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بتاريخ  60سبتمبر 1627

السادة الحاضرون  :مصطفى بن تقية -العجمي بوعزيز  -المنصف الفقيه حسن  -سامي العايب  -محمد
أيمن الحساني  -نجود بن عبد هللا -رضا الصغير – فيصل معالل.

افتتح الجلسة السيد "مصطفى بن تقية" رئيس الرابطة مرحبا بجميع الحاضرين مهنئا إياهم بعيد
األضحى مبار

متمنيا أن ينطلق الموسم الرياضي الجديد في ظر ف طيبة مثل السنوات السابقة

بعد

ذلك انطلق مكتب الرابطة في دراسة مختلف النقاط المدرجة بجد ل االعمال التالي :
 – 1استعراض البريد الوارد على مكتب الرابطة
 -2تركيبة الرابطة للموسم الرياضي ( 2018 -2017النظر في سد الشغور في أعضاء الرابطة)
–3االجتماع الخاص بحكام الرابطة.
–4االستعداد النطال بطولة أنناف الشبان
الكتابة العامــــــة :
تعلم الكتابة العامة لرابطة الوسط الوسط الشرقي بالمنستير كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت
لوائها بضر رة إرسال بطاقة االرشادات الخانة بها في اقرب االجال حتى يتسنى لنا اعتمادها خالل
الموسم الرياضي  2018/2017على ان تكون ممضاة من طرف رئيس ا كاتب عام الجمعية مع اجبارية
ضع الختم .
تذكيــــــر :
يعلم الكاتب العام لرابطة الوسط الوسط الشرقي بالمنستير كافة الجمعيات الرياضية المنضوية
تحت لوائها بان جميع المراسالت الموجهة اليه يجب ان تكون محررة باللغة العربية على نفحة رسمية
تحمل شعار النادي مع نفة اسم الممضي الختم الرسمي للنادي ان ترسل باسم الكاتب العام ا رئيس
الرابطة .

انشطــة اللجـــــــان :
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 اللجنة الجهوية الرياضيــــة :
ت علم اللجنة الجهوية الرياضية أنه تقرر انطال بطولة أنناف الشبان يوم األحد  08أكتوبر 2017
بينما سيقع برمجة اجتماع بمسؤ لي مدربي الجمعيات بمقر الرابطة سيقع تحديده موعده الحقا كما سيقع
فيه اعالم الجميع بمشر ع القانون الجديد لنظام بطولة مختلف أنناف الشبان للموسم الرياضي الجديد
2018/2017الذيسيتتم مناقشته

تقديم مختلف المقترحات من الر زنامات لمختلف األنناف

كيفية

طريقة تنظيم بطولة الشبان سحب ر زنامة بطوالت جميع اننافالفتيان الفتيات.
اللجنة الجهوية للتحكيم:
قدم السيد "فيصل معالل" رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم الجديد شكره إلى السيد "طارق شبيل"
رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم السابق على المجهودات الكبيرة التي قدمها لجميع الحكام وللرابطة متمنيا
له النجاح و التوفيق في مهامه الجديدة صلب اإلدارة الوطنية للتحكيم.
كما أكد على ضرورة إيصال جميع مشاغل و مقترحات الحكام لالدارة الوطنية للتحكيم على إثر
االجتماع الذي انعقد معهم لإلستماع الى جميع مشاغلهم و االستعداد للموسم الرياضي الجديد.
كما أشار بأن هذا الموسم سيكون موسما متميزا بالنسبة لبعض الحكام الذين برزوا خالل
الموسم الرياضي الفارط حيث سيتم اإل حاطة بهم و تدعيمهم على المستو

الجهوي و الوطني و ذل

بالتنسيق مع اإلدارة الوطنية للتحكيم كما أكد على ضرورة المواظبة لحضور دروس الرسكلة و التكوين
المخصصة لهم.
كما أكد على مزيد استقطاب حكام جدد و إطاراتها قصد تطوير قطاع التحكيم و ضمان اشعاعه
على المستو الوطني و العالمي.
كما أن باب الرابطة مفتوح لكل الحكام ذوي الخبرة لمساندة اللجنة الجهوية سواء بحضور أو مراقبة
الحكام الشبان أو في صلب اللجنة الجهوية.
رفعت الجلسة على الساعة التاسعة مساءا.
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