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 لالتحاديةالمكتب الفدرالي   اجتماع انعقد، 11:11وعلى الساعة العاشرة صباحا  8112نوفمبر  11بتاريخ 

السيد درقاوي شريف بالمركب الرياضي الجزائري  االتحادية،تحت اشراف رئيس  10: الجزائرية لكرة الطاولة رقم 

بالجزائر العاصمة  وقبل افتتاح الجلسة شكر الرئيس الحضور على تلبية الدعوة كما رحب بجميع  -الشراقة -سفالتاس 

 .الحاضرين

 :الحاضرون 

 الرئيس السيد درقاوي شريف  -

 النائب األول الرئيس  السيد واضح عبد الحميد -

 النائب الثاني للرئيس   اعيلي حسينالسيد سم -

  عضو  السيد شافي محمد -

 عضو  السيد عيالم  توفيق -

  عضو السيد ايت يسعد عبد الرزاق -

 عضو  السيد عقاب سليم -

  عضو  السيد بتين سنوسي -

 عضو  السيدة سعدي فلة -

 أمين المال السيد لمغربي عبد اللطيف -

 رئيس لجنة الحكام  السيد حكيم دريش -

 المدير التقني الوطني  بن قاسيالسيد أحمد  -

 :جدول األعمال 

 المصادقة على جدول األعمال .1

 .والمصادقة عليه  18/11/8112بتاريخ  12:الفدرالي رقم المكتب اجتماعقراءة محضر  .8

 .البريد الوارد والصادر .3

 .تقارير المهام والنشاطات .4

 العمليات والمنافسات المستقبلية .5

 .نقاط مختلفة .6

 

 

 

 

 

 



وقف الجميع وقفة ترحم على أرواح ابناء عائلة كرة الطاولة الذين فقدتهم األسرة  االتحاديةمن رئيس  الترحيبيةبعد الكلمة 

السيدة نشاب سعاد والسيد بن عسلة ميلود ووالد الحكم عمار الطيب رحمهم هللا : الرياضية خالل األيام القليلة الماضية وهم 

 . عونوأسكنهم فسيح جنانه إن هلل وإن إليه راج

ليعتذر من اعضاء المكتب الفدرالي  االتحاديةطلب السيد لمعوش رابح األمين العام  الكلمة من رئيس وبعدها   

والرئيس بعدم مواصلة العمل ويقدم استقالته للمكتب الفدرالي متمنيا لهم كل التوفيق في مواصلة مشوارهم حيث وبعد 

من اجل تسوية المور  8112نوفمبر  31إلى غاية  بقاءه في منصبه  مع االستقالةعضاء على قرار المناقشة صادق األ

اإلدارية ومتابعة بعض الملفات ، لينصرف بعدها ويكمل الرئيس مع اعضائه والطاقم اإلداري أشغال اجتماع المكتب 

 .الفدرالي

ورئيس لجنة اإلعالم السيد عيالم توفيق ككاتب  االتحاديةعلى األعضاء تعيين عضو  االتحاديةاقترح السيد رئيس 

 للجلسة وتمت الموافقة باإلجماع

 

 : عليه والمصادقة األعمال جدول نقاط قراءة .1

 بعد الكلمة الترحيبية للرئيس وافتتاح الجلسة تمت الموافق على جميع النقاط المدرجة في جدول األعمال 

 والمصادقة عليه 80: المكتب الفدرالي رقم  اجتماعقراءة محضر . 2

 :المحضرسجل أعضاء المكتب الفدرالي بعض المالحظات فيما يخص هذا 

واضح عبد الحميد إلى عدم إدراج النقطة الخاصة بالوضعية القانونية للنادي  االتحاديةحيث  تطرق نائب رئيس  -

 .لكن لم تدرج في المحضر االجتماعاليها في هذا  الرياضي الهاوي النسوي األربعاء لكرة الطاولة حيث تطرقنا

الذي انعقد بجزر موريس على هامش البطولة اإلفريقية  االجتماعكما سجل العضو عقاب سليم مالحظة بخصوص  -

 .عقده اإلتحاد الدولي و ليس اإلفريقي  االجتماعأكابر أن 

لم يرد ذكر أصحاب التقارير المقدمة وال النتائج أما الرئيس فقد تطرق إلى النقطة الخاصة بالمهام والنشاطات حيث  -

 .المتحصل عليها 

إال أن  االتحاديةبمقر  االجتماعقدم النائب الثاني للرئيس السيد حسين سمايلي سؤاال للرئيس عن سبب عدم اجراء  -

وهي غير متاحة في  االجتماعاتتقوم بترميم مقراتها فقامت باستعمال قاعة  االتحادياتالرئيس رد عليه بأن بعض 

 .الوقت الراهن

 .باإلجماع 80تمت المصادقة على المحضر رقم  االعتبارالمناقشة وأخذ هذه المالحظات بعين وبعد 

 :البريد الصادر والوارد. 3

 : الواردالبريد . 1.3

باكير من نادي  تدخل عضو االتحادية السيد عبد الرزاق ايت يسعد مستفسرا عن طلب الموافقة بتحويل الالعبة نور -

 .األربعاء الى نادي ورقلة

لالعبة من  االتحاديةحيث رد الرئيس ان هذا البريد كان من اجل موافقة  86:تدخل العضو عقاب سليم عن البريد رقم  -

 .من أجل المشاركة في البطولة العربية رفقة نادي بودواو مصر

 .ESMBوليس  ACBتصحيحه إلى  81:تدخل العضو سعدي فلة بخصوص وجود خطأ في البريد رقم -

رسالة واردة من نادي بودواو يطالبون فيها بديونهم ومنحهم  14:تدخل نائب الرئيس واضح عبد الحميد البريد رقم  -

قد رد عن مراسلة النادي المذكور  ،حيث رد الرئيس أنه 2017/2018و  8115/8116المترتبة عن الموسمين الرياضيين 



فور الحصول على اإلعانة اما الموسمين  8112/8112للموسم الرياضي  االتحاديةووعدهم بتسديد الديون المتربة عن 

المذكورين فتلك ديون عن المكتب الفدرالي السابق وننتظر ان تخصص الوزارة ميزانية خاصة بتلك الديون من اجل 

الذي يطالب بمستحقاته من المكتب الفدرالي السابق فنجد همالك أيضا العبي  يدليس هذا النادي الوح مع العلم انهتسديدها 

 .الفريق الوطني والحكام 

ليتدخل العضو شافي محمد في هذه النقطة حيث طالب من الرئيس ارسال توضيح لجميع النوادي والالعبين والحكام  -

،أن اموالهم قد تم التصرف فيها سابقا أي مع المكتب السابق مع العم ان الوزارة كانت تمنح اإلعانات  لالتحاديةالمدينين 

بشكل عادي لكن تلك المنح لم تصل ألصحابها عكس المكتب الفدرالي الحالي الذي سدد مستحقات كل الالعبين وفور 

 .االتحاديةدخولها رصيد 

ة مطالبا من الرئيس بذل المجهود من اجل ايجاد حل لمشكلة مستحقات  بعض تدخل العضو عيالم توفيق في نفس النقط -

خاصة انهم مازالوا ينشطون في الفريق الوطني والحكام ال يزالون  8115العبي الفريق الوطني والحكام العالقة منذ سنة 

فمهما كان تبقى تلك  تحاديةلاليحكمون في مختلف المسابقات فما ذنبهم إن كانت اموالهم قد صرفت أو لم تمنح من قبل 

 .األموال من حقهم 

 وخاصة قضية العالوات و المنح االتحاديةتدخل السيد لمغربي عبد اللطيف الذي تطرق إلى قضية الديون التي تؤرق  -

بعد مليار سنتيم لكن و 18حيث قال ان في عملية تسليم المهام بين المكتب الحالي والسابق لم يدرج في الديون سوى مبلغ 

مليار سنتيم أي تزيد عن المبلغ المصرح به  3.4اجراء جرد كبير لجميع الوثائق المالية تبين أن الديون وصلت ألكثر من 

 .مليار سنتيم وهذا أهم عامل في وجود مشكل عالوات وديون النوادي 1.4ب 

 8115مة الحكام الناجحين في امتحان رد الرئيس انه يتضمن قائ 34البريد رقم : رئيس لجنة التحكيم السيد حكيم دريش  -

 .،كما سجل عدم ادراج رسالة الحكم بن جاب هللا وهل تم الرد عليه أم ال

تدخل نائب الرئيس الثاني حسين سمايلي ان نتائج المنافسات الجهوية يجب أن ترسل عن طريق اللجنة الجهوية وليس من  -

رد الرئيس بان المراسلة واردة من القاعة المتعددة الرياضات  حيث 42الرابطة مباشرة، كما استفسر عن البريد رقم 

حدثت خالل  الحنفياتغرف تبديل المالبس وتكسير بعض عيل وتتضمن محضر معاينة عن بعض الخسائر في اببوسم

،حيث طالب النوادي في تحمل مسؤولياتها والمساهمة في السير OPEN FEDERAL 11 البطولة المفتوحة االولى للشباب 

 .الحسن لمختلف المنافسات بضرورة التحكم في العبيهم وضبطهم

 

 :الصادرالبريد .2.3

لم نسجل في البريد الصادر تدخالت أو استفسارات كثيرة حيث تم قراءة مختلف المضامين الخاصة بالرسائل الصادرة من 

 .موضحا كل الحيثيات ومعطيا شروحات مفصلة لتصل المعلومات للجميع االتحاديةمن طرف رئيس  االتحادية

 :النشاطات والمهام .  4

 السيد درقاوي الشريف: مهام الرئيس  1.4

 .اإلشراف على الدورة الدولية التي نظمتها سفارة المجر بالجزائر وحضور حفل تكريم الفائزين -

 .ألولمبية الجزائريةلتأسيس اللجنة ا 55المشاركة في احياء الذكرى  -

 .بوزارة الشباب والرياضة واالجتماعاتحضور مختلف اللقاءات  -

 .(تيبازة)حضور نهائيات المنافسات الوطنية  التي جرت خالل شهر أكتوبر ببوسماعيل  -



 بن قاسي أحمد :الوطنيالمدير الفني  2.4

 :OPEN FEDERL JEUNES 01البطولة الوطنية األولى المفتوحة للشباب  -

 .بالقاعة المتعددة الرياضات ببوسماعيل 8112أكتوبر  82و  86أجريت البطولة بتاريخ 

 .رابطة والئية 13نادي و  84العب والعبة من  814:عدد المشاركين 

قال المدير الفني الوطني ان المستوى الفني للبطولة كان مقبول على العموم باعتبار اننا في بداية الموسم كما سجل 

تألق نادي بودواو والعبته كيساسي أمينة وكذا البروز القوي لالعب األشبال ونادي برج البحري اوساطني امجد الذي 

شارك في فئة األواسط وقدم مستوى جيد حيث نشط النهائي وكان قريب من الفوز بالمرتبة األولى وكذلك سجلنا تألق نادي 

 الخروب كعادته في الفئات الصغرى

سط وبعد غياب شايشي عبد الباسط سجل المدير الفني الوطني هبوط ملحوظ في مستوى الالعبين أما عند الوا

بمنح فرصة اكبر لالعبي  طلبةفي التحضير للموسم الجديد وهنا تدخل الرئيس و المتأخرة االنطالقةوارجع ذلك غلى 

 .العبي الفريق الوطني واسط خاصةاالشبال والسماح لهم بالمشاركة في المنافسات الوطنية في صنف اال

العبين من المواهب  6أو  5كما تدخل رئيس لجنة التطوير يسعد عبد الرزاق وشدد على ضرورة استهداف 

ال في الحصول على مستقب االتحاديةالرياضية الشابة ووضع برنامج تحضيري خاص بهم من اجل ان تراهن عليهم 

محمال المسؤولية للمدير الفني  االتحاديةعبد الحميد نائب رئيس ميداليات دولية ، وفي هذا الباب تدخل كذلك واضح 

الوطني والمدربين بضرورة العمل على اكتشاف المواهب ومرافقتهم ووضع برامج تحضيرية خاصة بهم ،حيث تم اقتراح 

لجانب الفني تكوين لجنة تقنية من اجل ضمان اكثر شفافية في متابعة واكتشاف المواهب الشابة والمساهمة في تطوير ا

 .، مع التركيز اكثر على النتائج المسجلة في المنافسات الدولة في تعيين قائمة الالعبين أصحاب المواهبلالعبينوالتقني 

وبعدها استأنف المدير الفني الوطني تقريره بالتطرق الى مختلف المنافسات الجهوية المقامة مؤخرا وهي منافسة 

اللجان الجهوية هذه المنافسة فبالنسبة للغرب جرت بوهران اما وسط غرب فجرت  الكريتيريوم الجهوي حيث نشطت كل

 .بالعطاف والية عين الدفلى ووسط شرق اقيمت بتيزي وزو وبالنسبة للشرق فنظمت بقسنطينة

 : ITTFملف التكوين الخاص بالمدربين من الدرجة األولى تحت اشراف اإلتحاد الدولي  -

مدرب  15دود وهو في البداية على عدد مح االتفاقمدرب تقدموا بطلبات المشاركة مع العلم أنه كان  85ضمت القائمة 

مدرب من اجل استفادة اكبر عدد ممكن  84رفع العدد إلى  اقررو  االتحاديةفقط ،إال أن لجنة التنظيم وتحت اشراف رئيس 

 . اجل نشر وتوسيع ممارسة رياضة كرة الطاولة وكذا استفادة مختلف المناطق منمن المدربين من هذا التكوين 

 رئيس اللجنة سمايلي حسين : اللجنة الجهوية شرق   3.4

وكذا قائمة الفرق المعنية بالمنافسة حيث  8112/8112قدم رئيس اللجنة مشروع برنامج المنافسات للموسم الرياضي 

كما تطرق الى الجانب التكويني  18إلى  10والمستوى الثاني من  12إلى  11وزعة على مستويين المستوى األول من 

وخاصة الحكام الوالئيين والجهويين وطالب أيضا بتنظيم تربص خاص بالمدربين المبتدئين بالشرق ،كما تطرق الى انشاء 

 .الجزائري تهتم بمتابعة المواهب الشابة  بالشرق مدرسة

اعة المتعددة بطولة الجهوي فردي بالق رابطة قسنطينة اما عن المنافسة فقد نظمت اللجنة الجهوية للشرق بالتنسيق مع 

 .المخلدة لذكرى اول نوفمبر  االحتفاالتمقعد حيث كانت المشاركة متوسطة وكانت متزامنة مع  011ضات ايالر

 

 



 رئيس اللجنة واضح عبد الحميد : اللجنة الجهوية غرب  4.4

 . 8112نوفمبر  10منافسة الكريتيروم الجهوي حدد تاريخها يوم الجمعة 

 .83/11/8112لجنة الغرب مع الرابطات والنوادي يوم  اجتماع

 من اإلطارات الرياضية في اختصاص كرة الطاولة وتفعيل نشاطها في الميدان االستفادةتطرق رئيس اللجنة إلى ضرورة 

 .الجزائرية لكرة الطاولة  االتحاديةويكون ذلك تحت اشراف 

 

 :نشاطات اللجنة الوطنية للحكام دريشقدم السيد حكيم :  لجنة التحكيم 4.4

 : األلعاب اإلفريقية للشباب -

ئيس اللجنة ان هذه األلعاب مرت في ظروف جيدة وقد شرف الحكام المشاركين التحكيم رمن الجانب التحكيمي قال 

 .الجزائري إال انه تساءل عن منح الحكام في هذه الدورة

جرى خالل هذا الملتقى مسجال غياب مدير التكوين والتطوير ورئيس  تطرق إلى كل ما :للحاكمالملتقى التقني الوطني  -

 .حكام فدراليين  10حكم دولي و  15حكم منهم  84حضره  الملتقى حيثلجنة اإلعالم عن هذا 

 :ثم ابرز اهم المقترحات

 .المنافسات الوطنية الرسمية تحضير شهادات الحكام الفدراليين مع منحهم أثناء تكريم المتوجين في اطار -

 .تنظيم تربصات تكوينية لتحسين المستوى -

 .عنوانه التكوين والتطوير وتحسن المستوى 8112/8110مشروع برنامج اللجنة للموسم الرياضي  -

 :كالتاليتصنيف إلى مستويات متفاوتة  -

 الدوليين الحكام .1

 Aالمستوى : الحكام الفدراليين ويظم  .8

 Bالمستوى 

 Cالمستوى 

 .بالنسبة للذين يجتازون االمتحان Aالمستوى : الحكام الجهويين ويظم  .3

 Bالمستوى 

تكوين الحكام الرئيسيين الجهويين والفدراليين مع منحهم شهادات خاصة بحكم رئيسي في المنافسة ويشرف على  -

 .التكوين أخصائي دولي في اطار برنامج الرسكلة والتكوين

 .ليين والفدراليين والجهويين تحيين الملف الوطني للحكام الدو -

 .تحيين قانون النظام الداخلي للجنة الحكام -

 :شروط خاصة بتعيين الحكام في المنافسات الدولية مثل وضع  -

 .األقدمية .1

 .سنوات نشاط  13على األقل ضمان  .8

 (.يقوم به خبراء دوليين)التقييم  .3

 (.عربية ،فرنسية،انجليزية)أن يحسن اللغات الثالثة  .4

 .التحكيمرأي لجنة  .5

 .وضع استمارة معلومات خاصة بكل حكم من أجل المتابعة الجيدة لمسيرة كل حكم ومعرفة تاريخ التحكيم الجزائري -

 



 

  :عدد الحكام بالجزائر -

 .حكم 80: الحكام الدوليين  -

 .حكم 81: الحكام الفدراليين  -

 .حكم 35: الحاكم الوالئيين  -

وبعدها تطرق رئيس اللجنة الى قضية الحكم بن جاب هللا مولود وبعد المناقشة قرر أعضاء المكتب الفدرالي مع الرئيس 

بمدة العقوبة التي تعرض لها جراء تصرفه مع توجيه آخر انذار له بعدم تكرار  وإبالغه االتحاديةاستدعاء المعني الى مقر 

 .هذا التصرف مستقبال 

 السيد لمغربي عبد اللطيف  أمين المال: الوضعية المالية  4.4

ميار سنتيم  8.0ماليير سنتيم  5حيث قدرت بأكثر من  8112سنة  االتحاديةتطرق إلى اإلعانة المالية التي استفادت منها 

 المترتبة عن المكتب الفدرالي السابق االتحاديةمخصص لديون 

 .8112لخاصة بسنة حيث تم تسديد مستحقات جميع الالعبين ا -

 .تسديد حقوق طلبات اإلعانة الخاصة بالمشاركات الدولية -

 .مليون سنتيم لتحضرالنخبة الوطنية  لأللعاب اإلفريقية 311من  االستفادة -

 .تسديد جميع الديون المذكورة في عقد برنامج العمل الممضى مع الوزارة الخاصة بالمكتب السابق -

 .8112تغطية مصاريف بعض المشاركات الدولية خالل سنة مع  8112تسديد كل ديون سنة  -

فرد الرئيس  8112تدخلت العضو سعدي فلة مستفسرة عن سبب رفض الوزارة تمويل بعض المشاركات الدولة خالل  -

وهذا المشكل مس كل الفدراليات  ان السبب راجع إلى الوزارة التي غيرت طريقة العمل وستكون األمور بخير مستقبال

 .ةالوطني

 :لألشهر المقبلة  االتحاديةالنشاطات المستقبلية وبرنامج .  4

 .ببوسماعيل  8112نوفمبر  12و  16منافسة الكريتيريوم يومي :  2810شهر نوفمبر  -

و  12يومي  OPEN FEDERAL JEUNES منافسة البطولة الوطنية الثانية المفتوحة للشباب  : 2810شهر ديسمبر  -

 .8112ديسمبر  12

 .8112ديسمبر  88و 81الوطنية حسب الفرق الدور األول يومي البطولة  -

 .8112ديسمبر  10إلى  15التربص الخاص بالمدربين الدرجة األولى تحت اشراف اإلتحاد الدولي من  -

والمعسكر المشترك مع الفريق الوطني  لجميع الفئات تدريبياستئناف النشاط ببرمجة معسكر : الفرق الوطنية  -

 .الفلسطيني

مع دراسة استراتجية المديرية الفنية الوطنية تجاه الفرق الوطنية حيث اقترح الرئيس عقد اجتماع عقد جلسة تقييمية  -

  .فور تسلم تقرير الجلسة التقييمية التي يعقدها المدير الفني الوطني

 

 :النقاط المختلفة .4

الممتازة بداية كل موسم وبمناسبة الفاتح نوفمبر من باقتراح تنظيم الكأس واضح عبد الحميد  االتحاديةتقدم نائب رئيس  -

كل سنة ينشطه بطل البطولة الوطنية وبطل كأس الجزائر وفي حال كان نفس الفريق فاز بالمنافستين ينشطه بطل 

وذلك بالتنسيق مع مؤسسة  8181، كما اقترح تنظيم البطولة العالمية لألواسط لسنة البطولة و نائب بطل كأس الجزائر



نالغاز الوطنية التي وعدته بمنح مقر اجراء البطولة مجانا بمركز الميريديا مع تحضير ملف كامل عن المنافسة سو

 .الى السلطات المعنية وتقديمه في اقرب اآلجال

تطرق الى سبب عدم تسجيل العتاد في سجل الجرد منذ األلعاب اإلفريقية للشباب التي : رئيس لجنة العتاد عقاب سليم  -

منحت من اإلتحاد الدولي أما عتاد األلعاب اإلفريقية  JOOLAطاوالت  11والمتمثل في  8112في شهر جويلية  أقيمت

 12 –عدادات الكترونية  14 –عدادات يدوية  14 –كرة  511 –شباك  16 –حاجز  811 –طاولة  18) فكان

 .JOOLAكلها من نوعية ( متر ربع غطاء أرضية 1111 –حافظة منشفة  18 –طاوالت تحكيم 

من أجل استعماله أثناء المقابالت  االتحاديةالمتعاملين مع  ورموز مختلفشهارية تظم شعارات بانجاز الفتة إالمطالبة  -

 .الصحفية

والعقوبات الى أعضاء من الجمعية العامة يتميزون  االنضباطاقترح العضو عيالم توفيق توسيع التمثيل في لجنة  -

 .بالرزانة والشفافية من أجل ضمان حق الجميع مع ضرورة الرد و معالجة مختلف القضايا في آجال ال تتعدى الشهر

بالدخول في اتصاالت مع اإلتحاد الدولي واإلفريقي موافقة أعضاء المكتب الفدرالي على مقترح الرئيس الخاص  -

خاصة البطولة العربية لألندية البطلة حيث  8181و  8110والعربي من أجل الفوز بتنظيم بطولة دولية بالجزائر سنة 

 .بطلب رسمي لإلتحاد العربي االتحاديةتقدمت 

 .الموافقة على تصنيف رابطة والية الجلفة رفقة جهة وسط غرب -

 .وتسديد ديون ومستحقات مختلف المتعاملين 8112قة على الشروع في تنفيذ اإلعانة المالية لسنة المواف -

 .االتحاديةالموافقة على البطاقة الفنية الخاصة بترميم مقر  -

 .المنافساتالموافقة على اقتناء آلة تصوير رقمية متطورة من أجل تغطية مختلف  -

حيث قدر المبلغ  االتصالهاتفية لكل من رئيس لجنة الحكام ،رئيس لجنة ال االتصاالتالموافقة على تعويض مصاريف  -

 .دج للشهر بموافقة جميع أعضاء المكتب الفدرالي 1111.11بـ 

 

 

 :::10وفي األخير شكر الرئيس الحاضرين على صبرهم ومناقشتهم البناءة لمختلف النقاط ورفعت الجلسة على الساعة 

 المذكورين أعالهمن نفس التاريخ والمكان مساءا 

 

 االتحاديةرئيس          كاتب الجلسة  

  شدرقاوي           عيــــالم. ت 

 

 

 

 

 

 

 

 


