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

  
 

 جدول االعمال 

 البريد الوارد  

  2022نشاط سنة حصيلة غلق السنة المالية و .  

  البطولة بأقسامهاوضعية 

 شؤون مختلفة 

  

بمقر الرابطة من طرف رئيس  مساء  الرابعةعلى الساعة  2021  جانفي 22   االحدافتتحت الجلسة بتاريخ 

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

 و شرع مباشرة في مناقشة بنود جدول االعمال كما يلي :   االعمال  

 البريد الوارد 

بالمدارس و االنتقاء المتعلقة  الفنية الرابطة الجهوية ورقلةالمديرية البريد الوارد المتمثل في مراسلة تم استعراض 

 سنة . 14و تجمعات فئة أقل من 

استعراض مراسلة المديرية الفنية للتحكيم للرابطة الجهوية ورقلة المتعلقة باإلختبار البدني للحكام التجمه المنظم 

 بورقلة . 2023جانفي  21و  20و  19بتاريخ 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 ية الناشطة في بطولتي الجهوي الثاني و الشرفي  المتعلقة بمختلف أحداث البطولة .استعراض مراسالت االند

  2022غلق السنة المالية 

مفصل من طرف أمين المال لمختلف وضعيات المداخيل و المصاريف كل باب على حدة . و تحديد تم عرض 

 مواطن العجز و مدى التكفل بحقوق الحكام .

  2022حصيلة نشاط 

مارس و كأس  6و كل ما تعلق باألنشطة المرافقة للبطولة ككأس اول نوفمبر و   2022سنة   عرض حصيلة تم 

الطفولة الذي نظم ببلدية عين امقل . فيما نسجل عدم انطالق بطولتي القسم الجهوي مجموعة تمنراست و القسم 

هم ملفات االنخراط للموسم الحالي ، الشرفي مجموعة تمنراست بسبب عدم رغبة النوادي في المشاركة رغم ايداع

  بينما تسير البطولتين بمجموعتي عين صالح بشكل طبيعي.

 عين صالح :  الجهوي الثاني مجموعة 

 فرق  06تلعب بستة   -

 عين صالح : القسم الشرفي 

 فرق 09المجموعة أ : بـ  -

 فرق  08المجموعة ب : بـ  -

  وضعية التحكيم 

المسجلة على الحكام خالل تسيير مباريات القسمين الجهوي و الشرفي و التأكيد تم استعراض مختلف المالحظات 

على لجنة التحكيم بضرورة اتخاذ االجراءات المناسبة في حينه لعدم تكرار بعض األخطاء ، كما نؤكد للنوادي 

 . الرياضية على ضرورة استعمال حقهم في االحتراز بالشكل القانوني و في اآلجال المنصوص عليها

  شؤون مختلفة  

تم اقتراح تنظيم يوم تقييمي لمرحلة الذهاب بالنسبة لبطولتي الجهوي الثاني و الشرفي باستدعاء النوادي  -

الناشطة و هذا بعد نهاية آخر الجوالت المتبقية من مرحلة الذهاب ، حيث صادق أعضاء المكتب عليه ، و 

 سيتم تحديد تاريخه الحقا .

في انتظار تنظيم  2022اللذين تم االنتهاء منهما خالل سنة  2و فاف  1تم تناول موضوع تكوين المدربين فاف

و التي ننتظر تحديد رزنامتها من طرف االتحادية قصد تمكين المشاركين الذين اودعوا  1دورة المدربين فاف

 هاداتهم .التكوين و الحصول على شملفاتهم و استكملوا اجراءات المشاركة من 

  

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

 .   20:00الساعة 
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