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محضر الجمعية العامة العادية
ليوم اإلثنين  22مارس 2021
بتاريـــــــــــخ الثاني والعشرين من شهــــر مارس مـــــن سنــــة ألفيــــــن و وواحد وعشرين ( )2021 / 03 / 22و على
الســـاعة الحادية عشرة صباحا ( 11سا) إنعقدت الجمعية العامة العادية للرابطة الجهوية لكرة القدم ـ عنابة ـ على مستوى
قاعة الندوات التابعة لفندق سيدي إبراهيم بمدينة عنابة.
ـ فتحت الجلسة من طرف األمين العام للرابطة الجهوية لكرة القدم السيد ساعد رزقون الذي رحب بالسادة الحاضرين و
شكرهم على تلبية الدعوة ،ثم أكد بأنه و في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا ( 11سا) سجل حضور  46عضوا من
أصل  67مسجال يشكلون تركيبة الجمعية العامة ،وهذا بعد تأخير األشغال بساعتين ،بسبب عدم توفر النصاب القانوني،
ألنها كانت مقررة على الساعة التاسعة صباحا ،و الجمعية العامة تمتلك حق التصويت و المصادقة ،طبقا لما هو منصوص
عليه في المادة  20من القانون األساسي و المادة  23من القانون الداخلي (القائمة اإلسمية للحضور مرفقة).
ـ من جهة أخرى حضر أشغال هذه الدورة كل من مدير الشباب والرياضة لوالية عنابة السيد علي بن طوبال ،وكذا
رئيس مصلحة الرياضة بذات المديرية السيد كمال عطيل ،إضافة إلى المحضر القضائي األستاذ :نوار حمدي ،و كذا السيد
أحسن عرزور كممثل لإلتحادية الجزائرية لكرة القدم ،فضال عن بعض أفراد األسرة اإلعالمية.
جدول األعمــــال:
 )1ـ عرض ومناقشة الحصيلة األدبية لنشاطات الرابطة خالل سنة 2020
 )2ـ عرض ومناقشة التقرير المالي للرابطة لسنة .2020
 – )3عرض مشروع ميزانية الرابطة لسنة .2021
 – )4شؤون مختلفة
ـ إستعرض األمين العام للرابطة السيد ساعد رزقون جدول األعمال على الحضور ،وقد تمت المصادقة عليه باإلجماع.
 بعد الكلمة الترحيبية لرئيس الرابطة السيد عمار بهلول بجميع الحضور ،بحكم أن هذه الدورة هي األولى فيعهدته كرئيس للرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة ،إرتأى أن تكون بداية األشغال ببعض التكريمات الرمزية ،حيث
كان مدير الشباب والرياضة السيد علي بن طوبال من بين المكرمين من طرف الرابطة ،تزامنا مع تعيينه على
رأس القطاع بوالية عنابة ،قادما من الجلفة ،كما تم أيضا تكريم رئيس مصلحة الرياضة السيد كمال عطيل،
عرفانا بالمجهودات المبذولة خالل عملية تجديد الهيئات والجمعيات الرياضية تحسبا لعهدة أولمبية جديدة ،ولو أن
مسؤول "الديجياس" لم يفوت الفرصة وقرر بدوره تكريم الرئيس الجديد للرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة السيد
عمار بهلول ،متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة ،في الوقت الذي نال فيه الشاب الموهبة بوخذنة تقي الدين ،البالغ
من العمر  10سنوات ،خريج مدرسة جيل سيبوس ،حظه من التكريم والتشجيع ،بعد تتويجه بالجائزة األولى في
إحدى المسابقات العربية الكتشاف المواهب.

بعد ذلك تم تشكيل مكتب الدورة ،طبقا لما هو منصوص عليه في المادة  8من القانون الداخلي ،والمتشكل
من السادة:
 دواس محمد ..... :رئيس الرابطة الوالئية لكرة القدم ـ عنابة .- بولوح مسعود ..... :رئيس فريق إتحاد سدراتة. رابح عبد هللا .......:رئيس فريق فرفوس بئر العاتر.وهي التركيبة التي تمت تزكيتها باإلجماع.
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 -1عرض التقرير األدبي لسنة :2020
قدم األمين العام للرابطة السيد :ساعد رزقون حوصلة موجزة عن نشاطات الرابطة خالل سنة
 ،2020واستهل كالمه في هذا الشأن بفقدان الرابطة لعنصرين بارزين في سنة  ،2020وهما
الرئيس أحمد مبراك وكذا األخ فريد حفيان رحمهما هللا وأسكنهما فسيح جناته ،ثم أكد بأن النشاط
الميداني اقتصر على الفترة الممتدة من  01جانفي  2020إلى غاية منتصف مارس  ،2020وذلك
بعد تعليق كل النشاطات بسبب تفشي فيروس كورونا ،ولو أنه أوضح في هذا الصدد بأن الملفت
لإلنتباه في تلك الفترة هو عدم اجراء  53مباراة لألصناف الشبانية.
وعلي ه :صادقت الجمعية العامة للرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة في دورتها العادية المنعقدة
بتاريخ  22مارس  2021باإلجماع على التقرير األدبي لنشاطات الرابطة خالل سنة .2020

 -2عرض التقرير المالي لسنة :2020
إستعرض محافظ الحسابات السيد إسماعيل علوط بلغة األرقام الوضعية المالية للرابطة خالل
سنة  ،2020وأكد بأن تجميد النشاط الرياضي جعل الحركية في الرصيد البنكي للرابطة ضعيفة،
ولو أنه أثار في مداخلته أمام الحضور قضية الديون المسجلة على عاتق النوادي غير الناشطة،
وألح على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للتخلص من هذا اإلرث.
وعليه :صادقت الجمعية العامة للرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة في دورتها العادية المنعقدة
بتاريخ  22مارس  2021باإلجماع على التقرير المالي للرابطة خالل سنة .2020

 -3عرض مشروع ميزانية الرابطة لسنة :2021
قدم المسؤو ل عن المحاسبة بالرابطة الجهوية السيد محمد أمين خنفري باألرقام مشروع ميزانية
تسيير الرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة خالل سنة  ،2021وربط ذلك بضرورة استئناف النشاط
الكروي ،وانطالق البطولة الجهوية من جديد ،ألن حصة األسد من مداخيل الرابطة تتمثل في
عائدات حقوق اإلنخراط ،بينما تشكل تكاليف التحكيم النسبة األكبر من المصاريف.
وعليه :صادقت الجمعية العامة للرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة في دورتها العادية المنعقدة
بتاريخ  22مارس  2021باإلجماع على مشروع ميزانية الرابطة لسنة .2021

 4ـ شؤون مختلفة:
بعد فتح باب النقاش أمام أعضاء الجمعية العامة كان رئيس نادي وفاق عنابة السيد فيصل
مركب أول المتدخلين ،وقد عرج في مداخلته على قضية ديون النوادي على مستوى الرابطة ،وأكد
في هذا الشأن بأنه كان قد طرح نفس القضية منذ قرابة سنة ،كما أن هذا الموضع كان من بين النقاط
التي أدرجها السيد عمار بهلول في برنامج عمله عند الترشح لرئاسة الرابطة الجهوية بعنابة ،وعليه
فقد ألح على ضرورة إيجاد مخرج قانوني لتسوية هذه الوضعية بصفة نهائية ،سيما وأن الحصيلة
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المالية للرابطة فصلّت في هذا األمر ،بتراكم أكبر نسبة من الديون العالقة على كاهل نوادي لم تعد
ناشطة.
ـ في رده على هذا اإلنشغال إعترف رئيس الرابطة السيد عمار بهلول بأنه كان قد ر ّكز على هذه
النقطة في برنامج العمل الذي قدمه ،وأشار في سياق متصل إلى أن الوضعية المالية "المريحة"
التي تتواجد عليها الرابطة الجهوية لعنابة تساعد على اتخاذ أي إجراء ،األمر الذي دفع به إلى
الرمي بالكرة في مرمى الجمعية العامة ،والتي صادق أعضاؤها باإلجماع على االقتراح المقدم
وعليه :صادقت الجمعية العامة للرابطة الجهوية لكرة القدم بعنابة في دورتها العادية المنعقدة
بتاريخ  22مارس  2021باإلجماع على قرار مسح الديون العالقة للنوادي لدى الرابطة ،والناتجة
عن الغرامات المالية العقابية ،دون ربط ذلك بمستحقات اإلنخراط.
من جهة أخرى فقد تمحورت تدخالت باقي األعضاء حول هيكلة الرابطة ،تنظيم اللجان ،تسيير
المنافسة ،الوضعية المزرية لألصناف الشبانية وغيرها من النقاط التي صبت في مجملها في مطالبة
الرئيس الجديد للرابطة السيد عمار بهلول على تجسيد برنامج العمل الذي كان قد سطره خالل
الحملة االنتخابية ،ورد المسؤول األول في الرابطة على هذه االنشغاالت لم يخرج عن هذا اإلطار،
حيث ذهب عند تناوله الكلمة إلى حد الجزم بأن التغيير ال بد أن يكون ،وأن ثورة في سلك التحكيم
ستجد طريقها إلى التجسيد الميداني لتخليص مسؤولي النوادي من هذا "الهاجس" ،كما ألح على
ضرورة الحرص على ضمان العدل والمساواة بين كل الفرق ،وذلك بوضع الجميع في نفس الكفة.
ـ في حدود الساعة الواحدة زواال ( 13سا  )00إنتهت األشغال و رفعت الجلسة ،و على إثر ذلك حرننا هذا المحضر في
اليوم و الشهر و السنة المذكورين أعاله.
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