
محضر الجمعية العامة الستثنائية النتخابية
2021   مارس 05

الهواة الجزائريون للراديو
محضر الجمعية العامة الستثنائية النتخابية

2021   مارس 05  الجزائر العاصمة يوم 
 س�احة ب�ور س�عيد، ال�زائر العاص�مة و ف07ف اليوم الامس من شهر مارس سنة ألفي و واحد و عش�رين، بق�ر المعي�ة الك�ائن برق�م 

حدود الساعة العاشرة صباحا انعقدت المعية العامة الستثنائية النتخابية بضور العضاء البينة أساؤهم ف القائمة الرفقة، و هذا للم��رة الثاني�ة
 و الت ل تنعقد بس�بب ع�دم اكتم�ال النص�اب الق�انون النص�وص علي�ه ف ال�ادة2021 فباير 19بعد الستدعاء الول الذي كان مبما بتاريخ 

 من القانون الساسي و هذا بصدد مناقشة جدول العمال الت:19

 و مناقشتهما و الصادقة عليهما.2020عرض التقريرين الدب و الال لسنة -

 و مناقشته و الصادقة عليه.2021عرض برنامج النشاط لسنة -

مناقشة نقاط متفرقات و الصادقة عليها.-

.2020توزيع الشهادات على التفوقي ف متلف النشاطات بعنوان سنة -

 سنوات.04انتخاب ملس إداري جديد لعهدة مدتا -

 سنوات.04انتخاب مكتب تنفيذي جديد لعهدة مدتا -

" و ه��ذا بص��ادقة م��نأوميلود ميمون" و الس��يد "صالحي يوسفف البداية ت اختيار رئيس للجلس��ة و مق��رر ل��ا و ه��ا عل��ى الت��وال الس��يد "
ط��رف الاض��رين. بع��د اعتلءه النص��ة، تفض��ل رئي��س اللس��ة ب��التحيب بالعض��اء الاض��رين م��ن متل��ف الولي��ات البعي��دة منه��ا و القريب��ة و تق��دم
بالشكر الزيل و التقدير لرئيس المعية النتهية وليته على جيع الهودات البارة الت بذلا طيلة العهدة النتخابية النقضية ليمرر له الكلمة من

.2020أجل عرض الصيلة الدبية للجمعية بعنوان سنة 

" رئيس المعية قدم الطوط العريضة ل��دول العم��ال موض�وع ال��ال لينطل��ق مباش�رة ف تفص��يل التقري��ر الدب للس�نةعفيف بن لغاالسيد "
النص���رمة. إذ و ب���الرغم م���ن جائح��ة كورون��ا ال��ت أص��ابت ال��زائر و الع���ال أج��ع، إل أن المعي��ة ح��اولت الف��اظ عل���ى متل��ف التوازن��ات ف م���ال

 ت تنظي��م العدي��د م��ن نش��اطات ال��واء الطل��ق بع��دل أربع��ة تمع��ات ف من��اطق متلف��ة م��ن ال��وطن و بض��ور2020النش��اط. فف��ي الثلث��ي الول 
مشرف من  منخرطي المعية إل جانب الاضرات عب تقنيات التواصل الرئي عن بعد بي متلف العضاء. كما أرجع الس��يد الرئي��س ف س�ياق
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 منخرط���ا15 إل الائح���ة الرض���ية إذ ت تس���جيل 2019 مقارن���ة بس���نة 2020ح���ديثه ع���ن انف���اض النراط���ات الدي���دة الس���جلة خلل س���نة 
 فتاة.33 عضوا من بينهم 66 فتيات مقارنة بالسنة الت قبلها أين ت تسجيل انضمام 03جديدا من بينهم 

" ف عرض حصيلة النشاط على الصعيدين الدول والوطن، و فيما يلي ملخص لا تطرق إليه:بن لغابعدها استسل السيد "

على المستوى الدولي:-

 تنظي���م تظ���اهرة ش���باب عل���ى ال���واءYOTA 7 بحط���تي ه���ا عل���ى الت���وال مط���ة ال���زائر العاص���مةX2YOTAو مط���ة الغ���واط 
7X3YOTA 9 أين حازت الزائر على الرتبة الثانية دوليا بعد مطةA0YOTA  ال��ت تتل��ك تهي��زات ج��د متط��ورةالكرواتية 

13851مقارن��ة بتل��ك التابع��ة للجمعي��ة الزائري��ة، و ل��ذا اس��تحق الش��باب الش��اركون تي��ة خالص��ة م��ن ط��رف الض��ور عل��ى قي��امهم ب 
 من مطة العاصمة.8901 من مطة الغواط و 4950اتصال منها 

 ت تأجي���ل تنظي���م تم���عSDR بس���بب الائح���ة. ه���ذا الخي برم���ج نتيج���ة لش���اركة المعي���ة مثل���ة ف الاوي���ة2021 ب���الزائر إل س���نة 
 الفرنس���ية و ه���ذا م���ن أج���ل نق���ل ال���بات و توي���لب77اريس  و التك���وين النظ���م بدين���ة 2019ص���ائفة بلغاري77ا " ب��الخيم النظ���م ف ري77ان"

التكنولوجيات.

 الش��اركة ف الخي��م الص��يفيYOTA ONLINE و ألغ��ي بس��بب الائح��ة بص��يغة التح��اور ال��رئيكرواتيا ال��ذي ك��ان مق��ررا بدول��ة 
" مداخلة قيمة حول متلف الواضيع الندرجة ضمن فعاليات شباب على الواء.محمد إبراهيم"عن بعد، أين قدم العضو "

الشاركة ف الندوة الدولية العامة كذلك بصفة الكتونية عن بعد و الت ك�ان م��ن الق�رر مش�اركة رئي�س المعي�ة ب�ا بص�فة حض�ورية  لك��ن
16 إل 11 ح��ال دون ذل��ك. ال��زء الول ت تنظيم�ه خلل الف��تة المت��دة م��ن 19غل��ق ال��الت الوي�ة لختل��ف ال��دول بس��ب كوفي��د-

.2021 على أن يتم الزء الثان الاص بالورشات ف فتة لحقة من سنة 2020أكتوبر 

على المستوى الوطني:-

 بعديد من النشاطات على الصعيد الوطن نعرضها فيما يلي:2020توجت سنة 

 2020 أكتوبر 10 إل 08تنظيم دروس نظرية و تطبيقية على مستوى مقر المعية من.

 محمد حي��ث ش��ارك الس��يد "قوات الدفاع الجوي عن القليم يوما و النظم من طرف قيادة 15الشاركة ف التبص الغلق الذي دام
دور ه77واة الرادي77و أثن77اء" بص���فته ماض���را. و كالع���ادة، دار م���ور ال���تبص ح���ول "عفي77ف ب77ن لغ77ا" بص���فته متبص���ا و الس���يد "إبراهي77م

".الكوارث
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 إذ ت28/02/2020 بتاري��خ زم7وري، غاب��ة 21/02/2020 بتاري��خ تيبازة ولي��ة شنوةتنظي��م أي��ام لله��واء الطل��ق ف ك��ل م��ن ش��اطئ 

 فق���د06/03/2020. أم��ا بتاري��خ ARDF ف��ولط و أجه��زة 12تنظي��م ع��دة نش��اطات و اتص��الت بالعتم��اد عل��ى بطاري��ة بس��عة 
 ب��الزائر العاص��مة كمك��ان لن��اح الي��وم ال��اص ال��ذي ش��هد مش��اركة ج��د معت��بة و اس��تفاد لوجيس��تيا م��ن خ��دماتباين77اماس��تغلت غاب��ة 

" الذي ت توجيه جزيل الشكر له من ط��رف المي��ع. آخ�ر ي��وم لله��واء الطل��ق قب��ل ال��دخولنور الدينسيارة رباعية الدفع خاصة بالسيد "
 و ال��ذي ش��هد ناح��ا ك��بيا باعتب��ار الع��ددتيب7ازة ولي��ة تاقورايت بغاب��ة عي 13/03/2020ف إج��راءات الج��ر الص��حي ك��ان بتاري��خ 

الكبي من التصالت.

 و ه��ذا ف مك��ان مفت��وح مص77طفى ب77ن بولعي7د02باتن77ة  لامع��ة كلي77ة التكنولوجي77اتنظي��م نص��ف ي��وم تعريف��ي بولي��ة باتن��ة لف��ائدة طلب��ة ،
بعدما كان مبما داخل قاعة الاضرات التابعة للجامعة و ت إلغاؤه بسبب قرارات الغلق� الزئي آنذاك.

 باتنة منإذاعة الوراستنظيم حصة إذاعية بضور كل من مسؤول العلم و الشباب بثت على أثي .

 محمد إبراهي77م كذلك بسبب الائحة و القرر تنشيطه من طرف ك��ل م��ن "بوسعادةت إلغاء البنامج التعريفي الذي كان مبما بدينة"
".حليب سيف الو " 

خلل ف��تة الج��ر النزل، و عل��ى إث�ر اتف�اق بي المعي��ة التونس��ية ل��واة الرادي�و و ال�واة الزائريي للرادي�و، ت تنظي��م ماض��رات و لق��اءات
ع��ب منص��ات التواص��ل الجتم��اعي ت التط��رق خلل��ا إل مموع��ة م��ن الواض��يع ذات الص��لة بواي��ة اللس��لكي و ش��هدت مش��اركات قوي��ة

.بالمملكة المتحدة القيم حاليا 7X2TT عبد الغانيعلى غرار مشاركة الكون الزائري 

 19:00 إل الس���اعة 14:00 انطلق���ا م���ن مق���رات س���كن متل���ف ال���واة م���ن الس���اعة 29/05/2020تنظي���م ي���وم للمحاك���اة بتاري���خ
مساء.

 الكش���في نظم���ت مموع���ة م���نس77يدي ف77رج، و بخي���م للكش77افة الس77لمية الجزائري77ةت���ت إش���راف و مس���ؤولية م���ن القي���ادة العام���ة 
.JOTA كش��افا م��ن متل��ف الولي��ات ض��من نش��اطات المب��وري ع��ب ال��واء 60 ...) لف��ائدة QSO , ARDFالنش��اطات ( 

 ت تنظيم تظاهرة ماثلة لفائدة متلف الفواج الكشفية للولية.سطيفو ف نفس السياق، بدينة 

بعد انتهاء الرئيس النتهية وليته من عرض التقرير الدب، نوه رئي�س اللس��ة بالص�يلة الس�نوية ال��ت ت إنازه�ا ب�الرغم م�ن آث�ار جائح�ة كورون�ا
 دائم�ا ف الطليع�ة،ARAعلى متلف مالت الياة مليا و عاليا، ك��ل ه��ذا لي�س لش�يء، و إن�ا فق��ط لتبق��ى المعي�ة الزائري�ة ل�واة الرادي�و 

" ع��ن النش��اطات ال��ت يت��م تنظيمه��ا بص��فة دوري��ة أو تل��ك ال��ت ل��ا وق��تباوية فؤادليفت�ح بع��دا النق��اش أم��ام الاض��رين. و هن��ا تس��اءل الس��يد "
". فأي��ام ال��واء الطل��ق الاص��ة بالاك��اة تك��ون ناي��ة الس��بوع الخيعفيف بن لغامعي ف السنة، ليتحصل على الجابة من طرف السيد "
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 ف ش��هر م��ارس و التجم��ع الكش��في ع��ب ال��واء ال��ذي يك��ون ناي��ة الس��بوع الخي م��نSARم��ن ش��هر م��اي، تك��وين البح��ث و النق��اذ 
أكتوبر و غيها من النشاطات الوسية.

.2020 على التقرير الدب للجمعية لسنة صوتوا بالجماعف ختام الرحلة هذه، عب الاضرون عن ارتياحهم للحصيلة الدبية الشرفة و 

" رئي��س اللس��ة إل الرحل��ة الثاني�ة م��ن ج��دول العم��اليوسف صالحيإثر الص��ادقة عل��ى التقري��ر الدب م��ن ط��رف الاض��رين، انتق��ل الس��يد "
التمثل��ة ف ع��رض و مناقش��ة التقري��ر ال��ال. و قب��ل الش��روع ف ذل��ك، ق��دم ل��ة نظري��ة ع��ن الطريق��ة ال��ت تس��ي ب��ا الاس��بة الالي��ة داخ��ل المعي��ة
انطلقا م��ن أمي ال�ال إل الص��ول عل��ى الت�بئة م��ن ط�رف مص�ال خزين�ة الولي�ة م��رورا بالاس��ب العتم�د و م�افظ الس�ابات. ليحي�ل الكلم�ة

.2020 لعرض النشاط الال لسنة أمين المال" لطفي قارةبعدها إل السيد "

 بع��رض م��داخيل المعي��ة التنوع��ة ب��دءا بالش��تاكات الس��نوية للعض��اء، ال��ت بقي��ت ض��ئيلةأمي77ن الم7البع��د اس��تلمه الكلم��ة، تفض��ل الس��يد 
مقارن��ة بع��دد النخرطي ف المعي��ة، الب��ات ال��ت ق��دمها البع��ض كتبع��ات، الس��اهة الالي��ة ل��وزارة الش��باب و الرياض��ة ال��ت منح��ت للجمعي��ة ف

 بالزائر، إل أن جائحة كورونا حالت دون ذلك.2020 سنة مخيم جهوي لهواة الراديو الشبابإطار اتفاقية تدف إل تنظيم 

، م��افظQSL" ك��ذلك إل مموع��ة الص��اريف عل��ى غ��رار مس���تحقات الك��راء، تس��يي الكت��ب، البي��د التعل��ق بص��لحة ق77ارةتط��رق الس��يد "
السابات و غيه�ا م��ن النفق��ات الزهي�دة. ليع��رج عل��ى ال�ديون التتب�ة عل��ى ع��اتق المعي��ة لس�يما تل��ك الاص�ة باس�تهلك الي�اه و ال�ت ق��اربت

 دج.140.000.00

 "للحضور  الوضعية النهائية لختلف السابات البنكية و الصندوق.قارةف ختام عرضه للحصيلة� الالية قدم السيد " 

 إل قض��ية ع��دم تك��ن المعي��ةعفيف بن لغا" باب الناقشة و هن��ا تط��رق الس��يد صالحي،  فتح السيد "أمين المالو عطفا على ما قدمه 
 من شهر جوان30 باليوم ال�� وزارة المالية على مستوى خزينة ولية الزائر قبل الجال الددة من طرف 2019من إيداع حسابات سنة 

 سبتمبر30بسبب جائحة كورونا. هذه الخية، و ف برقية توز المعية عل��ى نس��خة منه��ا، م��ددت الج��ال للجمعي��ات الرياض��ية إل غاي��ة 
فيما أقصت� إجحافا بقية المعيات بختلف صيغها من ذلك.

" منسق الشباب بالمعية إل ضرورة التعاون سويا من أج�ل إي�اد م�ولي و م��دعمي لتنظي��م أول تم��عإبراهيم محمدمن جهته دعا السيد "
" الميع للتكاتف و التسريع ف دفع الش��تاكاتصالحي يوسفجهوي للهواة الشباب و الذي سيكون سابقة بالزائر. بدوره دعا السيد "

السنوية العالقة بغية تسديد الديون الاص�ة بختل�ف التع��املي القتص��اديي و ال��ت يس��تحيل دفعه��ا م��ن ميزاني�ات أخ�رى، ك�ان ه�ذا ف رد من�ه
".بلقاسم فرقانيعلى تساؤل السيد "
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. بالجماعبعد عرض الصيلة الالية على الاضرين للمصادقة، ت ذلك

 بتق��دي الكلم��ة للرئي��س النتهي��ة عه��دته داعي��ا إي��اه لع��رض البنام��ج الس��نوي الق��تح لس��نةص77الحيف ناي��ة اللس��ة الص��باحية، تفض��ل الس��يد 
" بالتطرق إل الاور الكبى التية:عفيف بن لغا. و هنا قام السيد "2021

 (للكش77افة الس77لمية الجزائري77ةالتوس���يع م���ن النش���اطات التض���منة خلل المب���وري عل���ى ال���واء النظ���م بالتنس���يق م���ع القي���ادة العام���ة -
ARDF , CW, FT8, DIGIMOD, SATELLITES.(

 ح��ال فت��ح ال��دود و النظ��م م��ن ط��رف الت��اد ال��دول ل��واة الرادي��و النطق��ة الول و ال��ذيبكرواتي7االش��اركة ف الخي��م الش��بان الص��يفي -
 مش��اركي يت��م توي��ل مش��اركتهم م��ن ط��رف هيئات دولي��ة و م��ولي مليي04" إذ س��يمثل ال��زائر تك77وين المك77ونينس��يتمحور ح��ول " 

يتعي البحث عنهم.

مخط77ط الت77دخل أثن77اء ين��درج ض��من إع���داد م77ايتنظي���م ي��وم ه��واء طل���ق لاك��اة التواص���ل ف ح���الت الط���وارئ و الك��وارث ناي��ة ش��هر -
 حيث يتم تقدي تقرير نائي يتضمن متلف الصعوبات السجلة.البريد و التصالتالاص بقطاع الكوارث الطبيعية 

 و التدريب على استعمالا.HAM-NETتطوير استغلل أجهزة -

المدرس77ة لف���ائدة طلب���ة وزي77ر البري77د و تكنولوجي77ات العلم و التص77الف م���ال التك���وين، ت���ت برم���ة عملي���تي بش���راكة م���ع مص���ال -
.الوطنية للتصالت السلكية و اللسلكية بالكاليتوس الجزائر و المعهد الوطني للتصالت السلكية و اللسلكية بوهران

 كونا موقعا استاتيجيا للتواصل اللسلكي.بجاية ولية سيقلي رأسف مال تفعيل النارات البحرية يقتح الرئيس إعادة تفعيل منارة -

 أسابيع03 و الذي س���يدوم SAR الاصة بالبحث و النقاذ قوات الدفاع الجوي عن القليمبصوص التكوين النظم من طرف -
" بص��فة ماض��ر و ه��ذا خللمحمد إبراهي7م" بص��فة م��تبص و "إسحاق عبد العزيزهذه الس��نة ب��دل أس��بوعي فق��د ت تعيي ك��ل م��ن "

.2021 أفريل 01 مارس إلى 14 الفتة المتدة من

.سرايدي بأعال منطقة نادي مغامرات عنابةبرمة نشاطات متنوعة مع -

".صربيا الرتقبة بدولة "IARU للتاد الدول لواة الراديو الندوة العامة الخامسة و العشرينالشاركة التوقعة ف -

 ف حالة فتح الدود.سوسة التونسية  الرتقب ف مدينة SDRالشاركة ف ميم -

 الزائر.SDRتنظيم ميم -
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" م���ع الل���تزام بالتحض���ي الس���بق الي���د لض���مان ن���احIOTAجزي77رة عل77ى اله77واء تفعي���ل إح���دى ال���زر الزائري���ة ف إط���ار نش���اطات "-

العملية.

 بعد كل عملية تربصية بإحدى الغابات الزائرية.ARDFتنظيم تكوين ف استخدام أجهزة ال�� -

 لتك�ون س��ابقةESSAHILع��ب القم��ر الص��ناعي  ATV RX 10 GHZتنظيم يوم هواء طلق خ�اص بالس�تقبال التلف��زي -
ف الزائر و هذا طبعا إن فتح الال الوي.

.2021 جوان 26 إلى 24 خلل الفتة المتدة من الصالون الدولي لهواة الراديو بألمانياالشاركة ف -

وزارة البريد. بشراكة مع مصال UBTXتنظيم ورشات خاصة بتكيب أجهزة البث و الستقبال من نوع -

 م��ن أج��ل النطلقYOTA COMP REGIONALتنصيب اللجنة التحضيية للمخيم الهوي للش��باب ه��واة الرادي��و -
الفعلي ف التحضيات، ضبط التاريخ و تديد متلف العوائق الت قد تعرقل السي السن للتظاهرة.

 ترافقها ورشات حول هواية الراديو.RANDONNEURإنشاء توأمة مع نوادي الرياضات البلية -

 م��ع إنش��اء ن��ادي ل��واة الرادي��وأفري77ل أو م77اي خلل ش��هر مخيم77ات اللجئي77ن الص77حراويين إل وزارة البري77دتنظي��م رحل��ة بش��راكة م��ع -
.تندوفبدينة 

.12:00منتصف النهار " بنح الشاركي استاحة ابتداء من الساعة صالحيبعدها تفضل رئيس اللسة� السيد "

، وهن�ا ت تس��جيل اق��تاح2021 و فتح الباب لناقش�ة الخط�ط الس�نوي 14:00الثانية بعد الزوال ت استئناف الشغال ف حدود الساعة 
" و التمثل ف عق�د اتف�اق مس��بق م��ع جي�ع الش��اركي ف التظ��اهرات الدولي�ة يلزمه��م بض�رورة تقي��ق اله��داف الرج�وة فعلي��ا وصالحيالسيد "

سامعي". م��ن جهت��ه الس��يد "عفيف بن لغامشاركة العارف الكتسبة و التكوينات مع العض��اء هن��ا ب��الزائر، الش��يء ال��ذي أك��ده الس��يد "
" تساءل عن إمكانية الشاركة ف أحد الافل الدولي�ة بالمكاني��ات الشخص��ية فك�ان الجاب�ة بالي�اب ف م�ا ي�ص بع�ض التظ��اهراتمحمد

 أما ف بقية النشاطات فالشاركة مددة بشروط و بأماكن مدودة.الدولي بألمانياكالعرض 

" ف دور المعية أثناء الك��وارث الختلف��ة مقتح��ا ب��ذلك تنص��يب خلي��ة أزم��ة تعن بتك��وين خ�اص وصالحي يوسفمرة أخرى، فصل السيد "
" و وافق�ه ع�دد م��ن الض��ور إلمحمد إبراهيممكثف و الت تقوم بدورها بتكون فرق تكوين دائما على أهبة الستعداد. كما تطرق السيد "

" فق��د دع��ارضا واعليضرورة اعتماد ملس الدارة لعدد من العايي الت تسي مشاركات العض��اء ف متل��ف التظ��اهرات اللي��ة. أم��ا الس��يد "
.تيبازة" مقتحا غابات ولية صيد الثعالب أو ما يصطلح عليها "ARDFالمعية إل التنويع ف اختيار الناطق الت تارس فيها رياضة 
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و ف الت��ام دع��ا رئي��س اللس��ة الض��ور إل التحل��ي ب��روح الس��ؤولية و البق��اء عل��ى تواص��ل دائم و مس��تمر، و علي��ه ت تق��دي البنام��ج الس��نوي
 جيع الاضرين.بإجماعللمصادقة الت تت 

من جهته، رئيس المعية النتهية عهدته قدم مموعة من التفرقات، نذكر أغلبها فيما يلي:

".محمد إبراهيمتنصيب لنة تنظيم الخيم الهوي للشباب، حيث أوكلت مهمة الشراف و اختيار فريق العمل إل السيد "-

" ف التص����ميم و الس����يدمحم777د إبراهي777م إل ك����ل م����ن الس����يد "NEWSLETTERتنص����يب لن����ة إنش����اء الص����حيفة الخباري����ة -
يوم" ف التحرير عل��ى أن يس��اهم المي��ع كل حس��ب تصص��ه ف إرس��ال الق��الت و التق��ارير و أن يص��در الع��دد الول بلقاسم فرقاني"

.2021 أفريل 16ل7 الصادف العلم

" توي��ل الط��ة التواج��دةواعلي رض77ا. حي��ث طل��ب الس��يد "تيبازة، المدية و بسكرةض��رورة اس��تجاع العت��اد الوج��ود بك��ل م��ن ولي��ات -
" اقتاح��ا يتض��من إب��رام اتفاقي��ات ناع��ة قريب��ة و متوس��طة ال��دى م��ع مس��ييبن لغا . و أض��اف الس��يد "شرشال إل مدينة تيبازةبدينة 

الطات الديدة و إل يتم استجاع التجهيزات ف حالة عدم التزام هؤلء ببنود التفاقية.

الث على البحث عن مولي من أجل ضمان التسيي المثل للجمعية و الغلق� النهائي للف الديون العالقة مع متلف اليئات.-

 ف متلف الشاريع (بوث، تربص��ات، م��ذكرات ت�رج، مش�اريع ب�ث ع�ال، إنش�اء ن�وادي لله�واة ...إل)الراديو-جامعةالندماج هواة -
.الوزارة الوصية و المديرية العامة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجيو هذا بإشراف مباشر مع 

 م���ن خلل إدراج تظ���اهرات بيئي���ة و حلت تش���جي عق���ب ك���ل تظ���اهرة ف ال���واءالمديري77ة العام77ة مثل ف الغاب77اتالش���راكة م���ع قط���اع -
الطلق.

رابح-رابح. من خلل إبرام اتفاقيات للتكوين للحصول� على رخص الستغلل الراديوي انطلق من مبدأ نوادي الطيرانالشراكة مع -

تنصيب لنة مطط الوقاية من الكوارث و التكوين.-

ياسين بوكريت، رهي77ويضرورة القيام بتكوينات ف مال السعافات الولية بشراكة مع اللل الحر الزائري و هنا ت تنصيب السادة -
 أعضاء للخلية الولية.مروان، باوية فؤاد، طالب محمد البشير، بلعيد فرجاني و جناس يوسف

إبراهيمقيام كل من "- .HAM-NET" بعرض تقديي حول دور و أهية أجهزة علل عبد الحكيم" و "محمد إ
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" إل متل���ف الواض���يع و القتح���ات و الش���اريع ال���ت ناقش���ها خلل اللق���اء ال���ذي جع���ه بالس���يدعفي77ف ب77ن لغ77او ف الت���ام تط���رق الس���يد "
" وزير البيد و تكنولوجيات العلم و التصال و الت يكن الرجوع إل تفاصيلها ف الوثيقة الرفقة بذا الضر.إبراهيم بومزار"

 م��ن س�رد النق��اط التفرق��ات و توزي�ع بع�ض الش�هادات الش��رفية و التقديري�ة لختل�فعفيف بن لغابعد انتهاء الرئيس السبق للجمعية السيد 
" رئي���س اللس���ة معلن���ا ب���ذلك انته���اء العه���دة النتخابي���ةيوس77ف ص77الحي أرج���ع الكلم���ة إل الس���يد"2020التف���وقي خلل الس���نة النص���رمة 

للمجلس� الداري و الكتب التنفيذي بصفة رسية.

قب���ل ال���رور إل مرحل���ة انتخ���اب مل���س الدارة و الكت��ب التنفي��ذي الدي��د أك���د رئي���س اللس���ة عل���ى ض���رورة الص���ادقة عل���ى الق���تاح القاض��ي
 عض��وا عل��ى30بتع��ديل الط�ة الثاني�ة م�ن الفق��رة الول م��ن الفص��ل الث�ان م��ن الق�انون الساس�ي ال�ت تن��ص عل��ى أن مل��س الدارة يتك�ون م��ن 

 عضوا على الكثر، و نظ��را لع��دم بل�وغ ع��دد الاض�رين ال�د الدن فق��د ت�بي وج�ود ف�راغ ل يك�ن ت�داركه إل بتع��ديل ه�ذه ال�ادة48القل و 
الت ت اقتاح إعادة صياغتها كما يلي:

.بالجماعأبدى جيع الاضرين تفاعلهم مع ضرورة تعديل هذه الادة و تت الصادقة 
انتخابات تجديد مجلس الدارة و المكتب التنفيذي

 م��ن الق��انون الساس��ي ت انتخ��اب مل��س الدارة م��ن بي أعض��اء المعي��ة العام��ةالفصلين الثاني و الثالث م77ن الب77اب الث7انياس��تنادا إل أحك��ام 
فكانت النتائج كما يلي:

الرقمالسم و اللقبالرقمالسم و اللقب
01بن لغا عفيف10بوكريت ياسي
02رهيوي ممد مروان11صالي يوسف
03الباهي رضا12بن حودة جال
04بلقاسي أحد13فرقان بلقاسم

05قيع خدوجة14قارة لطفي
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06أوميلود ميمون15معتوق سارة
07جناس يوسف16علل عبد الكيم

08سامعي ممد17براهيم ممد
09واعلي رضا18طالب ممد البشي

 مارس05بعد العلن عن تشكيلة ملس الدارة و مغ��ادرة بقي�ة الاض��رين القاع��ة ت انتخ��اب أعض��اء الكت��ب التنفي�ذي لعه�دة جدي��دة تت��د م��ن 
" رئيس��ا للجمعي��ة لعه��دة جدي��دة و ال��ذي ق��امعفيف ب7ن لغ7االبين��ة أس��اؤهم أدن��اه . كم��ا  ت��ت تزكي��ة الس��يد " 2025 مارس 04 إلى 2021

بدوره بتوزيع الهام على أعضاء الكتب الديد كما يلي:
الرقمالسم و اللقبالمهمة

01بن لغا عفيفالرئيس
02الباهي رضاالنائب الول للرئيس
03براهيم ممدالنائب الثان للرئيس

04أوميلود ميمونالمي العام
05قارة لطفيأمي الال

06صالي يوسفمساعد مكلف بالاسبة
07فرقان بلقاسممساعد مكلف بالتكوين

08رهيوي ممد مروانمساعد مكلف بهمة
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" بش�كر جي�ع الاض��رين ال��ذين ج�ددوا في�ه ثقته�م متمني�ا التوفي��ق و الس��داد ل�هعفيف بن لغابعد النتهاء من ذلك قام الرئيس النتخب السيد " 
و للمكتب التنفيذي الديد الذي دعاه للجتماع ف أقر الجال بغية النطلق ف تنفيذ البنامج السنوي السطر للسنة الارية.

 من نفس اليوم و الشهر و السنة17:00أعلن عن انتهاء الشغال ف حدود الساعة الامسة مساء 

رئيس الجلسةالمقرر 
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