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الحـــــــاضـــــــــرون:
الســـــادة:
عبد الحفيظ
 إيزامأحمد
 تيتونيمحمد
 صادوق بن سعديعز الدين
الساسي
 لحمرمحمد إيدير
 قاسي قوادري هباز عمرسامي
 معزوزينورالدين
 قشطوليميلود
 بن صالحابراهيم
 عمورعبد القادر
 دهينةعالل
 -أقوجيل

رئيس االتحادية
نائب األول للرئيس
نائب الثاني للرئيس
األمين العام
المديرالفني الوطني
أمين المال
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

جــــدول األعمـــــال
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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المصادقة على محضر إجتماع المكتب ليوم 8102/10/82
المصادقة على محضر إجتماع المكتب ليوم .8102/10/18
دراسة البريد الصادر والوارد من  /10/82إلى .8102/10/02
حوصلللللللللة حللللللللول معريللللللللال ادللللللللقال العم يللللللللة ال امللللللللة ال اديللللللللة الم للللللللد يللللللللوم
.8102/10/12
حوصللللللة حلللللول معريلللللال الب وللللللة المدرسلللللية المقاربيلللللة سلللللاقية سللللليد يوسللللل ملللللن
 10/01إلى .8102/18/10
تحضللللللير الب ولللللللة الوا يللللللة مللللللا بللللللين الم ت بللللللال لللللل للللللر ال لللللللة التلللللل سللللللتعر
بالعلفة من  10/82إلى .8102/12/10
متفــــــــرقال.
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في اليوم التاسع عشر من دهر مارس ل ة الفين وارب ة عشر إن د إجتماع المكتب الت فيذ لإلتحادية العزائرية للرياضة
المدرسية برئاسة ال يد إيزم عبد الحفيظ.
بداية األشغال61 :سا 03

النقطة األولى -0 :المصادقة على المحضرين باإلجماع المكتب يوم 4102/10/42
-

-

إضافة السيد لحمر الساسي في قائمة الحضور.
طرح إشكالية الواليات المتأهلة والتي لم تشارك في العدو الريفي.
صادق أعضاء المكتب وباإلجماع على المحضر المذكور.
إجتماع المكتب يوم :4102/10/14
إقتراح إلغاء الدورة الثالثية في كرة اليد ومراسلة الواليات الثالثة المعنية.
حذف  63تخصصات الواردة في برنامج المنافسات للموسم  3362-3360للمهرجان الوطني للمدارس اإلبتدائية المقرر
في والية برج بوعريريج.
ضرورة تعيين تاريخ المنافسات الوطنية في البرنامج.
إيجاد السبل الكفيلة لتمويل برنامج المنافسات الذي أصبح يضم  62عرض و 36تظاهرة.
صادق أعضاء المكتب وباإلجماع على المحضر المذكور.

النقطة الثانية -4 :دراسة البريد الصادر والوارد من  10/42إلى :4102/10/02
-

إطلع أعضاء المكتب على ج ّل البريد الصادر والوارد ،كما تلقوا شروحا من طرف الرئيس واألمين العام حول
اإلستفسارات الواردة من األعضاء.
وفي هذا السياق :أكد أعضاء المكتب على مراسلة رئيس رابطة خنشلة  ،بجاية على الطعن المرسل حول إقصاء فريق
جمعي ة ثانوية شيحاني بشير وإعالمه بأن اإلقصاء يخص فريق كرة القدم أشباب فقط ويمكن للجمعية المشاركة في باقي
النشاطات الرياضية األخرى.
كما أكد المكتب على ضرورة دفع الرابطات لمستحقات اإلتحادية للموسم  ،3362/3360واليات الجنوب والرابطات
المنظمة للتظاهرات الوطنية ملزمة بدفع المستحقات ،فاالتحادية تدرس إمكانية تقديم اإلعانة ألي رابطة والئية.

النقطة الثالثة -0 :حوصلة حول مجريات أشغال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم :4102/10/12
-

-

طيقا ألحكام المادة  61من القانون األساسي لإلتحادية  ،إنعقدت الجمعية العامة العادية لإلتحادية يوم  3362/30/32في
ثانوية حسيبة بن بوعلي –القبة -الجزائر.
كل الوثائق القانونية أدرجت في الموقع اإللكتروني لإلتحادية إبتداءًا من .3362/33/61
بلغ عدد الحضور  30من أصل .633
أبدى بعض األعضاء مالحظاتهم حول مجريات هذه الجمعية العامة وحلّها تمحور حول:
 غياب الصحافة بكل أنواعها رغم دعوتهم من طرف اإلتحادية.
 اإليواء لم يكن في المستوى المطلوب.
 تنظيم عروض (صور-ملصقات-الفتات-تجارب رائدة في بعض الرابطات إلخ)...
هامش أشغال الجمعية العامة
 تكريم األمناء العامين المحالين على التقاعد.
 اإللحاح على إيجاد اإلشكالية إنتداب معلمي التربية البدنية والرياضة لدى الرابطات.
تمت المصادقة وباإلجماع على كل الوثائق المقدمة ألعضاء الجمعية العامة.

النقطة الرابعة -2 :تحضير البطولة الوطنية ما بين المنتخبات في كرة السلة :الجلفة من  10/42إلى 4102/12/10
برمجت هذه التظاهرة من  30/06إلى  ،3362/32/30وعلى إثر تلقي اإلتحادية مراسلة من وزارة الشباب والرياضة
تلغي من خاللها إجراء أي منافسة من  36إلى  61أفريل  .3362وعليه تم تغيير تاريخ هذه البطولة باتفاق جميع
األطراف.
المنافسة هذه تضم منتخبات الذكور واإلناث يتم من خاللها وضع اللبنات األولى للمنتخب الوطني المدرسي لكرة السلة
إناث المشارك في البطولة العربية التي ستقام في تونس من  60إلى .3362/33/30
تم تعيين السيد عمور إبراهيم مندوبا فدراليا لهذه التظاهرة وإعالم رابطة الجلفة بذلك.
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النقطة الخامسة -5 :حوصلة حول مجريات البطولة المغاربية للعدو الريفي –تونس:-
كل اإلجراءات التنظيمية أعدت من طرف اإلتحادية للمشاركة في العدو الريفي المغاربي ساقية سيدي يوسف الذي جرى
بتونس من  36/03إلى .3362/33/30
التربص التحضيري جرى في والية برج بوعريريج وجرى في ظروف جيدة .للعلم فإن إنتقاء العدائين تم في البطولة
الوطنية للعدو التي جرت في والية تمنراست من  31إلى .3360/63/33
للعلم فإن ج ّل العدائين من المستوى العالي كانوا مصابين بسبب مشاركتهم في برنامج إتحادية ألعاب القوى ،وعدم تمكن
البعض منهم من اإللتحاق بزمالئهم نظرا لبعد المسافة.
أكد أعضاء المكتب على وجوب تعيين رئيس الوفد من أعضاء المكتب .
المستوى الفني كان متوسطا ً على العموم ولم يرق إلى مستوى المشاركات السابقة.

النقطة السادسة -6 :متفـــــــــــــرقات:
-

أعطى السيد أمين المال لإلتحادية شروحا حول كيفية تعويض األعضاء لمصاريفهم الناجمة سواء لحضور دورات
المكتب التنفيذي أو المهام األخرى.
وطمأنهم على أن التعويضات ستتم مستقبالً بكيفية سريعة وأكثر مرونة
تم تعيين السيد معزوزي سامي مندوبا باإلتحادية خالل الملتقى التقني المدرسي أللعاب القوى الذي سيجري بوالية
بومرداس من  36إلى  0ماي  3362على أن يقوم هذا األخير بزيارة عمل إلى رابطة بومرداس وبرمجة لقاءات مع
السلطات الوالئية :الوالئية -مديرية التربية -مديرية الشباب والرياضة.
مراسلة اإلتحادية الجزائرية أللعاب القوى حول إقتناء العتاد الخاص بهذه التظاهرة
()photo-finish-balles-talkie-walkie
إنتداب السيد رئيس رابطة بومرداس لتمكينه من أداء مهامه بصورة كاملة.
السيد الساسي لحمر رئيس رابطة سطيف ،ينضم إلى المكتب التنفيذي لإلتحادية وبصفة نهائية على أن تتكفل رابطة
سطيف بجل تكاليف تنقالته.
مطالبة األعضاء بالوضعية المالية لإلتحادية.

رفعت الجلسة على الساعة 41سا .25
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