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 محضر اجتماع مكتب الرابطة 
 

 2022-2021الموسم/   2022-02رقم/  محضر

 

 10  الخميسجلسة يوم/

  2022 مارس

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 

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

 عضو مكتب   ---------------------.....-----) عين صالح (-------------------عبدللي عبد الوهاب

 عضو مكتب   ---------------------.....-----) عين صالح (------------------------يحياوي يحي 

 

 

 الغائبون بعذر/

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

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

  
 

 جدول االعمال 

  البريد الوارد 

  2022أشغال الجمعية العامة لسنة تقييم 

  االختبار البدني للحكام 

 بطولة الفئات الصغرى و الكأس 

  انتقاء المواهب 

 

 

  

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

على الساعة العاشرة  صباحا  بمقر الرابطة من طرف رئيس  2022 مارس 10  الخميسافتتحت الجلسة بتاريخ 

  تالوة جدول االعمال  من طرف االمين العام   الرابطة الذي رحب بالحضور و شكرهم على تلبية الدعوة ، و بعد 

 كما يلي :    شرع مباشرة في مناقشتها

 البريد الوارد

   DEF1تكوين المدربين  فئتي بخصوص لكرة القدم ورقلة  من الرابطة الجهويةتم استعراض المراسلة الواردة 

 . DEF2و  

 2022تقييم أشغال الجمعية العامة لسنة تقييم 

 2022مارس  19و التي تم تنظيمها بعين صالح في  2022تم الحديث عن أشغال الجمعية العامة العادية لسنة 

و ممثل الرابطة الجهوية ورقلة و حضور مدير الشباب و  بإشراف من عضو المكتب الفيدرالي لإلتحادية
الرياضة و كذلك قدماء رؤساء النوادي و الحكام و النوادي األعضاء في الجمعية العامة ، حيث تم عرض 
 التقرير االدبي و المالي و الميزانية التقديرية و البرنامج السنوي و تم أيضا تكريم بعض الوجوه الرياضية .

 ي امكانية تنظيم بطولة لهذه الفئات .قع للنظر ف

 االختبار البدني للحكام

حيث تم إجراء االختبار البدني و  04/03/2022و 03تم التطرق الى التجمع االخير للحكام بعين صالح بتاريخ 

 قدمت توجيهات و نصائح للحكام حول اهمية التعاون بين الحكام و حسن ادارة المباريات .

 ى و المدارس و الكأسبطولة الفئات الصغر

تم استعراض النوادي التي تحوز فئات صغرى مسجلة بأرضية الموقع الستخراج الرخص و إعداد تبليغ لحث 

 النوادي على مواصلة تسجيل العبيهم تحسبا لتنظيم بطولة للفئات الصغرى الحقا .

 انتقاء المواهب

مارس للمدارس  26للنوادي  للتجمع المزمع اجراؤه بتاريخ  بخصوص انتقاء المواهب الشابة تم إعداد اعالن

 الكروية قصد انتقاء المواهب للمنتخب الوالئي لكل من تمنراست و عين صالح . 

 شؤون مختلفة 

بعد استعراض وضعية االنخراط للموسم الحالي ، تم التأكيد على أن حقوق المشاركة تسدد كاملة في الموسم 

 بطوالت حسب ما هو معمول به و وارد في قوانين االتحادية :المقبل قبل انطالق ال

 دج . اربعمائة الف دج 400.000.00القسم الشرفي و ما قبل الشرفي : 

 دج  . مائة الف دج 100.000.00الفئات الشبانية : 

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

 .   12:30الساعة 

 
 رئيس الرابطة                                                                 االمين العام                                     

 

 

 تمبوكتو لحسن                                                   بن انسبغور احمد                                                             

 



 

 


