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

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

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

 امين المال   -------------------------------------------------------------------فوالني لحسن 
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 رئيس لجنة الشباب     ---------------------------------------------------------------- بن علي مصطفى
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 جدول االعمال 

  البريد الوارد 

 اللقاء الوطني للمحضرين البدنيين للحكام 

 تقييم انطالق البطولة و وضعية انخرا النوادي 

  التحكيم 

  شؤون مختلفة 

 

 

  

 

 االتحادية الجزائرية لكرة القدم 

 الرابطة الجهوية ورقلة 

 الرابطة الوالئية  تمنراست



 

على الساعة العاشرة  صباحا  بمقر الرابطة من طرف رئيس  2022جانفي  26افتتحت الجلسة بتاريخ االربعاء  

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

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

 البريد الوارد

يث سجلنا ايفاد محضرين لكل من تم استعراض المراسلة الواردة بخصوص المحضرين البدنيين للحكام ، ح

 .  تمنراست و عين صالح حسب الشروط الواردة في المراسلة 

مراسلة االتحادية الجزائرية لكرة القدم بخصوص مشاركة رئيس الرابطة في الوفد المتوجه الى دواال بالكاميرون 

 لحضور فعاليات الدور االول لكأس افريقيا .

 تقييم انطالق البطولة و وضعية انخراط النوادي

 تأخرا من ناحية : 2022 - 2021عرفت وضعية االنخراط للموسم الرياضي 

 اع ملفات انخراط النوادي ايد -
 .  faf connectادراج الالعبين بموقع الرخص الجديد  -

سنة  17حيث نسجل هنا ان اغلب النوادي واجهت مشاكل في إدراج الفئات الصغرى ابتداء من فئة اقل من 

سنة بسبب انعدام وثيقة مهمة وهي بطاقة التعريف الوطنية لدى اغلب الالعبين و  13فئة اقل من  نزوال الى

 صعوبة تأهيلهم الكترونيا بالموقع مما أثر على تنظيم بطولة لهذه الفئات مع بداية انطالق الموسم .

إلدراج العبي النوادي بمقر  و كذلك بطء النوادي في التعامل مع الموقع الجديد مما اضطر الرابطة الى فتح ركن

الرابطة و تخصيص عون للقيام بعملية اخذ و تسجيل المعطيات  لتسهيل المهمة عليهم و االسراع في تأهيل 

 العبيهم و استخراج رخصهم .

 اما من ناحية انطالق البطولة فيمكننا تسجيل ما يلي : 

 و قسمت الى مجموعتين : 01/01/2022و  23/01/2021و التي انطلقت بتاريخ  بطولة القسم الشرفي

 تمنراست    -أ 

   نجوم الهقار 1

   شباب تبركات 2

   امل تبيربيرت تاظروك 3

  وفاق صورو 4

 عين صالح  -ب  

 االتحاد الجديد 7 ليفر سيتي اقبور 1

 اتحاد شباب مليانة 8 مشعل اقبور 2

 امل تاغرم 9 مستقبل المجاهدين 3

 الساهلة الغربية 10 امل الشويطر 4

 اتحاد ايقسطن 11 جيل حاسي لحجر 5

   اتحاد الكهرباء 6

 



 و تضم مجموعتي تمنراست : 07/01/2022و   04/01/2022بطولة االواسط : و التي انطلقت يوم  

 مجموعة أ : 

 وداد قطع الواد 5 الشعار الرياضي نهقار 1

 امل تبيربيرت تاظروك 6 نجوم الهقار 2

    الهقاراتحاد  3

  وفاق الهقار 4

 

 مجموعة ب  : 

 شباب تبركات 5 صورو الساحلي 1

 تهقارت الوسطى 6 صورو لمعلمين 2

   نصر ابلسة 3

  شباب تبركات 4

 

 مجموعة عين صالح

 اتحاد شباب مليانة 6 ليفر سيتي اقبور 1

 وفاق الفقارة  7 امل الشويطر 2

 الساهلة الغربية 8 شباب سيالفن  3

 نادي البركة  9 شباب عين صالح  4

 الرجاء  10 مستقبل الجماهيرية  5

: و التي اسندت الرابطة الجهوية ورقلة مهمة تسييرها للرابطة الوالئية نظرا لبعد  بطولة الجهوي الثاني

 المسافات من جهة و مطالبة النوادي بذلك من جهة اخرى .

 25/12/2021و  24الثاني بمجموعتين يوم  انطلقت بطولة الجهوي

 تمنراست تضم  2مجموعة د

 وداد قطع الواد 5 الشعار الرياضي نهقار 1

 سريع تمنراست 6 شباب صورو لمعلمين 2

 مولودية ادريان 7  اتحاد الهقار 3

  تهقارت الوسطى  4

 عين صالح  تضم  2مجموعة د

 مستقبل الجماهيرية 5 وفاق الفقارة 1

 مستقبل لحدب 6 نادي البركة 2

 شباب سيالفن 7 مولودية اينغر 3

  شباب تديكلت  4

  

 



سنة فالمكتب يقوم بعملية المتابعة و  15و  17اما فيما يتعلق ببطولة الفئات الصغرى اشبال و اصاغر اقل من 

 االحصاء على مستوى الموقع للنظر في امكانية تنظيم بطولة لهذه الفئات .

  

 لجنة التحكيم 

تمت االشارة من طرف الرئيس الى ضرورة الحرص على انجاز جدول تعيين الحكام االسبوعي وفق المعايير و 

ضرورة اشراك الحكام حسب الفئات و التأكيد على االلتزام بالجدول من طرف المعينين و الحضور في االوقات 

 المحددة في الجدول .

 اثناء المقابالت من طرف لجنة التحكيم و توجيه االرشادات الالزمة  .السهر على متابعة أداء الحكام 
 ضرورة حضور جميع الحكام للحصص التدريبية المبرمجة بالملعب البلدي أيام االحد و الثالثاء من كل اسبوع 

 و كذلك االلتزام بحضور الجلسة االسبوعية للحكام بمقر الرابطة .

 

 لجنة الشباب و الفئات 

بالملعب البلدي للمنتخب الوالئي لفئة اقل من  19:30الى  18:00تخصيص حصة تدريبية ايام االحد من الساعة 

 سنة ، و توفير العتاد الالزم من كرات و قمصان تدريب و لباس رياضي  19

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

 .   19:30الساعة 

 
 رئيس الرابطة                                                                 االمين العام                                     

 

 

 تمبوكتو لحسن                                                   بن انسبغور احمد                                                             

 

 

 

 

 


