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البريد الوارد
تقييم بطولة القسم الجهوي الثاني
بطولة القسم الشرفي
كأس الوالية
كأس الطفولة

افتتحت الجلسة بتاريخ الثالثاء  19افريل  2022على الساعة العاشرة صباحا بمقر الرابطة من طرف رئيس
الرابطة الذي رحب بالحضور و شكرهم على تلبية الدعوة  ،و بعد تالوة جدول االعمال من طرف االمين العام
شرع مباشرة في مناقشتها كما يلي :
تقييم بطولة القسم الجهوي الثاني
بعد انتهاء مرحلتي الذهاب و العودة من بطولة القسم الجهوي الثاني د 2مجموعتي تمنراست و عين صالح
بجوالتها الـ  14يومي  08و  16افريل  ، 2022و تصدر كل من الشعار الرياضي نهقار لمجموعة تمنراست
بمجموع  30نقطة  ،و تصدر مستقبل شباب لحدب لمنجموعة عين صالح بمجموع  23نقطة.
تم تحديد تاريخ  07ماي  2022للمقابلة الفاصلة ذهاب بتاريخ  07ماي  2022بتمنراست و مقابلة العودة
بتاريخ  13ماي  2022بعين صالح لتحديد بطل المجموعة د. 2
و قد تم استعراض الوضعية المالية للنوادي المنخرطة قصد التسوية العاجلة .
بطولة القسم الشرفي
تم التطرق وضعية بطولة القسم الشرفي أ و ب و التي انتهت جوالتها بالنسبة للمجموعة أ تمنراست بتصدر نادي
أمل تبيربيرت لمجموعته بـ  16نقطة بعد خوض  6جوالت .
بينما تستمر جوالت المجموعة ب عين صالح و التي لعب منها  16جولة قبل التوقف في شهر رمضان ألسباب
تقنية تتعلق بصعوبة تنظيم المقابالت ليال  ،و تتبقى  6جوالت إلتمام  22جولة كاملة .
كأس الوالية
تم استعراض وضعية النوادي و مدى استعداداها للمشاركة في كأس الوالية للفئات الشبانية و اعتمد ما يلي :
تمنراست  :تنظيم بطولة الكأس لفئة أقل من  19سنة
عين صالح  :تنظيم بطولة الكأس لفئة أقل من  19سنة أقل من  17سنة أقل من  15سنة أقل من  13سنة
كأس الطفولة
و تم االتفاق على تنظيم كأس الطفولة لسنة  2022بعد إجراء تصفيات ببلديتي تمنراست و عين صالح  ،تجرى
النهائيات بكل من بلدية عين امقل بالنسبة لمجموعة تمنراست  .و بلدية اينغر بالنسبة لمجموعة عين صالح
بتاريخ الفاتح جوان اليوم المصادف لعيد الطفولة .
شؤون مختلفة
و قد تم التأكيد على ضرورة ايالء االهمية للجانب االعالمي  ،فباإلضافة للموقع الرسمي للرابطة و صفحة
الفيسبوك تم التأكيد على تحديد المتدخلين في وسائل االعالم بعد تعيينهم من الرئيس شخصيا .
و كذلك التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين المهام كعضوية مكتب الرابطة و عضوية النوادي .
و بعد استنفاذ جدول االعمال و مناقشة النقاط السالفة الذكر مع الحضور  ،تم رفع الجلسة في نفس التاريخ على
الساعة . 12:00
االمين العام
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