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في الرابع و العشرون من شھر فيفري  2010وعلى الساعة العاشرة صباحا بمتقن بن تفتيفة بالبليدة تم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي
لالتحادية تحت رئاسة السيد " إيزام عبد الحفيظ " الذي رحب بالمناسبة بالسيد " بن سعدي عزالدين " األمين العام المعين من طرف
وزارة الشباب والرياضة والذي يباشر مھامه رسميا انطالقا من اليوم كما تم التأكيد على مساعدته في تأدية الخدمة مع السيد " لحمر
الساسي " كنائبا له.
من جھة أخرى رحب رئيس االتحادية بالسيد " كرجاج يوسف " األمين العام لرابطة البليدة الذي قدم بالمناسبة كل الترتيبات التي قام
بھا في تحضير وتنظيم الجمعية العامة العادية لالتحادية  ،كما قدم اعتذارات السيدة مديرة التربية على استحالة حضورھا االجتماع
ألسباب طارئة منعتھا من ذلك.
بالمناسبة رحب بالسيد " بلحاج محمد " على قدومه لحضور ھذا االجتماع وتقديمه النصائح واإلرشادات كالمعتاد.
ثم قام رئيس االتحادية باقتراح جدول األعمال الذي وافق عيله األعضاء باألغلبية مع التأكيد على إدراج العمليات الھامة التي أنجزت
والتي ستنجز مستقال.

 .1البريد الصادر والوارد
تمت قراءة ملخص ما صدر وما ورد من بريد بحيث لم تكن ھناك أي مالحظة بعد تقديم شروحات حول بعض البريد الذي تقرر إرساله
من خالل قرارات المكتب الجتماعه رقم  09وشرح ما جاء في بعض البريد العاجل الذي يخص اتصاالت أو اجتماعات مع الھيئات.
 .البريد الوارد والخاص بعالوات تقدم للسيد " عيسو جمال " تقني ومدرب ألعاب القوى من رابطة بجاية الذي كان مؤطرا للنخبة
الوطنية المدرسية للعدو الريفي الذي استفاد حسب المراسلة من مبلغ  280000دج ) موزعة شھريا ( بصفته مدربا دائما للنخبة
الوطنية المدرسية وھو األمر الذي لم يعمل به في االتحادية بتاتا.
يطلب التقرب إلى مصالح وزارة الشباب والرياضة من أجل أكثر توضيح خاصة وان االتحادية تتعامل مع عدة مدربين وليس واحد.
 .المراسلة الواردة من جمعية ھئية األمم المتحدة التي قررت تسمية سنة  " 2010بالسنة الدولية للشباب " وھو ما يعمل به من
طرف االتحادية والرابطات خالل ھذا الموسم الرياضي.

 .2عرض حال حول المشاركة في السباق المغاربي
قدم السيد " حفصاوي رشيد " مدير الفرق الوطنية أللعاب القوى عرضا مفصال حول مشاركة النخبة الوطنية المدرسية في السباق
التقليدي المغاربي لساقية سيدي يوسف بتونس والذي تمت مجرياته يوم  06فيفري . 2010
* جرى تحضير النخبة الوطنية)  12إناث و  12ذكور و  04مدربين ( في ظروف ممتازة وكان ذلك بمدينة عنابة من  29جانفي إلى
 04فيفري  2010بالمناسبة تتقدم االتحادية بالشكر الخالص إلى السيد مدير التربية للوالية وأعضاء الرابطة المدرسية وإدارة
متوسطة خليج المرجان بعنابة على حسن التنظيم واالستقبال.
* تم تسخير حافلتان لتنقل الوفد من  04إلى  07فيفري  ) 2010حافلة من اللجنة األولمبية الجزائرية وھي مشكورة وحافلة من
الثانوية الرياضية وھي مشكورة أيضا(
* تم اإلشارة للعالوات التي قدمت لجميع أعضاء الوفد الرسمي بحيث ھي قليلة وضعيفة سيما أن المشاركة دولية ورسمية ولھا
مكانتھا في التحفيز والتحضير والرفع من مستوى الرياضيين ،فالمطلوب إعادة النظر في البطاقة الفنية الخاصة بھذه المنافسة التي ال
يمكن االستغناء عنھا نظرا لطبيعتھا المميزة مثل ما كان يقتدى به سالفا على ان تكون بالصفة التالية :رئيس وفد – نائبه – طبيب –
مكلف باإلعالم – مدير فني وطني – مدربان ) 02ذكور( – مدربتان ) (02لإلناث .سائقان  /المجموع=  33عضوا ومنح العالوات
تكون كاملة وليست نسبية.
* ظروف التنقل إلى " تونس " كانت عادية وھنا نشكر السادة ) مدير الفرق الوطني أللعاب القوى – السيد لحمر الساسي -معزوزي
سامي وبوحدة عبد القادر( الذين رافقو الوفد من مصاريفھم الشخصية لمؤازرة ومساعدة الوفد وتقديم الخدمة وتشجيعه وھي مبادرة
استحبھا أعضاء المكتب وشكرھم على ما قدموه من مساعدة خاصة عند الحدود.
* إقامة الوفد كانت مريحة .وھنا نذكر استقبال الوفد من طرف السيد القنصل العام بتونس الذي تميز بحضوره للوفد طيلة المكوث
بالكاف.
* المنافسة تمت في ظروف ممتازة
* الدول المشاركة :تونس – الجزائر – ليبيا  -المغرب
* النتائج الفنية كانت متواضعة حسب توقعات المديرية الفنية وھي على الشكل التالي:
أشبال
أصاغر
شبليات
صغريات
األصناف
عدد الرياضيين
الترتيب الفردي
الترتيب بالفرق
التقييم

06

06

06

06

16-14-13-12-01

18-17-12-10-09-08

17-16-14-05-03

12-10-09-08-07-06

03
متوسط

03
ضعيف

02
متوسط

02
متوسط
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على إثر ھذه النتائج التي لم تصل إلى توقعات االتحادية بسبب خاصة برمجة البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي في شھر ديسمبر
من كل سنة وھو األمر الذي لم يعطي الفرصة إلى العدائين وال لالتحادية من انتقاء أحسن الرياضيين وتكوين نخبة وطنية مدرسية
ذات مستوى حقيقي.
وعليه أتخذ مكتب االتحادية القرارات التالية:
 .القرار 10 / 39
 .إعادة النظر في تعيين رئيس الوفد بحيث يجب تعيينه من ضمن أعضاء المكتب التنفيذي لالتحادية ويساعده السيد مدير التربية الذي
يتم اختياره من ضمن الواليات التي تنظم السباق الوطني المدرسي أو الوالية التي تنظم التربص التحضيري لھذا السباق أو من بين
الذين يتكفلون بالتربص
 .إعادة النظر في اختيار المرافقين بحيث يجب تعيين مرافقان اثنان من بين األساتذة للذكور ومرافقتان اثنان لإلناث من اختيار
المديرية الفنية حسب الكفاءات وتكونان من إختصاص العاب القوى.
 .تنظيم سباق وطني انتقائي نھائي يوم  13مارس بالجلفة بمثابة " الكأس الوطنية للعدو الريفي " الذي يكون كآخر مرحلة تصفاوية
لتعيين النخبة الوطنية المدرسية التي ستشارك في البطولة العالمية للعدو الريفي بسلوفاكيا في شھر أفريل  2010لضمان أفضل تمثيل
للرياضة المدرسية على المستوى الدولي.
تقتصر المشاركة في الكأس الوطنية على:
 10رياضيين أشبال و  10شبالت من كل منطقة
 05أحسن أصاغر البطولة الوطنية
 05عدائين و 05عداءات من اختيار المديرية الفنية الوطنية
 03فرق المتحصلة على المراتب األولى ذكور وعند اإلناث في البطولة الوطنية المدرسية
 .السيد حفصاوي رشيد مدير الفرق الوطنية أللعاب القوى مكلف بمتابعة الملف.

 .4تحضير البطوالت الوطنية بين المنتخبات الوالئية للموسم الرياضي 2010/2009
قدم المدير الفني الوطني برنامج المنافسات الخاص بالموسم الرياض  2010 / 2009حيث ألح عن ضرورة تعيين الواليات التي
يمكنھا احتضان البطوالت الوطنية وفق الترتيبات التي كانت نتيجة توصيات الملتقى الوطني المدرسي تنظيميا وتقنيا.
على أن تتم عمليات التعيين خالل الجمعية العامة العادية من خالل الزيارات على مستوى الواليات لتأكيد التنظيم خاصة
البطولة الوطنية بين المنتخبات في الكرة الطائرة والبطوالت الوطنية بين الجمعيات
كما تمت زيارة والية تيبازة من طرف لجنة المعاينة التي اختارت ھذه الوالية الحتضان بطولة كرة السلة
أما بالنسبة لبطولة أقل من  12سنة في كرة القدم وبعد دراسة تقرير لجنة المعاينة تقرر منح التنظيم لوالية باتنة على حساب والية
الجلفة نظرا لإلمكانيات المادية والتجھيز الرياضي الذي يتوفر بوالية باتنة
تقرر ما يلي:
 .القرار 10/ 40
جدول برنامج المنافسات للموسم الرياضي 2010/2009
الفترة
الصنف
الوالية
البطوالت الوطنية بين المنتخبات الوالئية

طبيعة المنافسة
01

كرة اليد

الوادي

02
03

الكرة الطائرة
كرة السلة

تيبازة

C/G.F
C/G.F

04

كرة القدم

غيليزان

C/G.F

05

كرة القدم اقل من  12سنة
الكأس الوطنية للعدو الريفي

باتنة
الجلفة

- 12
C/G.F

ألعاب اآلمال

سطيف

B/ F.G

مھرجان المدارس االبتدائية

برج بوعراريج

C/G.F

عتبي محمد
قشطول نور الدين

من 19إلى 25
مارس أو من 26
مارس إلى  02إفريل
DEN

8/11

010/03/13
 06/25إلى
2010/07/01
من  04إلى
2010/07/10

مالحظة ھامة:
سوف يشرع في تنظيم التربصات االنتقائية في الوالية التي تنظم البطولة فور انتھائھا
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المندوب الفني

مندوبي االتحادية

DEN

قلمام محمد
عمراني معمر
معزوزي سامي
بنزاوش محمد
حريزي سامعي
فياللي محمد

 .5تحضير الجمعية العامة العادية
تنظم الجمعية العامة العادية لالتحادية وفق الترتيبات التي تقررت خالل االجتماع رقم  ، 09فعلى كل عضو القيام بالمھام المسندة إليه.
ايباشرھا بعد االجتماع الترتيبي الذي ينظم خالل األمسية.
 .تتم أشغال الجمعية الھامة بمدرج متقن بن تفتيفة مكان اإلقامة واإلطعام
 .قراءة التقرير األدبي تتم من طرف السيد شنان رمضان
 .قراءة التقرير التقني من طرف السيد سالماني عبد العزيز
 .قراءة التقرير المالي من طرف السيد لحمر الساسي
 .قراءة مشروع نشاطات موسم  2010/2009من طرف رئيس االتحادية
أي تدخل من طرف أعضاء المكتب يكون بعد موافقة رئيس االتحادية قصد تقديم توضيحات حول موضوع ما.
تم إنجاز ) شھرية -محفظة -سيال ومفكرة -كراس مذكر -نشرة إعالمية رقم  – 02التقارير األدبي/الفني/المالي/مشروع برنامج
نشاطات موسم  - / 2010/2009تقرير الزيارات الجھوية ( لتسلم لجميع أعضاء الجمعية العامة عند التسجيل.

 .5متفرقات
* تم لقاء مع السيد مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة حول مشروع المنافسات والتكوين الخاص بشھادة المعادلة الرياضية
حيث حضره من جانب الوزارة السادة " كنوش حسين مدير الرياضات والسيد " بوعمرة السعيد " مدير المنافسات
من جانب االتحادية حضره كل من رئيس االتحادية السيد " إيزام عبد الحفيظ " والسيد " شنان رمضان " رئيس لجنة التنمية
والسيد "عمراني معمر" رئيس لجنة التكوين  ،حيث طرحت عدة انشغاالت تھم الرياضة المدرسية ،التكفل بالمنافسات الرياضية
والتكوين‘ كما كانت فرصة اقتراح مشروع " اللجان المشتركة للنشاط " من طرف السيد كنوش حسين التي تكون بدايتھا من والية
الجزائر العاصمة.
* قامت لجان متابعة الرابطات بمعاينة وضعيات رابطة البويرة ورابطة تبسة.
حيث طالب رئيس االتحادية بتقرير كتابيا مفصال يقدم خالل االجتماع المقبل بعد سماعه إلى بعض تفاصيل وضعية كل رابطة.
* تقدم السيد " شنان رمضان " بتأكيد تنظيم الملتقى الوطني المدرسي النسوي في الفترة الممتدة من  07إلى  10مارس بوالية عين
الدفلى التي طلبت تنظيمه بعد ما كان اقتراح تنظيمه بوالية بومرداس.
 .كل األمور التنظيمية تقوم بھا الرابطة الوالئية للرياضة المدرسية لوالية عين الدفلى بعد ما كان ھناك اجتماع بين ممثل مديرية
الشباب والرياضة بالوالية ،السيد معزوزي سامي والسيد شنان رمضان عشية يوم  22فيفري  2010بعين الدفلى حول وضع
الترتيبات النھائية لتنظيم الملتقى.
 .تسلم دعوات المشاركات خالل الجمعية العامة لألمناء العامون للرابطات مع برنامج العمل
رفعت الجلسة حتى يسمح لألعضاء بتنظيم الجمعية العامة العادية واستقبال أعضائھا مع التمني بالنجاح والتوفيق للجميع.

كاتب الجلسة
لحمر الساسي
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رئيس االتحادية
عبد الحفيظ إيزام

