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 محضر اجتماع مكتب الرابطة 
 

 2021-2020الموسم/   2021-03رقم/  محضر

 

 29جلسة يوم / السبت  

  2021ماي 

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 

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

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

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

 رئيس لجنة االخالقيات   -----------------------الفيديو () عبر تقنية ----------------------يحياوي يحي 

 عضو مكتب   --------------------------) عبر تقنية الفيديو (----------------عبدللي عبد الوهاب

 الغائبون بعذر/

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

 الرابطة طبيب   ----------------------------------------------------------------- تهنكات محمد 
 

 جدول االعمال 

  البريد الوارد 

  مناقشة برنامج كأس الواحات 

  عن االشغال المنجزة بمقر الرابطة عرض 

 ) عرض عن اليوم الدراسي للمدربين ) فئة المدارس 

 التفكير في تنظيم يوم دراسي للكتاب العامون للنوادي و المكلفون بموقع الرخص 

  شكوى مقدمة من رئيس نادي تيفكراوين بخصوص تصفيات كأس الواحات 

 

 

 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

 البريد الوارد/ 

بخصوص تغيير نمط  مراسلة كأس الواحات بخصوص برنامج بطولة الكأس المزمع تنظيمها بورقلة -

المشاركة حيث كانت تشمل فريق من كل والية بما في ذلك الواليات الجديدة ، و تم اعتماد مشاركة فريق 

  مدارس. 04و اقتصر ذلك على اربع واليات فقط اي من كل والية واحد 

حيث أنه مراسلة من رئيس نادي تيفكراوين ادلس تتعلق بتحفظاته تجاه تنظيم تصفيات كأس الواحات ،  -

أشار الى عدم تمكن ناديه من استضافة مقابالته ببلدية ادلس و ذلك لعدم توفر الملعب المناسب بينما 

أجريت التصفيات بعين صالح بملعب جواري ، و تم االجابة على تحفظه و ذلك بتعذر الحصول على 

ى الجهة المنظمة ) الترخيص الستغالل الملعب البلدي عين صالح مما تطلب تدخل الرابطة على مستو

الرابطة الجهوية ورقلة ( و الحصول على ترخيص استثنائي لمدينة عين صالح الدراء المقابالت بالملعب 

 الجواري ، و لوال ذلك لما كان للتصفيات أن تجرى . 

صباحا تم  افتتاح الجلسة من طرف السيد رئيس الرابطة ،  10:00على الساعة  2021 ماي 29 السبت بتاريخ 

 .طرف االمين العام  رع في قراءة ما ورد في البريد منش

  بلديات  5مجريات التحضير لبطولة كأس الواحات التي سيتم اجراؤها على مجموعتين تضم و تم استعراض

 بلديات بوالية عين صالح . 3بوالية تمنراست و 

 عملية القرعة لتحديد المنافسات و تم نشر نتائجها بموقع الرابطة . حيث تم خالل االجتماع اجراء

 

 : لشهر افريل كما يلي ثم تناول أمين المال الكلمة مقدما عرضا موجزا عن الوضعية المالية 

 انجاز اشغال و ترميمات بمقر الرابطة .

 مصاريف االمر بمهمة 

 و االنتخابية لالتحادية الجزائرية لكرة القدم ( مصاريف النقل ) حضور الرئيس للجمعية العامة العادية

ثم ختم باإلشارة الى الضائقة المالية التي تمر بها الرابطة و انعدام المداخيل ) اشتراكات النوادي و اعانة الدولة ( 

 و ذلك بسبب توقف البطولة لموسمين .

ير لتنظيم يوما دراسيا لفائدة مدربي ثم تناول المدير الفني الكلمة موضحا االجراءات المتخذة بخصوص التحض

 الفئات الصغرى ) المدارس ( يتم تحديد تاريخه الحقا و ذلك على مستوى تمنراست و عين صالح .

جوان  18و كذلك تنظيم يوما دراسيا لفائدة المدربين ) كل االصناف ( من تأطير الرابطة الجهوية ورقلة بتاريخ 

2021. 

دراسي لفائدة الكتاب العامون و المكلفين باستغالل موقع الرخص على مستوى  و تم استعراض فكرة تنظيم يوم

 النوادي الرياضية و ذلك تماشيا و التحديثات الطارئة على هذا المجال . سيتم تحديد تاريخه الحقا.

 ثم فتح باب النقاش العام لتسليط الضوء على مختلف الزوايا المتعلقة بما تم ذكره سابقا .

 

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

 .  12:00الساعة 

 
 رئيس الرابطة                                                                 االمين العام                                     

 

 

 تمبوكتو لحسن                                                   بن انسبغور احمد                                                             

 

 

 


