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 محضر اجتماع مكتب الرابطة 
 

-2020 /الموسم  2021-02 /محضر رقم

2021 
 

االثنين  /جلسة يوم 

  2021افريل  19

 /مكان االجتماع 

 مقر الرابطة

 

  /الحاضرون 

 رئيس الرابطة   -----------------------------------------------------------------تمبوكتو لحسن 

 نائب الرئيس   ---------------------------------------------------------دريبات محمد عبد القادر

 االمين العام    ---------------------------------------------------------------بن انسبغور احمد 

 امين المال   -------------------------------------------------------------------فوالني لحسن 

 رئيس لجنة التحكيم   -------------------------------------------------------------------علواني محمد 

 المدير الفني   -------------------------------------- ----------------------------بن علي محمد 

 رئيس لجنة التأديب   ---------------------------------------------------------------------بلخير حمزة 

 Futsalرئيس لجنة    ------------------------------------------------------------------اوبيهاتي محمد 

 رئيس لجنة الشباب     ----------------------------------------------------------------بن علي مصطفى 

 الغائبون بعذر /

 رئيس لجنة االخالقيات   ---------------------------------------- --------------------------يحياوي يحي 

 عضو مكتب   ----------------------------------------------------------------------ايبا موسى 

 عضو مكتب   --------------------------------------------------------------عبدللي عبد الوهاب

 

 جدول االعمال 

  البريد الوارد 

  2021االول نشاطات الرابطة للثالثي 

 عرض عن مجريات الجمعية العامة االنتخابية للفاف 

 

 

 

 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

 

 البريد الوارد/ 

 اجتماع عمل للمدراء الفنيين بالمديرية الجهوية لرابطة ورقلة  -

 و المالي و الحصيلة المالية لالتحادية الجزائرية لكرة القدم  التقرير االدبي -

 مراسلة بخصوص دفع االشتراك السنوي لالتحادية  -

 مراسلة بخصوص كأس الواحات . -

افتتاح الجلسة من طرف السيد رئيس الرابطة ،  صباحا تم  11:00على الساعة  2021افريل  19بتاريخ االثنين 

ملخص لما تلى الجمعية العامة العادية طرف االمين العام ، و تم استعراض  يد منشرع في قراءة ما ورد في البر

و كذلك ملخص للتقريرين االدبي و المالي لالتحادية و المرسل قبل انعقاد الجمعية العامة ،   2021للرابطة  لسنة 

  .العادية 

 تناول امين المال الكلمة مبينا ما يلي : 

 2021الوضعية المالية للرابطة للثالثي االول من سنة  -

 عمليات تسديد الديون السابقة ) التحويالت المالية (  -

 تدني مستوى االثاث القديم المشتريات : حيث تم اقتناء بعض اثاث المكتب نظرا ل -

تقديم موجز لعملية الترميم الجارية بمقر الرابطة و المتعلقة بإنجاز دورة مياه و تغيير المدخل الرئيسي مع  -

 تهئأة القاعة 

حيث تم برمجة و قدم بعده رئيس لجنة المنافسات عرضا عن سير تصفيات كأس الواحات و برنامج المقابالت 

ي لمتصدري كل مجموعة و نهائي يتم فيه تحديد دورة مصغرة لمجموعتي تمنراست تنتهي بدور نصف نهائ

 المرتقي في المجموعة أ بينما   المجموعة ب عين صالح ستحدد المرتقي الحقا .

و  2008/2009كما أشار االمين العام الى عملية اصدار رخص الالعبين المشاركين في البطولة للفئة العمرية  

 التي كان عددها كما يلي حسب النوادي : 

 عدد الرخص المدرسة عدد الرخص   رسةالمد 

 13 مدرسة مستقبل موفلون 21 مدرسة نادي صورو الساحلي

 15 مدرسة اتحاد نجوم الهقار 15 مدرسة وفاق صورو

 12 مدرسة اكاديمية كرة القدم 22 مدرسة الشعار الرياضي نهقار

 15 مدرسة أهلي تهقارت الغربية 22 مدرسة تيفكراوين

 11 مدرسة اصدقاء اتاكور 17 الوادمدرسة وداد قطع 

 / مدرسة مستقبل ايقسطن 20 مدرسة وفاق البركة 

 14 امل الصحراء تديكلت  21 ليفر سيتي اقبور

 11 امال بلدية عين صالح 08 شباب تحت لقصر

  

 

 

 

و الذي سيتم  2021جوان  18برنامج اليوم الدراسي للمدربين بتاريخ ثم تناول المدير الفني الكلمة مشيرا الى 

 اجراؤه على مرحلتين 

 االولى بتمنراست و الثانية بعين صالح .



ثم تحدث رئيس لجنة الشباب و الفئات عن تنظيم دورة للفئات الصغرى بمناسبة عيد الطفولة الفاتح جوان للفئة 

 ظيم الحقا .مع تحديد مكان التن 2011-2010العمرية 

 عرض رئيس لجنة التحكيم : 

بالمركب المتعدد الرياضات ،  2021افريل  02مارس الى  30تم التطرق الى تربص الحكام المنظم بتاريخ 

 بتأطير المديرية الفنية الجهوية للتحكيم ، و تم قراءة التقرير الشامل للتربص.

 لجنة التأديب :

 تحت إشراف اللجنة الجهوية للتأديب .تم اقتراح تنظيم تكوين ألعضاء اللجنة 

اقتراح تنظيم يوم تكويني لفائدة الكتاب العامون للنوادي حول النصوص القانونية و االنضباط في بداية الموسم 

 القادم .

 Futsalلجنة كرة القدم داخل القاعة 

تنظيم كأس الوالية تحدث رئيس اللجنة عن سعيه في إحصاء البلديات التي تحتوي على قاعات ، مع اقتراح 

بإعتماد فرق متخصصة أو فروع على مستوى النوادي . و اقتراح تكوين مدربين في االختصاص بمساعدة 

 الرابطة الجهوية ورقلة .

 

و بعد استنفاذ جدول االعمال و مناقشة النقاط السالفة الذكر مع الحضور ، تم رفع الجلسة في نفس التاريخ على 

 .  13:00الساعة 

 
 رئيس الرابطة                                                                 االمين العام                                     

 

 

 بوكتو لحسنتم                                                   بن انسبغور احمد                                                             

 

 

 
 


