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 01رقم  –حمضر مكتب الرابطة 
2019//2020 

 

 علـــي بـــاعمــــرحتت رائسة السيد  2019أكتوبر  10اجتماع يوم اخلميس 
 

 :احلاضرون السادة األعضاء
 حممد عبد احلليم شرع -
 حسني بن ختو -
 ؤوف غامن فخر الدينعبد الر  -
 زوزيوسف ع -
 جلول كحلول -
 حممد بوغابة -
 حممد غدامسي -
 منري طويل -
 يوسف العيورات -

 :السادة الغائبون بعذر األعضاء
 معراج ابلرحال -
 حممد لوزي -
 عشي إسكندر -

 واردـــد الــريـــلبا
 

 دمـــرة القـــرى لكـــزائـــاد اجلــاالحت
 حسب ،الوالئية اتللرابط نيالتابعالشريف  قبلا مالثاين، الشريف و و  األولفرق اجلهوي ائمة الق إرسالطلب  -

 .األفواج



 

اوين ر على النزاهة لفائدة مسريي الفرق امللقاة من طرف السيد فرنسوا ب ندوةاستدعاء رئيس الرابطة حلضور  -
من الفيفا و هذا يدخل يف إطار املشاورات املتخذة من طرف االحتاد اجلزائري لكرة القدم  إلنشاء قسم  مناجر

 .ىكز التقين الوطين لسيدي موسابملر  2019أوت  20يوم  ىاالحتادية اليت ستجر  ىعلى مستو  ةهاللنز 
 

 09يوم اجلمعة من سنة  20املنتخب الوطين اقل من مع الالعبان عزي حممد و رمحاين فواد للرتبص  ءاستدعا -
 .ىموسملركز التقين الوطين لسيدي اب 2019 أوت 14يوم  إىل

 

من طرف املكتب االحتادية  عليهاالنازلة حىت املصادقة ة ابلفرق الصاعدة و قاملتعل القراراتكل   إيقافطلب  -
 .ثر إنشاء فوجني مابني الرابطات جنوب شرقي و جنوب غريبإعلى  الفدرايل

 
 

الرابطات الوالئية و لكرة القدم،  اجلزائريلالحتاد اجلديد للمنافسة، و انعقاد اجلمعية االستثنائية  النظام إطاريف  -
بورقلة  2019سبتمرب  12جلست عمل يوم اخلميس  إىلين و مدع اهلواةبني الرابطات و قسم ا م األقسامفرق 

 .الرابطاتكل   اتصاالتالناتج بعد اجلديد  النظاملتقدم هلم املقرتحني ملشروع 
 

وطنية الرحلة امل الشبابصنف  ايل يفللموسم احلكاس اجلمهورية   تصفياتتقسيم عدد الفرق اليت ستساهم يف  -
 .1/16ابتداء من 

 

 بسطيف ب اضبنزل اهل 2019سبتمرب  10 ءالثالاثعمل يوم  ةجلس إىلاملدير التقين اجلهوي،  إىلدعوة  -

 

 اخلاصة بضماانت السلطات احمللية 2019ديسمرب  31غاية  إىلمتديد حقوق االخنراط  -

 .متديد انطالق البطولة خبمسة عشرة يوم -
  

 ةـــويـــات اجلهـــرابطــــال
   .انث للموسم الفارطديون فرق اإل تسديد، فيما خيص ابتنة -

 

 ةــــوالئيــــات الـــرابطـــــال
  ىضح، هتاين مبناسبة عيد األباسعسيدي بل -

 

 .، قائمة الفرق املعنية بتصفيات كاس اجلمهوريةورقلة -
 

 .، قائمة الفرق املعنية بتصفيات كاس اجلمهوريةاالغواط -
 

 .، قائمة الفرق املعنية بتصفيات كاس اجلمهوريةمتنراست -
 

  .القسم اجلهوي الثاين إىلاندي شباب قصر احلريان  إنزال، فيما خيص االغواط -



 .تكوين اجملمعات للموسم احلايل، غرداية -
 

 .تكوين اجملمعات للموسم احلايل ،االغواط -
 

 .2019اوت  22و  21الفحص الطيب حلكام االدي اىل يوم  أتجيلطلب ، الوادي -
 

 .ام املنافسةظطلب املوافقة على ن، الوادي -
 

 ةـــرايضـــاب و الـــة للشبـــوالئيـــات الــريــديــامل
ملعب بلدية متليلي، ملعب بلدية  ئية و هيالهبا اللجنة الو  تقام اليت، قائمة املالعب املؤهلة بعد الزايرة غرداية -

 .ارةقالضاية بن ضحوة و ملعب بلدية حاسي ال
 .جلنة الوقاية من العنف يف املنشات الرايضية و مكافحته  إنشاءب يفيما خيص تنصورقلة،  -

 ئيةالة الثانية من طرف اللجنة الو ر معاينة خمتلف املالعب كرة القدم للمقائمة ورقلة،  -
 .قارين و عني البيضاءاملمقعد متاسني،  5000معاينة مالعب ورقلة،  -
 ..فيما خيص تسديد حقوق االخنراط لنوادي والية غردايةغرداية،  -
 .فيفري بورقلة 24هيل ملعب حاسي مسعود، املركب اجلواري احلجرية و مركب ، أتورقلة -
 فيما خيص تسديد حقوق االخنراط لنوادي مشس االصيل، وفاق الري للهقار و مستقبل موفلون متنراست، -
 .نوادي املنخرطة يف الرابطة اجلهويةلب قائمة امسية ل، طلاليزي -
 2019اكتوبر  08 ءو املدير التقين اجلهوي للتحكيم اىل جلسة عمل يوم الثالاث دعوة إىل رئيس الرابطة ،ورقلة -

 .ةيايضر للمبارايت ال األسبوعيو حتضري الربانمج  2020/  2019ابملديرية مبناسبة افتتاح املوسم الرايضي 
 2019اكتوبر  08 ءو املدير التقين اجلهوي للتحكيم اىل جلسة عمل يوم الثالاثدعوة إىل رئيس الرابطة  ،ورقلة -

 .ةيايضر للمبارايت ال األسبوعيو حتضري الربانمج  2020/  2019ابملديرية مبناسبة افتتاح املوسم الرايضي 
 

 .واديحقوق االخنراط لنوادي والية القائمة الفرق املعنية بصب الوادي،  -
 20على مستوى ورقلة يوم اجلمعة و السبت  األشجارغرس  إعادة محلة حلضوررئيس الرابطة  إىلدعوة  ،ورقلة -

  2019سبتمرب  21و 
 براين هيل ملعب ، أت غرداية -

 
  ةـــــة ورقلــــوالي

 2019 أوت 14 املبارك يوم االربعاء األضحىحفل تبادل التهاين مبناسبة عيد رئيس الرابطة حلضور  إىلدعوة  -
 .مبقر الوالية

 



الوالية مبناسبة افتتاح  وانيبد 2019سبتمرب  18 األربعاءعمل يوم  حلضور جلسةرئيس الرابطة  إىلدعوة  -
  مع النوادي الرايضية و اهليئات املعنية 2020/  2019املوسم الرايضي 

 
  احلمـــــايــة املـــدنيــــة

 .بالت كرة القدم يف نفس الوقت و الزماناملقفيما خيص التغطية الصحية  -
 

 خالصة االجتماع

 2020//2019املصادقة على نظام الصعود والنزول للموسم الرايضي  -
 حتديد البطل اجلهوي عن طريق إجراء مقابلة فاصلة يف ملعب حمايد حيدد من قبل مكتب الرابطة. -
 إمكانية تسيري بطولة مدراس كرة القدم. -
 املنح واالعاانت اخلاصة بعمال الرابطة. -
 للفئات الشبانية.مهورية تعيني جلنة تنظيم هنائيات كأس اجل -
ويف للفئات العمرية املسموح هبا يف إعادة دمج اندي التضامن السمع  تسيري بطولة الفئات الشبانية -

 البطولة اجلهوية حسب طلبه.
 

شي لوالئية غرداية و ورقلة والرابطة اجلهوية بتكرمي السادة زكرايء قريويف آخر االجتماع قامت الرابطات ا
 قاما لتوايل إزاء األعمال اجلبارة اليتة مدراء سابقني لكل من والية غرداية و ورقلة على او بوبكر شطحون

 متمنني هلم التوفيق يف مهامهم اجلديدة.هبا لرقي وتطوير كرة القدم ابلواليتني 
 امـــن العـــاألمي                                                                    ةـــس الرابطـــرئي

 حممد حيي بن ساسي ر                 علـــي ابعمـــــــــ
 

 
 


