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 محضر اجتماع مكتب الرابطة 
 

 2021-2020الموسم/   2021-04رقم/  محضر

 

  الثالثاءجلسة يوم / 

  2021 جوان 29

مكان االجتماع/ مقر  

 الرابطة

 

 الحاضرون / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 الغائبون بعذر/

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

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

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

 
 

 جدول االعمال 

  مناقشة برنامج كأس كوكاكوال 

  30/06/2021التحضير للمقابلة الفاصلة في كأس كوكاكوال يوم االربعاء  

  كأس كوكاكوال نة االنضباط عن عملية تزوير في الحالة المدنية لالعبين للمشاركة فيتقرير لجعرض 

 من طرف مسير نادي تهقارت الوسطى 

 ) قضية معاقبة مسير النادي المذكور بإجماع اعضاء المكتب ) محضر القضية ينشر في االنضباط 

  2021الوضعية المالية لشهر ماي 

 

  

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

 

على الساعة السادسة مساء بمقر الرابطة من طرف رئيس  2021جوان  29افتتحت الجلسة بتاريخ الثالثاء 

تمت تالوة جدول  و بعد اثبات الحضور و التوقيع الرابطة الذي رحب بالحضور و شكرهم على تلبية الدعوة ، 

 االعمال كما يلي : مناقشة بنود جدول االعمال  من طرف االمين العام و شرع مباشرة في 

 سنة  13فئة أقل من  مناقشة برنامج كأس كوكاكوال

تم استعراض المنافسات التي أجريت في كل من تمنراست و عين صالح و ظروف سيرها و النتائج المحققة من 

ن ، و نوه االعضاء بالتنظيم الجيد للمنافسات التي أفضت الى تأهل متصدري المجموعتيطرف النوادي المشاركة 

 فريق صورو الساحلي عن مجموعة تمنراست و فريق مستقبل ايقسطن عن مجموعة عين صالح .

بملعب فريق بن مسعود  30/06/2021و تم التحدث عن التحضير للمقابلة الفاصلة التي ستجرى يوم االربعاء 

التي سارت على احسن ما  بالمركب المتعدد الرياضات و ظروف تنقل العبي و مسيري نادي مستقبل ايقسطن

يرام بمساعدة المجلس البلدي لبلدية عين صالح الذي زود الفريق بحافلة الئقة  لنقله الى تمنراست و  كذلك ظروف 

 اقامتهم التي تكفلت بها مديرية الشباب و الرياضة  .

 عرض تقرير لجنة االنضباط

م تم عرض التقرير ) القضية ( و التي تمت دراستها من طرف لجنة االنضباط بخصوص التجاوز المسجل ضد ث 

و إحالة االمر للبت فيه من طرف أعضاء المكتب المجتمعين الذين قرروا ما ورد مسير نادي تهقارت الوسطى 

 تفصيله في القضية المرفقة باإلجماع .

 2021الوضعية المالية لشهر ماي 

تناول أمين المال الكلمة عارضا الوضعية المالية لشهر ماي و التي تلخصت في بعض المصاريف المتعلقة  ثم

بتعويضات الحكام المشرفين على منافسات كأس الطفولة و كأس الواحات و كذلك بعض الترميمات الطفيفة بالمقر 

 ) تمديدات كهربائية ( 

 

 

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

 .   19:30الساعة 

 
 رئيس الرابطة                                                                 االمين العام                                     

 

 

 تمبوكتو لحسن                                                   احمد                                                         بن انسبغور     

 

 

 

 


