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وعلى الساعة   من عام ألفین و ثمانیـــة عشر في الیوم الثالث عشر من شھر مـارس  

  الرابطة تحت رئاسة السید منصوري بشیر رئیس  الرابطةإجتمع مكتب  الرابعة مساءا

  : المكتب و بحضور السادة أعضاء 

  قصاب صالح       األمین العام   -

  بوحفص علي         المدیر الفني  -

  الشایب الطیب        عضو  -

  ملیك علي             رئیس لجنة اإلنضباط  -

   أكسور الدیب         عضو لجنة التحكیم -

  مالكي حسین          رئیس لجنة الشباب -

   
  : جدول األعمال

  .تقییم مرحلة العودة   -1

 . تحدید تاریخ و مكان إجراء مقابلة السد    -2

 . برنامج التكوین للمدیریة الفنیة الوالئیة للموسم الحالي   -3

 .متفرقات   -4



  

 تم إفتتاح الجلسـة من طرف رئیس الرابطة مرحبا بالحضــور و تم التطرق مباشرة إلى   

مناقشة النقاط المدرجة في جدول األعمال حیث تم عرض حصیلة مرحلة العودة لبطولة 

 القسم الشرفي و ماقبل الشرفي و التي كانت إیجابیة خصوصا من جانب إحترام الرزنامة

یت مناسب و بعدھا تطــرق مكتب الرابطــة إلى النقطة الثانیة و إتمام الجوالت في توق   

إلجراء لقاء السد بین نادي بلدیة إیلیزي و وفاق جانت  2018مارس  30تحدید تاریخ  وھي 

لتحدید ھویة الصاعد للقسم الجھوي الثاني كما تم إختیار ملعب محاید و ھو الملعب البلدي 

التي تحدیدھا خالل إجتماع  2018/2017زول للموسم بإن أمناس وفقا لصیغة الصعود و الن

ثم  2017أكتوبر  16مكتب الرابطة و التي تم نشرھا على الموقع الرسمي للرابطة بتاریخ 

  تطرق الحاضرون إلى النقطة الثالثة في جدول األعمال و ھي مناقشة برنامج المدیریة الفنیة

سینطلق أواخر شھر مارس و ھذا و الذي  2تجمع  1 بخصوص تنظیم تربص المدربین فاف

بعدما تم تأجیلھ من طرف المدیریة الفنیة الجھویة و ھذا  راجع ألسباب تنظیمیة حیث أكد 

    المدیر الفني الوالئي أنھ سیتم إجــــراء ھذا التربص مباشرة بعد تثبیت تاریخ إلنطــــالق

  مور التنظیمیة و مختلف  و بعدھا قام رئیس الرابطة بفتح المجال للنقاش حول مختلف األ 

  إنشغاالت أعضــاء مكتب الرابطة و اإلجابة عنھا و أصر على تظافر الجھود بین أعضاء

 .مكتب الرابطـــة لتحقیق األھداف المسطرة للموسم الحالي 

 

. السادسة مساءارفعت الجلسة في نفس الیوم والشھر و السنة المذكورین أعاله على الساعة   

 

 


