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 2019 فيفري 20اجتماع موسع لرؤساء الرابطات الوالئية يوم األربعاء 

 تحت رئاسة السيد علي باعمر رئيس الرابطة
 

 : السادةن وضرااألعضاء الح
 معراج برحال – محمد لوزي – ٌوسف لعوٌرات –ٌوسف عزوز  –شرع محمد عبد الحلٌم 

 محمد االخضر نملً – هواري ادرٌس – منٌر طوٌل – اسكندر عشً –حسٌن بن ختو 
 قرٌشً عبد الغفار – كحلول جلول – غدامسً محمد –قرفً حمزة  جنٌدي حبٌب 

 عٌساوي الساسً- العربً اسماعٌل 
 

 
ـوارد ـد الــالبـري

 
اإلتحاد الجزائري لكرة القدم 

تعلٌمة تطلب من الفرق عدم إرسال طلب حكام فدرالٌٌن لالتحادٌة مباشرة بل ٌلزم علٌهم إرسالها - 
 04/02للرابطة التابعٌن لها 

 02/02طلب تسدٌد حق االشتراك السنوى - 

 04/02طلب تعٌٌن مندوبٌن لمقابالت كأس الجمهورٌة للفئات الشبانٌة حسب البرنامج المرفق - 

  06/02       2019 فٌفري 26طلب ملف قضٌة مباراة سعٌد عتبة بتارٌخ - 

 06/02 سنة     17 لصنف اقل من 2019برنامج مبارٌات الدور السادس عشر كأس الجمهورٌة - 

   

 لنسويةالرابطة الوطنية لكرة القدم ا
 

 12/02 2019 فٌفري 19 لٌوم 2018/2019 2/1مبارٌات كأس الرابطة النسوٌة برنامج - 
 

 الوطنية لكرة القدم للهواة الرابطة 

 الى ٌوم 01/02/2019تغٌٌر برمجة مباراة نادي تقرت مع نادي خمٌس الخشنة من ٌوم الجمعة - 

 29/01 من نفس الملعب 02/02/2019السبت 
 فً 02/02/2019تغٌٌر برمجت مباراة نادي المخادمة مع بنى دوالة من ٌوم الجمعة الً ٌوم السبت - 

 27/02نفس الملعب  
 



 ما بين الجهات لكرة القدم  رابطة 

 الي 2019 فيفري 2تغيير برمجة مباراة نادي اتحاد الرباح مع نادي بوجلبانة من يوم  -

 06/02 بملعب الرباح 2019 فيفري 12يوم الثالثاء 
 

الرابطات الوالئية  
 

 28دعوة إلى السٌد رئٌس الرابطة لحضور الجمعٌة العامة العادٌة بوم ، رابطة غرداية- 
 12/02. بمقر الرابطة 2019فٌفري 

 

ب تأجٌل مباراة شباب بلدٌة إٌلٌزي مع وفاق جانت المبرمجة ٌوم الجمعة طل، ايليزيرابطة - 
  28/02  2019 مارس 01

 

 عخالصة االجتما
 تطبٌق العقوبات المتعلقة بإجازة المدرب -

  على كل الرٌاضٌٌن المنخرطٌن فً الرابطةPCMAتعمٌم الملف الطبً الكامل  -

  تحدٌث الموقع االلكترونً للرابطة -

 انشاء بطولة كأس الواحات ما بٌن المنتخبات الوالئٌة  -

  االمتحان الترقوي للحكام -

  تكوٌن مكونً الحكام والمدربٌن -

  االجتماع الدوري للجان التحكٌم الوالئٌة مع اللجنة الجهوٌة للتحكٌم -

  نظام المنافسة للبطوالت الهاوٌة وخاصة منطقة الجنوب الشرقً -

   تشجٌعات ومنح الفرق المتوجة -

  اقتراح تكرٌم أحسن ثالثً تحكٌمً -

 
 

      رئيس الرابطة                                                                االمين العام
 بن ساسي محمد يحي                                          علي باعمر 

 
 

 


