة لتطبيق مواد هذا الفرع؟ وهل للنوادي 

املحرتفة القابلية؟ وهل هي جاهزة حقيقة لتطبيق ما جاء يف 

هذا القانون؟

واأظن اأن ال�صيد معايل وزير ال�صباب والريا�صة ي�صاطرين 

الراأي باأن التجربة الحرتافية يف اجلزائر فا�صلة بكل ما حتمله 

هذه الكلمة من معنى !

بالحتاديات  واملتعلق  الثالث  الف�سل  يخ�س  فيما  اأما 

الريا�سية الوطنية، نثمن كل ما جاء يف هذا الف�سل، ونرى 

اأن بع�س هذه الحتاديات ت�سري بطريقة غري �سفافة ومل حتقق 

النتائج املرجوة، واأن تطبيق الق�صط الكبي من القانون يقع 

ت�صيرّ  باأن  اإلزامها  من  ولبد  الحتاديات،  هذه  عاتق  على 

ح�صب م�صمون ن�ض هذا القانون وتطبيقه ميدانيا.
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كما نثمن كل ما جاء يف املادة 91 وبال�سبط الفقرة 18 

بخ�سو�س تعيني الأع�ساء الذين ميثلون البالد يف الهيئات 

الريا�سية الدولية، حيث لبد اأن ي�سرتط فيهم الحرتافية 

اجلزائرية،  الريا�صة  ل�صالح  والعمل  ال�صامية،  والأخالق 

لالحتاديات  العمومية  ال�صلطات  وت�صجيع  �صوتها  و�صماع 

ل�صماع  وهذا  الدولية،  الريا�صية  الهيئات  اإىل  لالن�صمام 

�سوت اجلزائر والدفاع عن مواقفها.

اأما فيما يخ�س اللجنة الأوملبية، فنعتربها العمود الفقري 

الدولة،  �صيا�صة  تطبيق  يف  اأ�صا�صي  دور  ولها  واملحوري، 

وامل�صاهمة بق�صط كبي يف ال�صهر واملرافقة يف تطبيق م�صمون 

هذا القانون، اأما فيما يخ�س الف�سل الثالث واملتعلق مبوؤ�س�سات 

التكوين الريا�سي، يعترب باأن ما جاء يف هذا الف�سل له اأهمية 

ق�سوى، ومن دون هذه املوؤ�س�سات ل ميكن تطوير الريا�سة.

واملن�صاآت  بالتجهيزات  اخلا�ض  الباب  يخ�ض  فيما  اأما 

الريا�صية، نثمن كذلك كل ما جاء يف هذا الباب وباخل�صو�ض 

امل�ساريع  اإىل  ت�سري  التي  الفقرة  وفيما يخ�س  منه   54 املادة 

املزمع اإن�صاوؤها مبن�صاآت  وجتهيزات ريا�صية وم�صاحات تنجز 

طبقا للموا�سفات التقنية وت�ستجيب للمقايي�س الأمنية.

وباخل�صو�ض   لعب  م�صاحة  اإجناز  مت  اإنه  اأقول  اأن  بودي 

(Les terrains en matico)، وقد اأجنزت بالإ�صمنت امل�صلح 

من  اأقول  اأنا  والأحياء،  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على 

هذا املنرب اإن هذه امل�صاحات متثل خطرا كبيا على �صحة 

املن�سو�س  التقنية  املوا�سفات  اإىل  ت�ستجيب  ول  اأولدنا، 

عليها يف هذه املادة، لذا وجب علينا اإزالتها وتبديلها باأخرى 

اأنا غي متخ�ص�ض يف  اأو غيها،   (En matico synthétique)

هذا امليدان والأطباء يعرفون كيف ي�سعب على الطفل اأن 

يلعب يف اأر�صية من ال�صمنت امل�صلح؟! هذا من ال�صعب!.

فيما يخ�ض املادة 156، اأطرح �صوؤال لل�صيد الوزير، كيف 

العمومية  الريا�سية  املن�ساآت  ا�ستغالل  امتياز  منح  ميكن 

لفائدة كل �سخ�س طبيعي اأو معنوي؟ ونريد اأن نعرف ما هو 

نوع هذه املن�صاآت؟

املادة  بالتمويل، وخا�صة  اخلا�ض  الباب  فيما يخ�ض  اأما 

163 منه وباخل�سو�س الفقرة الثانية، نحن نثمن هذا الأمر 
اأي و�سع اآليات لتحقيق الفوارق اجلهوية وكما يعلم اجلميع 

خمتلف  بني  للموارد  العادل  التوزيع  كبية،  فوارق  هناك 

الخت�صا�صات الريا�صية واآليات املراقبة والتقييم.

167 التي حتدد كل دفع ملبلغ  املادة  ونثمن باخل�صو�ض 

لريا�صي     تعوي�ض  اأو  منحة  اأو  اأجرة  لت�صديد  يكر�ض  نقدي 

اأو مدرب...«، يجب اأن يتم بوا�صطة و�صائل الدفع عن طريق 

�صيحد  املادة  هذه  تطبيق  اإن  واملالية؛  البنكية  القنوات 

ــ ل حمالة ــ من التالعب واإهدار املال العام.

واملراقبة،  بامل�صاعدات  املتعلق  الباب  يخ�ض  فيما  اأما 

امل�صاعدات  ويو�صح  يطرح  املواد  هذه  يف  جاء  ما  كل  اإن 

املوجهة لالحتاديات الريا�صية الوطنية والرابطات والنوادي 

الدولة  �ستفر�سها  التي  املراقبة  هذا  يف  والأهم  الريا�سية، 

املال،  ومراقبة  الت�صيي  ح�صن  بغر�ض  الآليات،  بع�ض  عرب 

واأخ�ض بالذكر هنا املادة 182 التي تن�ض �صراحة على اأن 

تقدم كل هيئة ريا�صية ح�صيلتها الأدبية واملالية وكذا كل 

لالإدارة  طلب  كل  عند  وت�صييها  ب�صيها  املرتبطة  الوثائق 

املكلفة بالريا�سة، ويعلم ال�سيد الوزير كيف يتعامل النا�س 

حاليا وكيف يتالعبون بالأموال العامة.

كما يجب على النوادي والرابطات واجلمعيات الريا�صية 

نعرف  ال�صدد  وبهذا  ــ  العامة  جمعيتها  م�صادقة  بعد 

تن�صاأ ح�صب  الأخية  فهذه  ــ  العامة  اجلمعيات  معنى  ما 

مقا�ض معني، ن�صتدعي فقط ال�صخ�ض الذي ي�صاندنا ونتخلى 

رمبا عن الأ�سخا�س الذين يجلبون النفع اأو املحرتفني، قلت 

�صنويا من  واملالية وكذا حما�صبتها  الأدبية  تقدمي ح�صيلتها 

حما�صبية  �صجالت  مب�صك  واإلزامها  املخت�صة  اجلهة  قبل 

ــ وهذا جميل ــ واجلرد وم�صادقة حمافظ احل�صابات على 

ح�صاباتها وغيها من الآليات املذكورة، والتي �صتعطي نوعا 

الوطنية  الهيئات  ومتّكن  احلكيم،  والت�سيري  ال�سفافية  من 

وال�صلطات العمومية من متابعة كل الإعانات وامل�صاعدات، 

مظاهر  لكل  الت�سدي  ميكنها  وبهذا  م�سدرها،  كان  مهما 

الف�ساد والهدر والتالعب باملال العام.

ومما جاء يف هذا القانون كذلك مكافحة ومراقبة تعاطي 

املن�صطات، ملا يكت�صبه هذا املو�صوع من اأهمية فيما يخ�ض 

الريا�سيني واحلفاظ  النتائج، وحفاظا على �سحة  الغ�س يف 

وكلنا  الدولية،  والتظاهرات  املحافل  البالد يف  �صمعة  على 

لذكر  داعي  ول  الريا�صية،  الألعاب  يف  �صبق  فيما  نعرف 

ا�صم هذا الريا�صي، ن�صاأل اهلل اأن يكون يف عونه، كما يتطرق 

األ  البلدان  تقريبا كل  اإىل ظاهرة خطية مت�ض  القانون  هذا 

وهي ظاهرة العنف، لذا ي�صتوجب الوقاية منها ومكافحتها.

اإن هذا القانون جاء بتدابي حتدد القواعد والإجراءات 

املتخذة للوقاية من العنف يف املن�صاآت الريا�صية ومكافحتها، 
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كما اأنه يلزم الفاعلني بذلك يف جمال الوقاية من العنف يف 

املن�صاآت الريا�صية.

وقبل اأن اأختتم اأقول لل�صيد معايل الوزير، اإن هذا القانون 

جاء بـ 47 مادة تقريبا وثالث فقرات، �صوف حتدد عن طريق 

التنظيم، ونرى اأن هذا العدد كبي جدا.

ويف الأخري، نتمنى ال�سفاء العاجل لل�سيد معايل الوزير 

قطاع على  م�صوؤول  لأنه  رجليه  على  يقف  اأن   ونتمنى 

كبية  وم�صاكل  كبية  مافيا  فيه  ــ  �صراحة  بكل  نقولها  ــ 

�صكرا  التوفيق،  له كل  نتمنى  العقل!  يتخيله  ما  وفيه كل 

ح�صن  على  الوزير  معايل  �صيدي  �صكرا  الرئي�ض،  �صيدي 

الإ�صغاء وبارك اهلل فيكم.

عثمان؛  �صيدي  خل�صر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

والكلمة الآن لل�صيد عبد الكرمي �صليماين.

ال�سيد عبد الكرمي �سليماين: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�ض،

معايل الوزير والوفد املرافق له،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�ض،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

بع�ض  اأطرح  ريا�صية  روح  وبكل  �صديد  باخت�صار 

احل�صا�ض  املو�صوع  هذا  حول  والن�صغالت  الت�صاوؤلت 

الذي يج�سده م�سروع قانون الريا�سة ب�سفة عامة، ملا يحمله 

من مواد مهمة، ل اأ�صتطيع اأن اأميز بني الواحدة والأخرى 

املواد  هذه  كل  وبجمع  نوعيتها،  واختالف  عددها  لكرثة 

جند اأمامنا م�صروع قانون يهدف اإىل حتديد املبادئ والقواعد 

ي تنظيم وتطوير التكوين والأن�صطة البدنية  العامة التي ت�صرّ

م�صار  اإطار  يف  ويندرج  ترقيتها،  و�صائل  وكذا  والريا�صية 

وتكييف  لإثراء  وذلك  الوطنية  الريا�صية  املنظومة  اإ�صالح 

 ،2004 �صنة  اأوت   14 يف  املوؤرخ   ،10-04 رقم  القانون 

واملتعلق بالرتبية البدنية والريا�صية، مع التحولت ال�صيا�صية 

هنا  ومن  بالدنا،  تعرفها  التي  والجتماعية  والقت�صادية 

النظر يف  اإعادة  �صرورة  اأكرث من  اأ�صبح  اإنه  القول  ن�صتطيع 

ال�صالف  للن�صاطات  ال�صامل  التطوير  ق�صد   ، القانون  هذا 

ذكرها واإزالة النقائ�ض املرتاكمة الناجمة يف تطبيقه.

للخروج  احلل  كل  القانون  هذا  ميثل  ل  هذا،  كل  ومع 

الوطنية  الريا�سة  تعي�سها  التي  العارمة  الفو�سى  من  نهائيا 

وما تعي�سه املالعب ب�سفة عامة ومالعب كرة القدم ب�سفة 

خا�صة من عنف وجتاوزات خطية، وهنا نقول اإنه لبد من 

له عالجا منا�صبا  املر�ض وتوطني مكانه كي جند  ت�صخي�ض 

وفعال، وهذا ل يكون اإل باجتماع جميع اجلهود الرامية اإىل 

ازدهار الريا�صة اجلزائرية وبروز نخبة ريا�صية ذات م�صتوى 

هذا  ال�صلبية،  واجلوانب  الختاللت  على  والق�صاء  عال 

من جهة، ومن جهة اأخرى ــ �صيدي الرئي�ض ــ وكما يقال 

بالعامية: »اأيل يتمنى خي ملي ي�صتنى واللي ي�صتنى خي 

يجد  األ  القانون  لهذا  اأمتنى  بدوري  واأنا  ليا�ض«  يقطع  ملي 

القواعد  م�ستوى  على  تنفيذه  ومتاطال يف  تطبيقه  حتايال يف 

الوا�صعة.

قلوب  يف  وا�صعة  مكانة  الريا�صية  للروح  كذلك  واأمتنى 

املواطن  لأن  الريا�صة،  على  والقائمني  الريا�صيني  جميع 

اجلزائري ب�سفة عامة والريا�سي ب�سفة خا�سة ينتظر الفرج 

اأنا�ض وطنيون  الذي هو اآت ل حمالة، مادام يف هذا البلد 

خمل�صون يعملون بجد ونزاهة، ول تهمهم املتاهات واأ�صياء 

اأن  لبد  املواطن  ذكرت  واإذا  ذكرها،  املرء  يخجل  اأخرى 

موؤ�ص�صة  من  اأو  عمله  من  يخرج  ملا  الأخي  هذا  اإن  اأقول 

مقبورا يف  نف�سه  يجد  اأو غريها،  تربوية  كانت  �سواء  معينة، 

علينا  يتعني  وهنا  تنفعه،  ل  اأخرى  اأماكن  يف  اأو  املقاهي 

ال�صباب  ودور  الريا�صية  واملن�صاآت  الهياكل  ا�صتغالل 

والليلية  امل�سائية  الفرتات  يف  خا�سة  ا�ستغالل،  اأح�سن 

ولذلك نو�صي بتو�صيع اإجناز دور ال�صباب عرب �صائر بلديات 

الوطن وتعزيزها بالتاأطي، و�صرورة رد العتبار للموؤ�ص�صات 

والو�سائل  بالعتاد  جتهيزها  باإعادة  وهذا  القدمية،   ال�سبانية 

البيداغوجية، ومن اأجل ا�صتقطاب وهيكلة اأكرب عدد ممكن 

معظم  اأن  نالحظ  وهنا  الأن�صطة،  ال�صباب يف خمتلف  من 

اأبواب ا�صتالم موؤ�ص�صات جديدة، ويف  الوليات هي على 

على  احلفاظ  ميكن  كيف  البيداغوجي،  التاأطري  نق�س  ظل 

اأجله؟!  الذي وجدت من  بالدور  والقيام  الن�ساط  دميومة 

ل نريد حلول ترقيعية، بل نود اأن تكون حلول جذرية، كما 

املهني،  التكوين  وقطاع  الرتبية  قطاع  يف  به  معمول  هو 

اأن ننوه  يفوتني ــ �سيدي الرئي�س، معايل الوزير ــ  كما ل 

يرفعون  فتئوا  ما  الذين  املعوقني  ريا�صة  على  بالقائمني 

املرات،  من  كثي  يف  الدولية  املحافل  يف  الوطنية  الراية 
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فتحية اإجالل وتقدير لهوؤلء، ولذلك اأقول ما �صبقني اإليه 

زميلي: يجب تغيي م�صطلح الأ�صخا�ض املعوقني لأنهم رمبا 

يحرجون مبجرد مناداتهم بهذه الكلمة، لذلك اأقرتح تغيي 

هذه الت�صمية يف املادة 134 بالت�صمية التي يحبذونها وهي: 

يف  اأما  الأول،  املقام  يف  هذا  اخلا�صة؛  الحتياجات  ذوو 

املقام الثاين: اأثمن ما اأقدمت عليه الوزارة من خالل املادة 

178 على تاأ�صي�ض بطاقية وطنية لالأ�صخا�ض املمنوعني من 
الدخول اإىل املن�صاآت الريا�صية واملالعب، حيث �صيتزامن 

تنفيذها ــ رمبا ــ  مع �سحب اأعوان ال�سرطة من املالعب وهو 

ما �صبق واأن �صرح به ال�صيد املدير العام لالأمن الوطني، ليتم 

ا�صتبدالهم باأعوان احلرا�صة الذين نتمنى اأن يكونوا مكونني 

يف هذا الخت�صا�ض باأمت معنى الكلمة، وكذلك املادة 139  

تعوي�ض  اأو  منحة  اأو  لأجرة  نقدي  دفع  كل  اأن  توؤكد  التي 

ريا�صي اأو لعب اأو مدرب، يتم عرب القنوات البنكية، وهذا 

اإن دل على �صيء فاإمنا يدل على اإنهاء تعامالت »ال�صكارة« 

وت�صهيل رقابة احلكومة من اأجل رفع ال�صرائب، اإل اأن املادة 

ريا�صي  نادي  اإعانة عمومية من  اأي  متنع حتويل  التي   157
هاوي نحو نادي ريا�سي حمرتف يجب التفكري فيها جيدا، 

علما اأن جل النوادي املحرتفة تتنف�س ماديا من الإعانات 

5 نوادي فقط، وهذا  املوجهة اإىل الهواة، بغ�ض النظر عن 

ما يتيح يل الفر�سة اأن اأتكلم عن واقع الحرتافية يف بالدنا 

وما اآلت اإليه ولو باإيجاز.

بق�صميهما  ناديا حمرتفا   32 لدينا  النظرية،  الناحية  من 

نواد   5 فلدينا  الواقعية  الناحية  من  اأما  والثاين،  الأول 

حمرتفة فقط، وهي مولودية اجلزائر، اإحتاد العا�صمة، �صباب 

النوادي  ق�صنطينة ومولودية وهران، هذه  ال�صاورة، مولودية 

من  وكثريا  املتبقية،  الفرق  كباقي  النجاح  لها  نتمنى  التي 

نوعية للفرجة  للريا�سة عامة، واإعطاء نكهة  الألقاب خدمة 

وخا�سة اإنتاج لعبني من الطراز العايل ب�سفة اأخ�س.

الحرتاف      تخ�ض  اأخرى  ونقائ�ض  مالحظات  وهناك 

ل داعي لذكرها يف هذا املقام، حتى ل اأدخل منعرجا اآخر 

ل اأتقن اخلروج منه واأخيا، اأمتنى لوزارة ال�صباب والريا�صة 

والعباد، �صكرا على كرم  للبلد  اأعمالها، خدمة  النجاح يف 

الإ�صغاء وال�صالم عليكم ورحمة اهلل.

�صليماين؛  الكرمي  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

الكلمة الآن لل�صيد بوزيد بدعيدة.

الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم  بدعيدة:  بوزيد  ال�سيد 

وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد الرئي�ض املحرتم،

ال�صيد معايل وزير ال�صباب والريا�صة،

زميالتي، زمالئي، اأع�صاء املجل�ض املوقر،

احل�صور الكرمي.

بعد اطالعي على م�صروع قانون تنظيم الأن�صطة الريا�صية 

والبدنية وطرق تطويرها، يت�صح من خالل الأبواب اخلم�صة 

وزير  ال�صيد  طرف  من  بذل  كبيا  جهدا  هناك  اأن  ع�صر 

القطاع  هذا  �صبط  اإعادة  اأجل  من  والريا�صة،  ال�صباب 

وخا�صة  املجتمع  �صرائح  بكافة  مبا�صرة  املرتبط  احل�صا�ض، 

منها ال�صبانية.

طبعا، نعرف جميعا اأنه يف ال�صابق عانى هذا القطاع  كثيا 

والالحما�صبة،  والالم�صوؤولية  الإهمال  من  �صنوات  منذ  

رغم الأموال ال�صخمة املخ�ص�صة من طرف م�صالح الدولة، 

على  اأو  الوطني  امل�صتوى  على  الأموال  هذه  كانت  �صواء 

امل�صتوى املحلي، والأموال املخ�ص�صة من طرف املوؤ�ص�صات 

القت�صادية، �صواء العامة منها اأم اخلا�صة، واأ�صبحت هياكل 

م�سوؤويل  على  ي�ستوجب  مما  للف�ساد،  مرتعا  القطاع  هذا 

القطاع الوزاري �صبط الأمور وتوجيه هذه الأموال للرتبية 

وتاأطيهم  الريا�صات  ال�صبان يف خمتلف  وتكوين  البدنية، 

وحتقيق  متثيل  خي  اجلزائر  لتمثيل  وحت�صيهم  جيدا، 

كاأ�س  عن  مثال  اأعطي  بامل�ساركات،  الكتفاء  ولي�س  نتائج 

اإفريقيا، لكرة القدم موؤخرا، اأين جند اجلزائر ورغم الأموال 

القدم فقد خرجت من  الوطنية لكرة  املخ�ص�صة لالحتادية 

بلد كاجلزائر ! وعلى  بلدنا،  الأول، وهذا عيب على  الدور 

املادية  الإمكانيات  ناحية  من  نرى  الإفريقي،  امل�صتوى 

الفرق  تقريبا من بني  اأن اجلزائر تعترب  الفرق  املتوفرة لهذه 

الأوىل التي حتظى باإمكانيات كبية، كذلك كاأ�ض اإفريقيا 

لها  وكان  اجلزائر  طرف  من  �صنة   20 منذ  نظمت  التي 

ال�سرف يف ذلك، فخرج الفريق الوطني من الدور  الأول، 

وهذا عيب كبي! نظمنا الدورة الريا�صية باإمكانيات كبية 

جدا، ورغم هذا خرج فريقنا من الدور الأول، لذا يجب 

اأن  نطلب  ذلك،  عن  امل�صوؤولون  الأ�صخا�ض  يحا�صب  اأن 

يحا�صب هوؤلء.

طبعا هذا القانون باإمكانه اأن ي�صبط هذه الأمور التي�صيية 

لكنني  قبل،  ذي  من  اأكرث  اأ�صبحت  املراقبة  واأن  خا�صة، 
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اأرى اأن الأمور لتزال بعيدة، لأن هذا القطاع، وكما �صبقني 

والت�صيب  والالعقاب  الالم�صوؤولية  �صهد  بذكره،  الزمالء 

والالوطنية، طبعا هناك نتائج على امل�صتوى الدويل، مثال يف 

املتو�صط  الأبي�ض  البحر  األعاب  وكذلك  الأوملبية  الألعاب 

للجزائر  تكون  اأن  الأجدر  من  فكان  الآن،  ن�صاهدها  التي 

مكانتها ولكن لالأ�صف مل نر مثل هذا الأمر!

هذا ورغم امليزانيات ال�صخمة امل�صخرة لذلك، واآخرها األعاب 

البحر الأبي�ض املتو�صط، فهوؤلء الأ�صخا�ض الذين ي�صاركون يف 

اخلارج وكذا التح�صيات والأموال املخ�ص�صة لذلك ت�صتدعي 

وكذا  الإجراءات  تتخذ  اأن  كذلك  ويجب  النتائج،  تقييم  منا 

العقاب ـ اأقولها ب�صراحة ـ نعم، لبد من العقاب.

للمناق�صة  علينا  املعرو�ض  القانون  مل�صروع  وبالرجوع 

»النادي  الثاين:  الفرع  الأول،  الف�سل  الرابع،  الباب  ويف 

الريا�صي املحرتف« تن�ض املادة 79 على: »توظيف موؤطرين 

اجلارية  الأن�صطة  كل  ممار�صة  وكذا  اأجرة  مقابل  وريا�صيني 

ــ فتح املجال  الرئي�س  ــ �سيدي  اأرى هنا  املرتبطة ب�سفة«، 

حتديد  الأح�صن  ومن  نهائيا،  غلقها  يجب  التي  للبزن�صة 

ريا�صة  كل  ح�صب  تنظيمية  بقوانني  اجلانب  هذا  و�صبط 

وبدفاتر �سروط حمددة ومعينة، وحتديد �سلم لالأجر الأدنى 

عائدات  مراقبة  وكذلك  واملوؤطرين  للريا�صيني  والأعلى 

الن�ساط التجاري املمار�س من طرف هذه اجلمعية الريا�سية 

ـ وكما نعرف ــ  وطرق �صرف هذه الأموال العائدة اإليها، لأنه ـ

وخا�صة  الوطني،  امل�صتوى  على  املوجودة  امل�صاكل  فاإن 

اأقولها  البزن�صة،  هي  والرابطات  الحتاديات  م�صتوى  على 

اأقول  املحرتفة  والفرق  الحرتاف  عن  نتكلم  لو  ب�سراحة، 

املجال  لأن  بزن�صة  هي  اإمنا  احرتاف؛  لدينا  لي�ض  �صراحة، 

الق�سم الأول  مفتوح لاللتحاق بفرق تن�سط على م�ستوى 

يلتحق  رئي�س فريق  واأي  الثاين، و»يبزن�س« كيفما �ساء،  اأو 

بفريق معني ي�سرح باأن الفريق مدين بـ 20 مليارا، هذا غي 

6 ماليي،  اأو   5 من  اأكرث  ينفق  اأن  ميكن  لأنه ل  �صحيح ! 

على الفريق، غري اأن اإم�ساء العقد مع الالعبني يتم كيفما 

يف  ي�صرح  فاإنه  �صنتيم  مليون   100 لالعب  دفع  واإذا  �صاء 

400 مليون !  الفارق هو  اأي  �سنتيم،  500 مليون  بـ  العقد 

الأمر  ي�صتدعي  ول  اجلميع  لدى  معروفة  كلها  الأمور  هذه 

الدخول يف التفا�سيل، اإذن يجب مراقبة هذه الأمور مراقبة 

اإىل  واإخ�صاع هوؤلء  رقابية  اإجراءات  اتخاذ  جيدة وكذلك 

املحا�صبة العمومية.

 ،99 املادة  الوطنية  الريا�سية  الحتادية  الثالث،  الف�سل 

وامل�صاهمات  وامل�صاعدات  الإعانات  ا�صتعمال  يخ�صع 

طبقا  للمراقبة،  املحلية  واجلماعات  الدولة  من  املمنوحة 

مراقبة كافة  املفعول، هنا يجب  ال�ساري  والتنظيم  للت�سريع 

الدولة  موؤ�ص�صات  من  كانت  �صواء  املالية،  امل�صاهمات 

اأو موؤ�ص�صات خا�صة اأو قطاع خا�ض اأو عن طريق الإ�صهار 

يعني  الدولة،  املمنوحة من طرف  الإعانات  اإل  قلنا هنا  ــ 

باقي  يعني  مراقبة  بها  توجد  ل  لأنه  ــ  الباقي  من  دعونا 

التي  الأموال  اأو  اخلا�صة  اأو  العامة  القت�صادية  املوؤ�ص�صات 

للمراقبة،  يتم حت�صيلها من طرف الإ�صهار، كلها ل تخ�صع 

ولكي ن�ستمر دائما يف نف�س الإطار وي�ستح�سن حتديد جهات 

املراقبة واأنا اأرى من امل�صتح�صن اأن تكون جهة املراقبة هي 

جمل�ض املحا�صبة اأو (IGF) يجب اإخ�صاع هوؤلء الأ�صخا�ض 

للمراقبة املحا�صبية العمومية وهذا اأح�صن واأقل �صيء لكي 

تكون الإجراءات م�صبوطة وتكون املراقبة وطنية.

اأخيا، الباب ال�صابع »امل�صاعدات واملراقبة« املادة 182، 

يف  عليها  املن�سو�س  الأحكام  على  »عالوة  الأوىل:  الفقرة 

الوثائق  وكذا  واملالية  الأدبية  ح�صائلها  تقدمي  الت�صريع... 

بالريا�سة«  املكلفة  لالإدارة  طلب  كل  عند  ب�سريها  املرتبطة 

كان من الأح�صن كتابة »... عند كل طلب من طرف وزير 

ال�سباب والريا�سة«  لأن الإدارة املكلفة بالريا�سة م�سطلح 

غري مفهوم، لأن هناك مديريات على م�ستوى الوليات وعلى 

م�صتوى الوزارة اإىل غي ذلك، يعني كان من امل�صتح�صن اأن 

تكون من طرف وزير ال�صباب والريا�صة،  فهو �صاحب القرار 

والطلب من اأحد مدرائه املخت�صني يف ذلك.

يف  املايل  بالتدقيق  تقوم  الوزارة   ...« الثالثة  الفقرة 

واجلماعات  الدولة  واإعانات  امل�ساعدات  من  ال�ستفادة 

اأنا  املالية؟  الإعانات  باقي  مبراقبة  يقوم  ومن  املحلية...« 

اخلوا�ض  املالية؟  الإعانات  باقي  يراقب  من  هنا،  اأت�صاءل 

واملوؤ�س�سات؟ يعني نف�س ال�سيء اأعيد تكراره يف هذه املادة، 

اأن الأموال الأخرى التي ت�ستفيد منها هذه الرابطات  اأي 

والحتاديات، لي�صت مذكورة هنا، يف جمال املراقبة.

على  الريا�صية  ال�صناديق  جتمع  كانت  جتربة،  ك�صابق 

ميكن  الوليات ل  م�ستوى  على  الوليات وحتى  م�ستوى 

لوزارة ال�صباب والريا�صة مراقبتها، فالأموال التي حتال من 

ال�صبيبة  مديرية  على  للريا�صة  الولئي  ال�صندوق  طرف 

غي  امل�صار  هذا  فكل  اجلمعيات  على  توزع  ثم  والريا�صة 
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مراقب من طرف اأي �صخ�ض كان، واإن نحن ا�صتمررنا يف 

نف�س الإطار ــ اأقولها لكم �سراحة ــ ل ميكننا حت�سيل نتائج 

اأن  ميكننا  ول  الوطني،  امل�ستوى  على  الريا�سة  يف  اإيجابية 

نكون  اأن  ميكننا  ل  وبالتايل  حمكما،  ريا�سيا  تكوينا  جن�سد 

اأي خالل  املا�صي  النخبة؟ يف  اأين  نت�صاءل جميعنا  نخبة، 

بالرغم  نخبة  لدينا  كانت  الثمانينات؟  يف  اأو  ال�صبعينات 

فرغم  الآن  اأما  حاليا،  لنا  املتوفرة  الإمكانيات  انعدام  من 

الإمكانيات املوجودة �صواء كانت اإمكانيات مادية اأو ب�صرية 

لكن كرث الف�ساد يف هذا القطاع وهذا ما جعلنا ل نتو�سل 

ونتمنى  الرئي�ض  �صيدي  �صكرا  اإيجابية؛  نتائج  حتقيق  اإىل 

عليكم  وال�صالم  والريا�صة  ال�صباب  وزير  لل�صيد  التوفيق 

ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

الآن  بدعيدة؛  بوزيد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 

اأن  من  واحد  كل  ومكنا  املتدخلني،  قائمة  ا�صتكملنا  وقد 

هل  والريا�صة  ال�صباب  وزير  ال�صيد  اأ�صاأل  الكلمة،  ياأخذ 

كذلك  الأمر  كان  فاإذا  الأ�صئلة؟  على  للرد  اجلاهزية  لديه 

فليتف�سل من مكانه م�سكورا.

ال�سيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�ض؛ اأول، ن�صكر كل 

هو  التدخالت كانت يف حملها وهذا  املتدخلني، لأن كل 

م�صكل الريا�صة اليوم يف اجلزائر، ولكن لدي بع�ض احلقائق 

وددت اأن اأبداأ بها:

وليد  لي�ض  القانون  هذا  م�صروع  هي  الأوىل  فاحلقيقة 

اليوم ولكنه وجد منذ اأكرث من �صنتني، فهو م�صروع الوزارة 

التي  الفرتة  يف  الأ�سغال  وانطلقت  وقد  الوزير،  م�سروع  ل 

فلما  باملنا�صبة،  فاأحييه  الوزارة  راأ�ض  ال�صيد جيار على  كان 

 ٪100 بن�صبة  جاهزا  امل�صروع  وجدت  بالوزارة  التحقت 

لأنه  لإعداده  اأ�صهر   9 من  اأكرث  مدة  وا�صتغرقنا  تقريبا، 

ي�صتدعي منا عمال جبارا، هذه احلقيقة الأوىل.

اجلزائرية؛  الريا�صة  و�صعية  عن  التكلم  اأردت  ثانيا، 

عندما  دائما  التكلم  اعتدنا  لقد  كارثية،  اأجدها  ل  التي 

على  اجلزائر  حت�صلت  بالأم�ض  لكن  �صلبية،  النتائج  تكون 

واأو�صط  اأ�صبال  العربية  القوى  األعاب  يف  الأوىل  املرتبة 

و5  ذهبية  ميدالية   13 بـ  م�صر  يف   (CADET – JUNIOR)

اأمام  برونزية   5 اأو   4 ال�سيء  ونف�س  ف�سية  ميداليات   7 اأو 

نحن  دولة؛   13 من  اأكرث  هو  امل�صاركني  عدد  فكان  م�صر، 

نعترب هذه النتيجة اليوم هامة فهذا هو اخلزان، وكذلك يف 

األعاب البحر الأبي�ض املتو�صط مل تكن النتائج كارثية، لقد 

قلتها و�صاأعيدها: النتائج اليوم م�صرفة لأننا يف حالة جتديد 

 10 تقارب  لدينا ح�صيلة  كانت  فبالأم�ض  الوطنية،  النخبة 

ميداليات ولكنها ل تتما�صى مع اإمكانياتنا، ل�صنا يف حالة 

كارثية، ولكن لبد اأن تكون لدينا.. احلمد هلل، نحظى اليوم 

بقانون جديد ي�صمح باأن تكون لنا �صيا�صة وطنية وخ�صو�صا 

عن  نتكلم  ملا  الأخرى  احلقيقة  ولكن  بال�سباب،  التكفل 

اإذ  القدم  كرة  خ�صو�صا  �صة،  م�صيرّ اأ�صبحت  فقد  الريا�صة 

القدم  كرة  فرق  على  الأموال  توزيع  يف  تدخالت  هناك 

وتوزع على فرق الأكابر، لبد اأن جنعل حدا لهذا الأمر واأن 

نتكلم  عندما  ال�صلبي،  الأمر  هو  هذا  روؤيتنا يف ذلك،  نغيرّ 

عن الريا�صات الأخرى على �صبيل املثال �صوف نتخذ قرارا 

مبنع الحتفال بالأعرا�س يف املن�ساآت الريا�سية ـ يف الأيام 

املقبلة اإن �صاء اهلل ـ على امل�صتوى الوطني، فالريا�صي اليوم 

ـ واأنا ل اأتكلم عن كرة القدم لأن الريا�صة لي�صت حم�صورة 

يف كرة القدم اإمنا هي جزء من الريا�صة ـ هذا الريا�صي اإن 

مل نوفر له كل الإمكانيات دون اأن اأحتدث عن الإمكانيات 

املادية، لهذا فاحلالة غري كارثية ولكنها يف نف�س الوقت يف 

م�صتوى ل يليق بنا، لأن الإمكانيات موجودة، ولهذا نتمنى 

من هذا القانون اجلديد وكذا كل القوانني التي �صتاأتي بعده 

اأن تعالج اأمورا كثية من اأجل الدخول يف منظومة جديدة.

باأن  وقالوا  �صبقت  فرتة  عن  الإخوة  بع�ض  حتدث  لقد 

الريا�صة  هذه  كانت  نعم،  اخلزان؛  هي  املدر�صية  الريا�صة 

موجودة يف ال�صتينات وال�صبعينات، لكن بعد ال�صبعينات 

اأ�صبحت الريا�صة املدر�صية غي موجودة ولكننا كنا نحظى 

ب�صيا�صة وطنية بني �صنتي 1976 و1977 وهو تكفل الدولة 

الريا�صة،  ت�صيي  عملية  يف  ال�صركات  طريق  عن  بالتمويل 

الذي  فالريا�صي  العمل،  يف  بدئ   1977-1976 بني  وما 

كان يتدرب مرتني يف الأ�صبوع اأ�صبحت مدة تدريبه ت�صل 

اأحيانا اإىل 5 اأو 7 مرات يف الأ�صبوع، تغيت الأمور ودخلنا 

مرحلة �صبه الحرتاف، بداأت النتائج يف اأوا�صط الثمانينات 

ـ يجب اأن متر فرتة معينة ـ يف �صنة 1988 و�صلنا اإىل مرحلة 

�سعبة �سيا�سيا وبالأخ�س م�ساألة التكفل بالريا�سة، ويف �سنة 

العمل  تابعنا  التزامها �صدفة؛  الدولة عدم  اأظهرت   1989
لأن  الثمانينات،  يف  مكر�صة  كانت  التي  ال�صيا�صة  و�صايرنا 

اأواخر  �صنوات، حتى   10 بـ  يحدد  للريا�صي  املهني  امل�صار 
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لكي  ور�صة  فتح  امل�صتحيل  من  كان  وحينها  الت�صعينات 

لبناء  ما  مدينة  يف  ور�سة  اأفتح  اأن  ميكنني  هل  ملعبا،  نبني 

�سنة  نق�س كبري، ومنذ  اأمام  اآنذاك  اأنف�سنا  ملعب؟ فوجدنا 

2000 اإىل يومنا هذا بذل جهد كبي فيما يخ�ض املن�صاآت؛ 
هذه الأخية فيها تعطل،  لكن منذ �صنة 2000 اإىل يومنا 

 5000 بالتقريب  اأي  م�صروع،   4900 من  اأكرث  هناك  هذا 

اأجنزت  التي  الريا�صية  املن�صاآت  هذه  اأرى  نا  فاأ م�صروع 

�صاء  اإن  التي �صتنجز  اأو  التي هي حاليا يف طور الإجناز  اأو 

اهلل ميكن اأن متكننا من تكوين النخبة ـ اأنا اأتكلم عن النخبة 

ويف  ال�صتينات  يف  اأنه  نن�صى  ل  نخبة،  لدينا  تكون  ولكي 

ال�سبعينات كان لدينا مركز وطني يتكفل بريا�سي النخبة، 

وهذا املركز الوطني الوحيد املتواجد بنب عكنون ويف اأوائل 

اأي مركز  الوزارة، ومل يكن لدينا  الت�صعينيات تخلت عنه 

اآخر منذ تلك الفرتة اإىل يومنا هذا يتكفل بالنخبة الوطنية، 

فاحلمد هلل لدينا اليوم اأكرث من 19 م�صروع مركبات وطنية، 

نتمنى  الوطنية، وكنا  بالنخبة  التكفل  الهدف من وجودها 

تعطل  لكنه  املقبلة،  الأ�صهر  ال�صويدانية يف  ا�صتالم مركب 

و�صيتم ا�صتالمه اآخر ال�صنة اإن �صاء اهلل، وهذا التعطل يرجع 

بيوقراطية  منها  مو�صوعية  اأ�صباب  اإىل  الأحيان  بع�ض  يف 

الأ�صباب،  لهذه  ول�صنوات  تعطلت  امل�صاريع  فكل  وتقنية، 

اأعتقد اأنه هذه ال�صنة وال�صنة املقبلة �صنحظى بقدرات جتعلنا 

500 ريا�صي نخبة وهذا ممكن من بداية  باأكرث من  نتكفل 

2014 اإىل و�صط �صنة 2014 للتكفل بالنخبة الوطنية.
فيما يخ�س التكفل باملواهب ال�سابة؛ ا�ستلمت الوزارة 

يف �صبتمرب 2012 اأول مدر�صة اأوملبية وطنية يف �صطيف وهي 

من�صاأة يف م�صتوى لئق، فتحناها من اأجل مبا�صرة العمل 

بها، بالرغم من عدم جاهزيتها بن�صبة ٪100.

لقد بداأنا ال�سنة الدرا�سية املا�سية وتكفلنا ما بني 30 و50 

ريا�صيا ونتمنى ـ اإن �صاء اهلل ـ اأن يزداد هذا العدد لي�صل 

عادية يف  بطريقة  يدر�س  متمدر�سا  150 طفال  اأو   100 اإىل 

هذه املدر�سة ومننحه الفر�سة من اأجل الو�سول اإىل م�ستوى 

عايل، وهناك مدر�سة جاهزة بب�سكرة و�ستفتح اأبوابها مبجرد 

اأن جتهز كذلك مدر�صة  الدخول املدر�صي القادم، ونتمنى 

 120 بني  ما  ت�صع ل�صتقبال كذلك  التي  بلعبا�ض  �صيدي 

و150 طفال واإن �ساء اهلل �ستكون جاهزة، هذه الأمور مهمة 

فالقانون مهم وتكمن اأهميته يف وجود �صيا�صة وطنية، هذا 

ب�سفة عامة.

املقدمة يل  الن�صغالت  الإجابة على كل  الآن  اأحاول 

من طرف املتدخلني.

اأول، ان�صغال الريا�صة املدر�صية، هو ان�صغال كبي وخزان 

كبي لكن ي�صتوجب الأمر تنظيمه فان�صغالت وزارة ال�صباب 

ان�صغالت وزارة الرتبية؛ فالن�صغال  والريا�صة تختلف عن 

الأول لوزارة الرتبية يكمن يف اإيجاد مقعد يف املدر�سة لطفل 

فاإننا يف  ولهذا  �صنوات،   6 اأو   5 اأي  التمدر�ض،  �صن  و�صل 

وبالتن�صيق  القانون  اإ�صدار  بعد  جلنة  ن  �صنكورّ املقبلة  الأيام 

مع وزارة الرتبية لكي ننظم املمار�صة الريا�صية ون�صاطر كل 

الأفكار من اأجل فتح منا�صب �صغل للمخت�صني يف الريا�صة 

�صهادة  على  املتح�صلني  وبالأخ�ض  البتدائية  املدار�ض  يف 

اللي�صان�ض يف الرتبية البدنية، لكن يجب اأن نكون واقعيني، 

اأنه  عملية ح�صابية جند  باإجراء  نقوم  فلو  بلدية   1500 لدينا 

لكل بلدية مدر�صة وبالتايل نحتاج اإىل 1500 اإطار، لكن من 

امل�ستحيل اأن تفتح يف �سنة واحدة 1500 من�صب �صغل.

يف  املحدد  الوقت  م�صاألة  عن  الع�صو  الأخ  تكلم  لقد 

يف  ـ  اهلل  �صاء  اإن  ـ  ندخلها  �صوف  النقطة  هذه  الريا�صة، 

امل�صتوى  فعلى  قدراتنا،  بح�صب  ولكن  الوطنية  ال�صيا�صة 

 800 من  فاأكرث  اأخرى،  مبعلومات  اإفادتكم  اأردت  املدر�صي 

ق�صم ريا�صي مت تكوينهم يف املدار�ض اإنها نتيجة اإيجابية لأننا 

اإذن  منعدمة،  فهي  املردودية  ناحية  من  لكن  مدار�ض،  كونا 

لبد اأن ندخل هذه الأق�صام الريا�صية املوجودة على م�صتوى 

كل الوليات يف �صيا�صة وا�صحة، لدينا ثانوية ريا�صية وطنية، 

املقبل  اخلما�صي  برناجمنا  يف  اهلل  �صاء  واإن  ملحقات  ثالث 

لبد اأن ن�صل اإىل اإن�صاء ثانوية ريا�صية يف كل منطقة.

�صهر  ي�صل  عندما  وهي  تكلم عن حقيقة  الع�صو  الأخ 

جوان، جويلية واأوت تنام الريا�صة يف اجلزائر، لبد اأن نغي 

ذلك بتكثيف كل الن�ساطات الريا�سية يف هذه الفرتة، اإذ 

يجب اأن ت�صتغل الريا�صة اجلزائرية كل املن�صاآت الريا�صية 

بال�سيف،  املتعلقة  الريا�سات  خ�سو�سا  الفرتة  هذه  يف 

جوان  �صهر  يف  املناف�صة  انتهاء  مبجرد  اإذ  املائية  كالريا�صات 

تتوقف ال�صباحة ثم يعاد انطالقها وهذا �صبب من الأ�صباب 

التي اأدت اإىل تدهور امل�صتوى الريا�صي.

فاإن  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  الريا�صيني  يخ�ض  فيما 

كلمة )معوق( موجودة اليوم يف القانون ول ميكنني تغيريها 

القانون،  مع  يتما�صى  وما  والقانون  تطبيق  نعمل على  لأننا 

لكن  تغييها  يف  الراأي  الأخ  اأ�صاطر  املعوق«  »ريا�صة  اإذن 
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الوطني  امل�صتوى  على  به  واملعمول  حاليا  املوجود  القانون 

والدويل ي�صتعمل هذا امل�صطلح، فاإن تغي القانون فال يوجد 

حينها اأي اإ�صكال يف ذلك.

التكفل بالريا�سة، اأردت اأن اأعطيكم حقيقة اأخرى على 

�سبيل املثال يف الفرتة الأوملبية الأخرية، الريا�سيون الذين 

حققوا نتائج اإيجابية على امل�صتوى الدويل اأح�صنهم ريا�صية 

تتقا�سى مرتبا �سهريا، يعني اأق�سد ال�سفقات التي حظيت 

بها من طرف وزارة ال�صباب والريا�صة فقط، ي�صل اإىل معدل 

15 مليون �صنتيم �صهريا ملدة 4 �صنوات، وعند �صنف الرجال 
مليون   13 يتقا�صى  اجلزائر  مثَل  جزائري  ريا�صي  اأح�صن 

الريا�سية  الفئات  فكل  �سنوات،   4 ملدة  ال�صهر  يف  �صنتيم 

اإيجابية  نتيجة  الريا�سي  حقق  فكلما  الدولة،  بها  تتكفل 

ي�ستفيد من منحة النتيجة ومنحة �سهرية �سارية املفعول ملدة 

�صنة اأو �صنتني حتى ي�صل موعد البطولة القادمة.

وفيما يخ�ض املن�صاآت الريا�صية يوجد نق�ض يف الريا�صيني 

ب�سفة عامة، ولكن عندما ين�ساأ هذا ال�سنف من الريا�سيني 

�صنوات  الأربع  اأو  الثالث  يف  املرافق  كل  اإىل  يحتاج  فهو 

الأخية وكلما كانت هناك درا�صة �صمحت للريا�صيني من 

ا�صتغالل هذه املرافق الريا�صية .

اأن  نحبذ  كنا  ال�صحافة؛  دور  عن  الع�صو  الأخ  تكلم 

الأمر  اأن  تعرفون  لكنكم  الوقاية،  يف  ال�صحافة  دور  يتجلى 

اأكرث من حرة يف اجلزائر، ونتمنى  �صعب، فال�صحافة اليوم 

فيما  الأمور  تدهور  يف  �صببا  تكون  واأل  الوقاية  تدعم  اأن 

يخ�ض العنف يف املالعب.

ممثل  لكحل،  العمري  ال�صيد  وهو  الأول  الع�صو  الأخ 

متويل  ق�صية  وهو  مقبول  غي  اأمر  عن  تكلم  �صطيف  ولية 

ال�سركة التجارية ومتويل الفريق املحرتف من طرف الفريق 

باأنه لبد من ال�صركة  الهاوي، والأخ املتدخل الأخي قال 

التجارية اأن متول وهذا غي مقبول! نتمنى اأن ي�ساعد الفريق 

اأن  ميكنني  ل  اإعانة  كانت  واإن  الهاوي  الفريق  املحرتف 

اأتالعب بالقوانني واإن كانت اإعانة عمومية ل اأعطيها للفريق 

فتعطى  القانون  مبا�صرة وح�صب  تكون  فامل�صوؤولية  الهاوي، 

للفريق املحرتف.

�صيتطرق هذا القانون ـ اإن �صاء اهلل ـ اإىل اأمر خطي األ 

وهو ال�سفقات الكبرية التي جترى باخل�سو�س يف كرة القدم، 

ول اأحد يدفع امل�صتحقات ال�صريبية، فالقانون اجلديد وكذا 

القوانني التي تتبعه تفر�س على كل واحد تطبيق القانون 

وبالتايل ل ميكننا اأن نطور الريا�سة اأو املجتمع اإذا مل نطبق 

القانون.

الأحياء، لبد  بني  وما  اجلوارية  الن�صاطات  يخ�ض  فيما 

فقد  الريا�صية،  الوطنية  ال�صيا�صة  يف  مكر�صة  تكون  اأن 

اأ�صهر بطولة كاأ�ض اجلزائر   6 اأو   5 ال�صنة منذ  انطلقت هذه 

يوم  بوروبة  النهائي يف حي  يكون  و�صوف  الأحياء  بني  ما 

05 جويلية، ونحن نعلم اأن هذه البطولة مت�ض ال�صباب غي 
فئة  يف  هاما  دورا  تلعب  اأن  وميكن  فريق،  اأي  يف  املنخرط 

ال�صباب.

عن  تكلم  يو�صف،  �صي  بومردا�ض  من  الع�صو  الأخ 

والريا�صة  ال�صباب  برنامج  يف  الريا�صية،  اجلهوية  املدار�ض 

توجد اليوم 5 مدار�ض جهوية وهي موجودة على امل�صتوى 

الوطني وفيما يخ�ض دور اجلمعيات املحلية، من امل�صتحيل 

اأن تقوم اإطارات الوزارة بدور اجلمعيات، فالبد اأن نعمل وفق 

وال�صبانية  الريا�صية  الأن�صطة  كل  ت�صطي  اأجل  من  برنامج 

من طرف اجلمعيات، فال ميكنني اأن اأجند عددا معينا من 

الإطارات لكل جمعية، وعندما نتكلم عن دور ال�صباب فال 

ميكن اأن نعنّي اإطارا لكل ن�ساط، يف دار ال�سباب ميكن اأن جند 

ثالث اإطارات، ولكن اأكرث من 80% اأو 90% من الن�صاطات 

يعني  املتطوعة،  اجلمعيات  املحلية،  اجلمعيات  بها  تتكفل 

اجلمعيات  طرف  من  الأموال  طلب  فكرة  تتغي  اأن  يجب 

وت�صاهم يف  اجلمعية  تن�صط  اأن  فالبد  تن�صط،  اأن  اأجل  من 

بناء املجتمع، وميكن كذلك للدولة اأن ت�ساهم يف تدعيمها.

ال�صركات  متويل  مو�صوع  حول  كثية  تدخالت  كانت 

الريا�صية لأنها �صركات ريا�صية وما مل اأفهم هو اأن جماعة 

كانت م�سرية ت�سرتي الفريق بـ 100 مليون �صنتيم وبالتايل 

ي�سبح هذا الفريق ملكا لـ 7 اأو 8 اأ�صخا�ض بـ 100 مليون 

مليارا،   70 بـ  تقدر  الفريق  هذا  قيمة  اإن  نقول  ثم  �سنتيم، 

ح�صا�صية  ن�صتغل  ثم  تتدخل،  لكي  الدولة  من  نطلب  ثم 

اأن�سار الفريق، يف احلقيقة اأن الفريق اأ�سبح اليوم ملكا لـ 7 

اأ�صخا�ض وقد مت �صراوؤه بـ 100 مليون وهناك فريق ي�صرتى 

بـ 4 ماليني �سنتيم ول�ساحبه دخل كبري يف الفريق، ويقول 

لل�صركة            ولبد  مليارا،   70 هي  الفريق  قيمة  اإن  ل  لك 

ي�صرتي  اأن  لبد  ال�صراء  ينوي  الذي  اخلا�ض  العميل  اأو 

كما  ت�صرعنا  اأننا  ورغم  جتارية  �صركة  هذه  اليوم  الأ�صهم، 

قال الإخوة الأع�صاء، اأقول نعم، ت�صرعنا؟ لقد بداأنا بـ 32 

فريقا ولكن معظم فرق الق�صم الأول ت�صي بعمل هاو ولي�ض 
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بعمل احرتايف.

لقد قال الأخ الع�صو باأن هناك 5 فرق حمرتفة اأما الباقي 

كلها  فريقا   32 اأن  لكم  اأوؤكد  ل !  فرق غي حمرتفة،  فهي 

مليون   30 بني  ما  يقدر  مرتبا  لالعب  تدفع  لأنها  حمرتفة، 

�صنتيم و250 مليون �صنتيم.

هناك اأخ حتدث وقال باأن الرئي�س يقوم بتمويل الفريق، 

لدينا   ،٪100 بن�سبة  ميول  رئي�س  اأي  يوجد  ل  باأنه  اأجيبه 

واآخرهم  درجته  كانت  مهما  فريق  الإح�صائيات فكل  كل 

ميول بن�سبة 80٪ من طرف الدولة فالدولة لي�صت بالوزارة، 

الدولة تبداأ من البلدية، فال�سخ�س الذي ي�ستفيد من اأموال 

اأموال  اأعتربها  البلدية وياأخذ من الولية وكذا من الوزارة 

الدولة، فكل الإح�صائيات الر�صمية ـ لأننا قد طلبنا ح�صيلة 

طرف  من  ح�سريا  ممولة  الفرق  كل  باأن  تقر  ـ  الفرق  كل 

الدولة؛ وقد جاء يف م�صمون اأحد التدخالت اأنه من يعمل 

اآخر فلكي  اأمر  ن�صجعه، ولكن هناك  اأن  الريا�صة يجب  يف 

نخرج من هذا املاأزق يجب اأن نحارب الر�صوة وعندما يكون 

الر�صوة  وننتظر حكمها،  ن�صكت  العدالة  �صادرا من  القرار 

يف  اأي�صا  موجودة  وهي  القدم  كرة  يف  باخل�صو�ض  منت�صرة 

اآفة كبية، ننتظر القانون اجلديد  بع�ض الريا�صات ونعتربها 

الذي  امل�سكل  هذا  نحارب  حتى  بالإمكانيات  ميدنا  لكي 

نخ�صى ـ يف حالة عدم حماربته م�صتقبال ـ اأن ن�صرف اأموال 

كبية دون اأن نح�صل على نتائج!

ت�صيي  عن  تكلم  بوعريريج  برج  من  داود  ب�صي  الأخ 

القانون   (OPOVE) الريا�صية، خ�صو�صا من طرف  املالعب 

البنك  اإىل  تدخل  اأن  لبد  املقابلة  مداخيل  فكل  وا�صح 

اليوم  املالعب،  مداخيل  يخ�ض  فيما  تقارير  لدينا  ولكن 

ي�سددوا  اأن  دون  امللعب  اإىل  يدخلوا  اأن  املتفرجون  اعتاد 

قليلة،  املداخيل  اأ�صبحت  التذكرة، ولهذا  اأو �صراء  ق�صيمة 

ميزانية  من  كلها  ت�صدد  فاإنها  للتهيئة  املالعب  حتتاج  كلما 

الدولة، فكل ما هو �صيانة اأو تهيئة اأو ا�صتثمار على م�صتوى 

الهياكل حتت اإ�صراف الوزارة على ميزانية الدولة.

نحن نفكر ــ اإن �ساء اهلل ــ بعد �سدور هذا القانون اأن 

جنعل هذه الفرق املحرتفة تربم عقودا مع م�سريي املالعب 

هو  لها  املنظم  الفريق  ويكون  املقابلة،  يوم  عقد  لإم�ساء 

الوحيد امل�صي لها وهو امل�صوؤول عن التهيئة، وتكلمنا قبل 

اأن ال�صرطة لن تخرج  قليل عن املالعب واأوؤكد لكم الآن 

لكن  امللعب،  اإىل  تدخل  اأن  ميكنها  فال  مهمتها،  اإطار  عن 

توؤمن كل ما هو خارج امللعب.

تكوين  م�صاألة  حول  التدخالت  بع�ض  متحورت  لقد 

ال�صباب وهذا الو�صع �صوف يعالج ـ اإن �صاء اهلل ـ يف القانون 

اجلديد.

كان هناك تدخل تطرق اإىل مو�صوع تعوي�ض النتيجة، اإنه 

من غي ال�صروري اأن جترب الدولة على منح تعوي�ض النتيجة، 

الريا�صات  بع�ض  يخ�ض  فيما  لكن  قانونية  اأمور  هناك 

ل ن�سرتط اأو نفر�س على الدولة اأن متنح التعوي�س، ميكنني 

جهوية  مناف�صة  يف  الأوىل  املرتبة  على  واأحت�صل  اأربح  اأن 

�سعيفة ومن دون م�ستوى وتتكفل حينها الدولة مب�ساريف 

الوطنية ونحفز  النخبة  نكّون  اأن  املهم عندنا  فائدة منها،  ل 

حتى تكون لدينا نخبة وطنية.

القانون  الوطنية،  ال�صركات  عن  الإخوة  بع�ض  تكلم 

احلايل ل يفرق بني ال�سركات الوطنية وال�سركات اخلا�سة، 

نفر�سه  الدولة، ول  متويل  متويال خارج  يتطلب  فالحرتاف 

املالئم لكي  اإىل تكوين اجلو  ن�صعى  اأحد، ولكن  اأي  على 

ال�صركات  جنلب ال�صتثمار من طرف اخلوا�ض ومن طرف 

تكون  اأن  ونتمنى  اخلا�صة  ال�صركات  طرف  ومن  العمومية 

وفيما  العمومية؛  ح�صاب  على  خا�صة  �صركات  اأكرثيتها 

يخ�ض ق�صية �صركة »�صوناطراك« مع مولودية اجلزائر و�صركة 

»نفطال« مع مولودية وهران »والتا�سيلي« مع �سباب ق�سنطينة 

وبالدرجة  نحن  اأول  (ال�صاورة)  ب�صار  فريق  مع  »واإينافور« 

الأوىل قد فرحنا ول يهمنا يف ذلك الأموال اأو ال�صركات، 

فاملهم لدينا هو الت�صيي اأو ح�صن الت�صيي، ولكن باملقابل نتج 

عنها �سجة �سيا�سية، بحيث ا�ستغلت بع�س الفرق خ�سو�سا 

يف هذه املرحلة؛ يقول فريق معني اإنه ل ميلك الإمكانيات 

ونحن نرى اأن بع�س ال�سفقات التي يربمها قد ت�سل حتى 

اإىل 1 مليار اأو 1 مليار و200 مليون �صنتيم، وهو ي�صتكي عدم 

توفر الإمكانيات، نحن نتمنى.. ـ اإن �صاء اهلل ـ ويف الإطار 

غي الر�صمي اأجرينا ات�صالت مع اأكرث من 6 اأو 7 �صركات 

خا�صة ووطنية اأرادت اأن ت�صتثمر باإرادتها، لكن اجلو املوجود 

حاليا غي مالئم ونتمنى يف الأ�صابيع ويف الأ�صهر املقبلة اأن 

هذه  يف  ال�صتثمار  يبا�صر  لكي  ومالئما  قانونيا  اجلو  يكون 

الفرق املحرتفة.

التكفل  م�ساألة  عن  �سليماين  الكرمي  عبد  الأخ  تكلم 

بال�صباب فهي ل تخ�ض هذا القانون لأن القانون ل يتعلق 

ال�صباب  وزارة  يف  ال�صباب  ان�صغال  لكن  بالريا�صة،  فقط 
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من  لأكرث  نق�صا  نعاين  اليوم  الأولويات،  من  والريا�صة 

15000 اإطار فاأمر م�صتحيل اأن يتم تن�صيبهم يف مدة �صنة، 
اإل اأننا �صطرنا برناجما بالتن�صيق مع وزارة املالية على اأن يتم 

امت�صا�ض هذا  �صنوات   5 اأو   4 ـ يف غ�صون  اهلل  �صاء  اإن  ـ 

 2014 �سنة  ففي  �سغل،  مبنا�سب  نحظى  وبالتايل  العجز، 

املن�صاآت  لهذه  خ�صو�صا  �صغل  من�صب   4000 اأمام  نكون 

وحقيقة  الوطني،  امل�صتوى  على  اليوم  املوجودة  ال�صبانية 

تتوفر على  لأنها ل   ٪100 ت�صي   املن�صاآت ل  بع�ض  هناك 

اإطارات.

اإن�سغال اآخر يخ�س التكفل، ل اأقول التكفل بل اأقول 

لبد اأن تكون لدينا نظرة خا�صة ملمار�صة الريا�صة يف اجلنوب 

وهو  األ  واحد  �صبب  هو  والعائق  العليا،  اله�صاب  ويف 

امل�صافات الطويلة وهو اأكرب الأ�صباب، فيها يخ�ض املن�صاآت 

الريا�صية فالنق�ض الذي كان موجوداـ  احلمد هللـ   قد حت�صن، 

فيها  اجلنوب  يف  املناطق  بع�س  لدينا  الأحيان  بع�س  ففي 

مرافق ريا�صية اأح�صن من تلك املتوفرة يف اله�صاب العليا 

ال�صمال،  يف  املتوفرة  تلك  من  اأح�صن  الأحيان  بع�ض  ويف 

ولكن امل�صكل الكبي يتعلق باملناف�صة، لي�ض على م�صتوى 

التدريب اأو على امل�صتوى املحلي بل يخ�ض املناف�صة، فالأمر 

يتطلب منا اإيجاد حلول للم�صافات.

يف �صهر اأكتوبر اأ�صدرنا قرارا لكنه مل يكن �صيا�صيا ومل 

ن�ساأ تبليغه لل�سحافة؛ كان الفائ�س من ميزانية �سنة 2012 

فدعمنا فرق اجلنوب بالنقل وقدر هذا الدعم اخلا�ض بكل 

لأق�صى  ـ  اأخطئ   مل  اإن  اأعلم  واهلل  ـ  مليون   350 ولية 

اجلنوب، و250 مليون للجنوب واهلل اأعلم، وكانت اإعانة عن 

باأن التنقل  اأعرف  طريق مديرية ال�صباب والريا�صة، لأنني 

م�ساألة �سعبة وهي مكلفة، اإذ تتطلب اأموال كثرية.

الوطني؛  امل�ستوى  على  بالريا�سة  التكفل  يخ�س  فيما 

ميكن  ول  ريا�سية،  خريطة  على  اأ�سهر   6 ملدة  نعمل  نحن 

42 نوعا من الريا�صة، فلكل منطقة  اأ�صع يف كل ولية  اأن 

�صاف  بني  مدينة  املثال  �صبيل  على  اأذكر   خ�صو�صياتها، 

ريا�صة  نطور  اأن  فالبد  ال�صلة،  كرة  بريا�صة  معروفة  فهي 

املعروفة  بريكة  مدينة  وكذلك  �صاف،  بني  يف  ال�صلة  كرة 

بريا�صة رفع الأثقال والكراتي، فالبد اأن حتظى هذه الريا�صة 

بتمويل كبي، مثال منطقة بجاية متتاز بالريا�صيات اجلماعية 

وبالتحديد ريا�سة الكرة الطائرة هي املنت�سرة، فال ميكنني اأن 

اأ�ساوي فريق الكرة الطائرة بفريق كرة ال�سلةـ  دائما يف بجاية 

ـ يف امليزانية، وهذا ما تطالب به اجلمعيات، ل اأ�صتطيع توزيع 

الإمكانيات بطريقة مت�صاوية، واإن �صاء اهلل، بعد اإ�صدار هذا 

القانون �صتكون لنا �صيا�صة وطنية ويف هذه ال�صيا�صة يجب اأن 

تكون لدينا خريطة ريا�صية، وعلى �صبيل املثال لدينا ولية 

نهائية ف�سعدت  مقابلة  لعبت  الفارط  الأ�سبوع  ففي  ورڤلة، 

اإىل امل�صتوى الأول يف ريا�صة كرة ال�صلة، توج هذا الفريق 

بالدرجة الأوىل للمرة الأوىل وت�صمى »بدرجة المتياز«، لبد 

الريا�صة التي ل تن�صط  اأكرث من ميزانية  اأن تكون ميزانيتها 

امل�صافات  الولية، والأمر الآخر والهام، فرغم  على م�صتوى 

الكبرية ما الذي مينعنا نحن اأن يكون يف مدينة معينة 6 فرق 

وميكن اأن نحقق بطولة ولئية؟ الن�ساط اليوم على امل�ستوى 

اإمكانيات  يتطلب  ل  لأنه  جدا  و�صعيف  �صعيف  املحلي 

كبرية، ولهذا ويف اإطار اخلريطة الريا�سية ميكن اأن ندعم 4 

اأو 5 ريا�صات على م�صتوى ولية واحدة دون اأن ندعم 20 

اأو 25 ول نح�صل على اأية فائدة.

تدخالت  توجد  عامة،  ب�سفة  جوابي  هو  هذا  اأن  اأظن 

اأخرى.

القدم،  كرة  اإىل  الآن  اأتطرق  النتائج،  عن  تكلمت  لقد 

كانت خيبة   ،2013 ل�صنة  القدم  لكرة  اإفريقيا  بطولة  لعبنا 

كبية لأن النتائج كانت �صلبية، ولكن لبد اأن نتعامل مع 

�سغط  الفرتة  تلك  ي�سود  كان  فقد  مب�سوؤولية،  امل�ساألة  هذه 

كبي، فاتخذنا قرارا من اأجل ال�صتقرار مع الطاقم التقني، 

فالفائدة التي نرجوها هو تكوين فريق، ولأنه بعد اأن متر مدة 6 

اأ�صهر، يت�صح باأن قرار ال�صتقرار هو الأوىل، فلو اأقلنا املدرب 

الوطني كما كانت تطالب به ال�صحافة واأطراف اأخرى، نعيد 

جلب وتكوين فريق اآخر، ويطول النتظار.

لقد لحظنا اأن اأح�صن فريق على امل�صتوى الدويل خ�صر 

يف ن�صف النهائي بنقطة 4-0 وخ�صر كذلك يف بلده، يا ترى 

هل انهار الفريق؟ يجب اأن نقيم ونتخذ القرارات املنا�سبة 

اإن كانت النتيجة �صلبية !

الأبي�ض  البحر  األعاب  يف  املناف�صة  عن  نتكلم  عندما 

م�صرفة،  باأنها  واأقول  الرابع  اليوم  يف  الآن  نحن  املتو�صط، 

قبل  حظوظنا  هي  ما  نعرف  نحن  م�صرفة؟  باأنها  اأقول  ملاذا 

�صباحا  يناف�ض  جزائري  لدينا  مثال  ال�صباحة  يف  الذهاب، 

من اإيطاليا، من امل�صتحيل.. هنا م�صاألة وقت، يعني اأح�صن 

اأوقاتي يف مئات الثواين واأعرف حينها م�صتواي، لهذا قلت 

اإن الألعاب م�صرفة ل اأتكلم فقط عن امليداليات، بل اأتكلم 
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كذلك عن الكرة الطائرة، ففريقنا فاز على الفريق الإيطايل 

منذ يومني وبنتيجة 3-2، لأول مرة فريق جزائري يفوز على 

فريق اأوروبي، ل اأقول اإن هذه النتائج ممتازة، ولكننا نعمل 

للم�صتقبل بالنظر اإىل اأن الكرة الطائرة يف اإيطاليا هي على 

م�صتوى حمرتف،  بينما نحن لي�صت لدينا ول بطولة.

تدخل اآخر يخ�ض املراقبة املالية؛ اإن املراقبة املالية تخ�ض 

كل ما تعطيه الدولة عن طريق ال�صندوق الوطني وعن طريق 

�صندوق الولية وعن طريق البلدية، كل هذه الأموال هي 

اأموال عمومية، وفيما يخ�ض الأموال التي تعطى من طرف 

الراعي اأو املمول فاإنها تخ�صع لعملية املراقبة وهي اإجبارية 

والقانون  العامة،  املحا�صبة واجلمعية  وتتم من طرف �صابط 

يف  مراقبا  تعني  اأن  للوزارة  ميكن  باأنه  تقر  مادة  فيه  اجلديد 

املحا�صبة،  جمل�ض  عن  تكلم  فالأخ  اتهامات؛  وجود  حالة 

 (I.G.F)و العمومية  بالأموال  اإل  يتكفل  ل  املجل�س  هذا 

يعطي  اجلديد  القانون  اإذن  العام،  بالت�سيري  فقط  تتكفل 

الفر�سة للدولة من اأجل مراقبة هذه الأموال عن طريق هذه 

املوؤ�ص�صات، كما كان يف القانون القدمي.

اإن نحن مل ن�سع الثقة يف اجلمعية العامة ل ميكننا اأن نثق 

بـ...  نود اأن نك�صب املجتمع املدين، لأن هذه الحتاديات 

فيما يخ�س  امليدان  التي تكون يف  والرابطات هي  والفرق 

وباحرتام  تامة  با�صتقاللية  ولكن  الوطنية  ال�صيا�صة  تطبيق 

القانون، وهذا ما ين�ض عليه القانون اجلديد و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير على ردوده ال�صافية 

حول خمتلف الأ�صئلة التي طرحت يف هذه القاعة زوال هذا 

اليوم، وال�صكر مو�صول لل�صادة الذين �صاهموا بتدخالتهم 

اأ�صغالنا  اأنهينا  قد  نكون  وبذلك  النقا�ض؛  يف  واقرتاحاتهم 

لهذا اليوم؛ غدا اإن �صاء اهلل على ال�صاعة الثانية والن�صف 

القانونني  نلتقي لنحدد املوقف من م�صروعي  زوال، �صوف 

اللذين متت درا�صتهما خالل الأيام املا�صية.

بقية  لتبليغ  اجلميع  على  ملحا  �صكرا،  اأقول  للجميع 

هي  الغد  جل�صة  كون  احل�صور،  ب�صرورة  الأع�صاء  الإخوة 

جل�صة تعبي عن املوقف اأي جل�صة ت�صويت، ولهذا فاجلميع 

مطالب باحل�صور، �صكرا لكم واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة اخلام�سة 

والدقيقة العا�سرة م�ساء
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