
 

االتحـــــــاد الجــــزائــــري لكـــــرة القـــــــدم 
الـرابطـة الجهـويـة لكـرة القـدم للجنـوب الشـرقـي ورقلـة 

 02رقم – محضر مكتب الرابطة 
2019//2020 

تحت رئاسة السيد علـــي بـــاعمــــر 2019  ديسمبر19اجتماع يوم الخميس 
 

 :األعضاء الحاضرون السادة
 حممد عبد احلليم شرع -
 حسني بن ختو -
 عبد الرؤوف غاًل فخر الدين -
 يوسف عزوز -
 جلول كحلول -
 حممد بوغابة -
 حممد غدامسي -
 يوسف العيورات -
 معراج بالرحال -

 :األعضاء الغائبون بعذر السادة
 حممد لوزي -
 إسكندر عشي -
 منري طويل -

 البـــريــد الـــوارد

االتحــاد الجـــزائـــرى لكـــرة القـــدم 
 مراسلة تذكري خبصوص غياب الفرق عن منافسات الفئات الشبانية -

 

 .مراسلة ختص قائمة املالعب املؤهلة حسب كل والية -
 

 .2019 ديسمرب 04املدير الفين اجلهوي الجتماع املديرية الفنية الوطنية يوم استدعاء -
 . سنة15 و 14تعليمة ختص تغيري مدة مقابالت الفئات الشبانية أقل من  -



 

للسيد وايل والية ورقلة خبصوص حتويل ملكية قطعة األرض املخصصة لبناء الرابطة باسم االحتاد اجلزائري طلب  -
 .لكرة القدم

 
 

 2019 ديسمرب 23دعوة السيد رئيس الرابطة حلضور اجتماع مع أعضاء املكتب الفدرايل يوم  -
 

 2019 ديسمرب 15عدم برجمة املنافسات الرياضية احتفاء باالستحقاق الرئاسي حىت يوم األحد  -
 

 .التكفل بأعضاء االنتقاء باملديرية الفنية الوطنيةدعوة إىل -
 غرامة يف حق تسجيل إجازة املدرب الثالث خالل موسم واحد -
 .2019 ديسمرب 23جدول أعمال االجتماع املربمج مع أعضاء املكتب الفدرايل يوم  -

 

 الـــــرابطـــات الــــوالئيــــة
 .رسالة لالحتاد اجلزائري لكرة القدم خبصوص تعيينات احلكام، األغواط -

 

 .تصفيات كاس اجلمهوريةادراج نادي احتاد بن ضحوة يف ، غرداية -
 

 دعوة حلضور افتتاح تربص املدربني، ورقلة -
 

 .املديرية الفنية الوالئية، قائمة غرداية -
 

 إضراب األندية، فيما خيص االغواط -

 .تأكيد املشاركة يف اليوم الدراسي التكويين للمدربني، تمنراست -
 

 .ختصيص موعد مع السيد وايل والية األغواط ملناقشة وضعية الفرق،االغواط -
 

 .عدم املشاركة يف انتقاء الالعبني اليت تتزامن مع االختبارات للتالميذ، األغواط -
 

 .جتمع املنتخب الوالئي، غرداية -
 .، عدم التعيني مبلعب سعد الغا نظرا لعدم تأهيله من جلنة تأهيل املالعب الوالئيةاألغواط -

 

 ، طلب إعادة النظر يف قرار جلنة الطعونالوادي -
 

 المــديــريــات الـــوالئيـــة للشبـــاب و الـــرياضـــة
 .جلسة عمل حول الوقاية من العنف يف املنشآت الرياضية، ورقلة -

 . طلب قائمة النوادي الرياضية املنخرطة للموسم الرياضي احلايل، غرداية -



 . باملركب الوالئي الشط2019 نوفمرب 01عدم برجمة أي مقابلة بتاريخ ، الوادي -
 .برجمة مقابالت البطولة الشرفية، األغواط -
 ..املنظر اجلميل// تأجيل لقاء احتاد الزقم ، الوادي -
 ."1د"تأجيل مقابالت اجلهوي الثاين اجملموعة ، إيليزي -
 .القاعات املعنية باحلملة االنتخابية، ورقلة -
 طلب حول إحصائيات فرق والية غرداية ،غرداية -
  تأهيل امللعب البلدي املنقر،ورقلة -
 .2019 ديسمرب 15تأجيل مجيع املنافسات الرياضية مبناسبة االستحقاق الرئاسي إىل غاية ، ورقلة -

 
 خالصة االجتماع

 2020//2019 للموسم الرياضي كأس الواحات للمنتخبات الوالئية لألصناف الشبانية -
  مرحلة الذهاب–بطولة الفئات الشبانية -
 تواريخ خمتلف البطوالت -
 لقاءات توعوية بني احلكام والالعبني -
 حماولة تقدمي مقًتحات ملختلف النصوص القانونية املعمول هبا -
 بطولة كرة القدم النسوية -
 بطولة كرة القدم داخل القاعة -
 حصيلة املديرية الفنية اجلهوية -
 اقًتاحات هيكلة املديريات الفنية الوالئية -
 ختصيص مكتب رابطة خبصوص التحكيم -
 (2020التقرير األديب واملايل و امليزانية التقديرية لسنة  )حتضري اجلمعية العامة العادية  -
 منافسات كأس اجلمهورية للفئات الشبانية -
 

 رئيـــس الرابطـــة                                                                    األميـــن العـــام
محمد يحي بن ساسي  علـــي باعمـــــــــر

 
 

 


