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 المصغرمحضر اجتماع مكتب الرابطة 
 

 2022-2021الموسم/   2021-05محضر رقم/ 

 

 06  االثنين/  جلسة يوم

  2021 سبتمبر

مكان االجتماع/ مقر  

 الرابطة

 

 الحاضرون / 

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

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

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

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

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

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

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

 

 الغائبون بعذر/

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

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

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

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

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

 
 

 جدول االعمال 

 البريد الوارد  

  النطالق الموسم الرياضيالتحضير  

 19التلقيح ضد كوفيد 

 الموقع الجديد للرخص 

 

  

 

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



بمقر الرابطة من طرف رئيس  صباحا العشرة على الساعة  2021 سبتمبر  06 االثنين افتتحت الجلسة بتاريخ 

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

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

 البريد الوارد 

في مراسلة االتحادية الجزائرية المتعلقة باالحكام التنظيمية الجديدة و كيفيات  البريد الوارد المتمثلتم استعراض 

 االنخراط و شروط االنخراط .

 19التلقيح ضد كوفيد

 كما نصت المراسلة المذكورة اعاله فقد تمت مناقشة امكانية تنظيم يوم لتلقيح الالعبين و المسيرين للنوادي 

 اشراف طبيب الرابطة .بالتنسيق مع مديرية الصحة و تحت 

 الموقع الجديد للرخص

نظرا لتغيير االرضية الرقمية لحجز رخص الالعبين و المسيرين فقد تم عرض محتوى اللقاء الذي نظم بتقنية 

عبد الوهاب بعين  الفيديو مع مطور البرنامج و الذي حضره االمين العام من ناحية و كذلك عضو المكتب عبدللي

و الذي يمثل ارضية رقمية مشتركة بين  FAFconnectصالح ، حيث تم شرح كيفية استغالل الموقع الجديد 

رابطات الجنوب الشرقي + بسكرة ريثما يتم في القريب العاجل توسيع ارضية الموقع لتشمل كل الرابطات عبر 

 الوطن .

 

 

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

 .   12:00الساعة 

 
 رئيس الرابطة                                                                 االمين العام                                     

 

 

 تمبوكتو لحسن                                                   احمد                                                         بن انسبغور     

 

 

 

 

 


