رقم 2014/03

1

محضر رقم  30بتاريخ  1322/30/21بالجلفة

الحـــــــاضـــــــــرون:
الســـــادة:
عبد الحفيظ
 إيزامأحمد
 تيتونيمحمد
 صادوق بن سعديعز الدين
محمد إيدير
 قاسي قوادري هباز عمرنورالدين
 قشطوليعالل
 أقوجيلابراهيم
 عمورعبد القادر
 دهينة لحمرساسي
 سالمانيعبد العزيز
الساسي
 -لحمر

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

الغائبون بعذر:
 بن صالح ميلود معزوزي سامي -فياللي محمد

جــــدول األعمـــــال
الم باااااااااا البنفياااااااااا

-
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اااااااااا  20لياااااااااا

 .1المصاااااااااا علااااااااااى محضاااااااااال كتبماااااااااا
0200/20/02
الااااااااااا ا للفباااااااااال الممباااااااااات ماااااااااا  20/00كلاااااااااااى
اساااااااااا الرلواااااااااات الصاااااااااا
.2
.0200/20/00
 .3ح صل ح ل مجلو ت:
الملبقى البقني للمتا س اإلببتائي – عي تم شنت.0200/20/02-02 -
الملبقى البقني أللع ب الق ى.
تحضيل الرط ل ال طني ل ل القت  00سن أ ل.
المشاااااا ك ااااااي كاااااا س ا اااااا ماااااا بااااااي المنباراااااا ت ااااااي كاااااال ال اااااال البااااااي ساااااابجل
ب لجلف م  22/02كلى .0200/20/20
 .4تعيي المنت بي الفت اليي للمن ت ال طني المبرقي .
 .5مبفــــــــل ت.
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يف اليوم الثاين عشر من شهر جوان لسنة ألفني وأربعة عشرة إنعقد إجتماع املكتب التنفيذي لإلحتادية اجلزائرية للرياضة
املدرسية بثانوية مسعود عطية باجللفة حتت إشراف السيد إيزام عبد احلفيظ رئيس اإلحتادية وقد تزامن إنعقاد هذا
اإلجتماع مع تنظيم فعاليات البطولة الوطنية املدرسية لكرة الطائرة.

بدايـــة األشغــال:
استهل رئيس اإلحتادية كلمته مرحبا بالسادة أعضاء املكتب وشكرهم على حضورهم وطلب باملناسبة السيد عديل عبد
العزيز األمني العام لرابطة اجللفة حلضور اإلجتماع :شكر السيد عديل أعضاء املكتب على تواجدهم يف اجللفة وأكد هلم
أن الرابطة لن تدخر أي جهد إلجناح كل الفعاليات اليت تنظمها كما شكر السيد الرئيس مدير التربية ورئيس رابطة
اجللفة على االستقبال احلار الذي لقه أعضاء املكتب  ،كما شكرهم على قبوهلم تنظيم املنافسات الوطنية وتلبية نداء
اإلحتادية كلما إقتضت الضرورة.

النقطة األوىل -0 :املصادقة على احملضر رقم  14ليوم 4102/12/42
 -إطلع أعضاء املكتب على احملضر املذكور وصادقوا عليه باإلمجاع.

النقطة الثانية -4 :دراسة الربيد الصادر والوارد من  12/42إىل 4102/10/00

 تلقى أعضاء املكتب نسخة يف الرسالة الواردة من اإلحتاد العريب واليت اعتذرت من خالهلا تونس عن تنظيمالبطولتني  :السباحة وكرة السلة املقررتني من  02إىل .0200/20/02

النقطة الثالثة -2 :حوصلة حول جمريات الفعاليات اآلتية:
 0-2امللتقى التقين الوطين للمدارس اإلبتدائية بعني متوشنت:

 شكر رئيس اإلحتادية رابطة عني تيموشنت الحتضاهنا فعاليات امللتقى التقين للمدارس اإلبتدائية الذي جرى يف 02إىل  0200/20/02وعلى األجواء احلميمية اليت سادت األشغال وعلى جدية املواضيع اليت تناوهلا امللتقى.
حضر امللتقى  00والية من ضمن .04

هذا الغياب راجع إىل أن بعض الواليات مل تنصب املدراء الفنيون للمدارس اإلبتدائية والبعض اآلخر واجه
إشكالية اإلنتداب اليت تسمح له باملشاركة يف امللتقى.

عرضت  0واليات جتربتها املتعلقة بتطوير التنشيط الرياضي يف املدارس اإلبتدائية وهي:

 -رابطة سطيف

 رابطة عني تيموشنت -رابطة عنابة

 -رابطة وهران

 -رابطة البيض

 -رابطة برج بوعريريج

 -رابطة عني البيضاء

كل هذه التجارب هتدف كلها إىل ترقية النشاط الرياضي على مستوى الطور األول.

ويبقى غياب الرابطات يف هذه التظاهرة أهم نقطة مسجلة جيب االعتناء هبا الحقا وإجياد صيغ كفيلة بتشجيع

الرابطات على املشاركة يف كل التظاهرات.

3

محضر رقم  30بتاريخ  1322/30/21بالجلفة

 4-2امللتقى التقين الوطين لأللعاب القوى  :بومرداس من  10إىل  12ماي 4102

لقد هيئت رابطة بومرداس كل الظروف إلجناح امللتقى التقين أللعاب القوى من إيواء وإطعام لكل املشاركني ،وللذكر

فإن اللّقاء الذي إنعقد مبديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية لوالية بومرداس حبضور مندويب اإلحتادية السيد معزوزي

سامي قد ساهم يف إعطاء بعض الدفء للعالقات بني الرابطة ومديرية التربية.

السيد حلمر الساسي شكر رابطة بومرداس على التنظيم احملكم للملتقى الذي عرف مشاركة  04والية و 022رياضيا

منهم  02بنات و22بنني ومبشاركة اإلحتادية اجلزائرية أللعاب القوى.وتعترب هذه املشاركة األحسن باملقارنة مع امللتقيات
السابقة .كما نظمت الرابطة تربصا للحكام دام 2أيام حيث استفاد منه  22متربصا ،أطره السيد غزايل حممد.

اإليواء للفتيات كان على مستوى مركز التكوين املتواصل بالكرمة ،أما اإلطعام فكان يف ثانوية حممد العيد آل خليفة.

الترتيب العام:

 -0املرتبة األوىل :الثانوية الرياضية درارية
 -0املرتبة الثانية :والية جيجل

 -2املرتبة الثالثة :والية تيزي وزو

للعلم فإن رابطة بومرداس للرياضة املدرسية مل تتلق أي دعم مادي من أي جهة كانت.

جدّد رئيس اإلحتادية شكره لرابطة بومرداس على التنظيم اجليد هلذه املنافسة.

3 -2البطولة الوطنية ما بني املنتخبات  04سنة واقل اجللفة  10/42إىل :4102/10/12

قدم السيد الساسي حلمر حوصلة حول جمريات هذه البطولة اليت حضرها  000رياضيا موزعني على  4فرق.غابا عن
هذه التظاهرة كل من جهيت البليدة و قسنطينة  .كل الظروف كانت مهيأة من إيواء وإطعام لكل الوفود املشاركة .غاب

عن حفل االفتتاح وفد ورقلة مما أدى بلجنة االنضباط إىل اختاذ قرار بوضعه يف مؤخرة الترتيب اخلاص بالسلوك وحسن
السرية .كما شكر السيد مندوب اإلحتادية رئيس دائرة كرة القدم لإلحتادية على السري اجليد جملريات هذه البطولة وكذا
الطاقم الفين الذي ساعده .وللعلم أن هذه التظاهرة نشطت بلباس رياضي لشركة دانون مع  0كؤوس و 0كرات( .رقم

 )0للمراتب األربعة األوىل.

الترتيب:

 -0منتخب رابطة سطيف

 -0منتخب رابطة بومرداس
 -2منتخب رابطة اجللفة

 -0منتخب رابطة بسكرة
 4-2مشاركة املنتخبات الوالئية املدرسية  04سنة واقل يف هنائي كأس دانون:

الذي جرى يوم  2جوان  0200بعني بنيان املعهد التكنولوجي لعلوم الرياضة.
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ضمت هذه الدورة  00فريقًا ( 00فريقاً هاوياً و  0فرق مدرسية) للعلم هذه الدورة مؤهلة لكاس العامل لدانون اليت
ستقام يف مدينة ساوياولو بالربازيل يف شهر نوفمرب  ،0200واحتلت املنتخبات الوالئية املدرسية الصدارة حيث فاز
باملرتبة األوىل منتخب رابطة سطيف وبذلك يتأهل إىل كأس العامل واملرتبة الثانية حتصل عليها فريق رابطة اجللفة.

وللعلم فإن هذه املشاركة قد متت عن طريق اتصاالت فردية وغاب عنها الطابع الرمسي ولذلك توجب على اهليئتني

اإلحتادية اجلزائرية وشركة دانون إبرام إتفاق –إطار يكون مرجعًا لكل النشاطات اليت قد جتمع مستقبالً اإلحتادية هبذه

الشركة.

النقطة الرابعة :تعيني املندوبني الفدراليني للمنافسات الوطنية املتبقية:

ولضمان السري احلسن  ،قامت االحتادية بتعيني مندوبني فدراليني لإلشراف على جمريات البطوالت الوطنية املتبقية من

برنامج الوطين للمنافسات كما هو مبني يف اجلدول اآليت:
الرقم نـــــــــوع التـظــــاهــــــرة

املدة

الفترة

الوالية املنظمة

املندوبني

.1

البطولة الوطنية املدرسية لتنس الطاولة

1512/50/10-11 50

البليدة

صادوق حممد

.1

البطولة الوطنية املدرسية أللعاب القوى

1512/50/12-12 50

اجللفة

فياليل حممد

.2

املهرجان الوطين للمدارس االبتدائية

 1512/50/10-11 50ب-بوعريريج

عمور إبراهيم

.2

العاب اآلمال

1512/50/10-15 52

سطيف

معزوزي سامي

.0

البطولة الوطنية املدرسية بني اجلمعيات لكرة اليد

1512/50/12-11 52

اجللفة

بن صاحل ميلود

.0

البطولة الوطنية املدرسية بني اجلمعيات لكرة السلة

1512/50/12-11 52

املديــة

قشطويل نورالدين

.2

البطولة الوطنية املدرسية بني اجلمعيات لكرة القدم

1512/50/15-12 52

املدية

قشطويل نور الدين

.1

البطولة الوطنية املدرسية بني اجلمعيات للكرة الطائرة

1512/50/12-11 52

اجللفة

دهينة عبد القادر

.9

البطولة الوطنية املدرسية للجيدو

1512/50/11-10 52

سطيف

تيتوين أمحد

النقطة اخلامسة -0 :متفـــــــــــــرقات:
 0-0هيكلة املديرية الفنية الوطنية:
تطرق بعض أعضاء املكتب إىل ضرورة هيكلة املديرية الفنية الوطنية وذلك بتنصيب اللّجان الفنية الوطنية لكل رياضة

وبالفعل فقد أرسلت الرابطات الوالئية يف هذا الشأن بالسيّر الذاتية لكل املدربني ويف مجيع االختصاصات ولكن مل تتلق
الرد الالزم من الرابطات رغم التذكري املرسل إليها .ومن حيث التجهيزات ،لوحظ حتسن يتمثل يف معدات اإلعالم اآليل

يف إنتظار تزويد املديرية خبط هاتفي وفاكس خاصني هبا.

 4-0اجللسات الوطنية للرياضة:

حلد الساعة مل تقدم اإلحتادية اجلزائرية للرياضة املدرسية ملّفها اخلاص بتمويل الربنامج السنوي  0200/0202لوزارة
الشباب والرياضة ،وهذه وضعية مل يسبق لإلحتادية أن عاشتها بل جعلتها يف وضعية حمرجة .ونظرًا لغياب رؤيا واضحة

جتاه الرياضة املدرسية ككل و اإلحتادية على وجه اخلصوص ،إقترح رئيس اإلحتادية التفكري يف تنظيم اجللسات الوطنية
للرياضة املدرسية بإشراك مجيع األطراف الفاعلة ،إلجياد السبل والوسائل الكفيلة بالتكفل بالنشاط الرياضي املدرسي.
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 2-0إشراك وسائل اإلعالم بوضعية اإلحتادية:
إشراك وسائل اإلعالم بوضعية اإلحتادية أصبح أمرًا ضروريا ،والتعريف مبا تقوم به اإلحتادية من نشاط سيعود حتما

بالفائدة عليها  ،ولذلك وجب وضع خمطط يهدف إىل إعالم الرأي العام باملشاكل اليت تواجه اإلحتادية من كل
اجلوانب.

 2-0فيما خيص باجمللس الشعيب الوطين:
يف نفس السياق املذكور أعاله ،إقتراح بعض األعضاء اللّجوء إىل الربملان ،كونه اهليئة التشريعية األوىل إليصال

انشغاالت اإلحتادية.

كما أشار البعض باإلقتراب من السيدة مديرية النشاطات الثقافية والرياضية والنشاط االجتماعي بوزارة التربية
الوطنية يف نفس املنظور.

 رفعت اجللسة على الساعة 41سا 20د.
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