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 03محضر مكتب الرابطة  رقم  

2019 / 2018 

 

 2019جانفي  31اجتمـاع يـوم الخميـس 

 تحت رئاسة السيـد علــي بــاعمــر رئيس الرابطة

 
 
 

  :السادة وناألعضاء الحضر
حسين بن  – كحلول جلول –محمد لوزي  –يوسف لعويرات  –يوسف عزوز  –شرع محمد عبد الحليم 

محمد االخضر  –هواري ادريس  –منير طويل  –غدامسي محمد  –بوغابة محمد  –اسكندر عشي  –ختو 
  بن داود عبد الرزاق –زيتوني سليمان  –قريشي عبد الغفار  –نملي 

 
 ـواردـد الــالبـري

 
 تحاد الجزائري لكرة القدماإل

 2018/2019تنصيب السادة قداح عبد هللا و اومامار على رأس لجنة كأس الجمهورية للموسم  -

 03/12الحالي.، متعلقة بتنظيم كأس الجمهورية للموسم 038التعليمة رقم  -

 04/12تعليمة فيما يخص تبديل الدرب في حالة االبعاد او االستقالة  -

 2018/2019هلة الي تصفيات كأس الجمهورية لموسم أوالثاني للفرق المت يطلب لون لباس الرسم -

 06/12حالي وعدم نشرها اال بعد الموافقة طلب برنامج الصعود والنزول للموسم ال -

 12/012عار فرق المدارس الكروية معفون من حقوق االنخراط اش -

طلب ارسال التقرير االدبي والمالي الي االتحاد الجزائري لكرة القدم في االجال القانوني ، خمسة عشرة        -
 22/01( يوم قبل انعقاد الجمعية العادية   15)

 23/01الى الرابطة الجهوية   االحكام الذين أعيدوقائمة  -

جانفي  31استدعاء حكام كرة القدم داخل القاعة للتربص الذي سيجرى في مركز الجهوي ببسكرة ابتداء من  -
 23/01   2019فيفري  02الي غاية  2019

 31/01   2018/2019طلب قائمة الحكام والمساعدين المواهب لالختيار للموسم  -

 الوطنية لكرة القدم النسوية الرابطة 

 والجولة السابعة  2018ديسمبر  11ليوم الثالثاء  6مباريات صنف االكابر الجولة برنامج  -

  05/12   2018ديسمبر  15ليوم   



 10/01  2019جانفي  18ليوم الجمعة  13برنامج مباريات صنف االكابر الجولة  -
 2019جانفي  19ليوم السبت  6سنة الشباب الجولة  17و  19برنامج مباريات صنف اقل من  -

10/01 
 من نفس اليوم   09الى الساعة  11المباراة للنسوية المبرمجة في ملعب تقرت المستقبل على الساعة تغيير  -
 2019جانفي  19ليوم السبت  6سنة الشباب الي الجولة  17و  19برنامج مباريات صنف اقل من  -

10/01 

 نية لكرة القدم للهواة  الوطالرابطة 

 الي  2019فيفري 01تغيير برمجت مبارة نادي تقرت مع نادي خميس الخشنة من يوم الجمعة  -
 29/01في نفس الملعب  2019فيفري  02يوم السبت 

 الرابطات الوالئية 

 03/12. 2طلب مراقبة ملفات المرشحين لتربص نيل شهادة مدرب فيدرالي درجة  ،غرداية رابطة  -
 

 27/01سنة للمنتخب الجهوي    15قائمة الالعبين اقل من  ،غرداية رابطة  - 
 

  2019فيفري  05في اليوم الدراسي الوطني يوم الثالثاء قائمة المدربين المشاركين ،رابطة غرداية -

31/01 
 

  28/01  قائمة الحكام المعنيين بالمشاركة في االمتحان الترقوي، غردايةرابطة  -

نسخة من الرسالة الموجه الى رئيس بلدية حاسي الدالعة فيما يخص معاينة وترسيم ، االغواطرابطة  -

  14/01المالعب  

 طلب تعيين ثالثي تحكيم للمباراة التي تجمع نادي اهلي القرارة مع نادي رائد متليلي .، غردايةرابطة  -
 الشباب و الرياضة ات مديري

 27/11فيما يخص التغطية االمنية للمبارايات   ، ايليزيمديرية والية  -

 28/11فيما يخص بطولة والئية خاصة بالفئات الشبانية   ايليزي ،مديرية والية  -

طلب امكانية ادراج عناصر من طرف االمن والية ورقلة ضمن المشاركين في مديرية والية ورقلة،  -
 20/12الدورة التدريبية  

 29/11فيفيري بورقلة     24يل ملعب تأهمديرية والية ورقلة،  -

مباريات في كرة القدم في المركب الرياضي النومرات في يوم عدم برمجت طلب غرداية، مديرية والية  -
  03/12لسبب تنظيم مسابقة التوظيف الخارجي العوان الحماية المدنية  2018ديسمبر  29

طلب التقرب من المركز الجهوي لطب الرياضي بورقلة الجل تسجيل الرياضيين مديرية والية ورقلة،  -
 .20/12 2018ديسمبر  05الي غاية  03المعنيين بالفحوصات الطبية المحددة من 

فيما يخص استقبال القصر المشاركين في التظاهرة المنظمة الوالئية والجهوية مديرية والية ورقلة،  -
 .والوطنية المنظمة في الوالية 

 البلديات   

الى  09طلب عدم برمجة مقابالت بملعب البلدي الرويسات يوم الجمعة ابتداء من الساعة بلدية الرويسات،  -
 01 /22مقابالت الرابطة رياضة والعمل  إلجراءوهذا  12

 
 
 
 



طلب تعيين ثالثي تحكيم في اطار البطولة الوطنية للرياضة الجامعية بكرة القدم في ، جامعة قاصدي مرباح-
 30/01في ملعب الجامعة   2019فيفري  04و  02مبارة 

 
 عصة االجتماخال

  للسيد محمد يحي بن ساسي األمين العام للرابطة الزواج ةتهنئ •
 2018لسنة المصادقة على التقرير المالي  •
 2018//2017للموسم الرياضي المصادقة على تقرير االدبي  •
 عرض حصيلة علي مختلف البطوالت  •
 عرض حصيلة لجميع اللجان  •
 التحضير للملتقي الطبي  •
  للجمعية العامة العادية  02/2019 /21تحديد تاريخ   •
 .فاتورة الهاتف النقالالمصاريف القضائية لتسديد  •

   
 االمين العام                    رئيس الرابطة                                                 
 بن ساسي محمد يحي                                          علي باعمر 


