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 علـــي بـــاعمــــرحتت رائسة السيد  2020 جانفي 23اجتماع يوم اخلميس 
 

 :احلاضرون السادة األعضاء
 عبد احلليم شرعحممد  -
 حسني بن ختو -
 جلول كحلول -
 حممد بوغابة -
 حممد غدامسي -
 يوسف العيورات -
 معراج ابلرحال -
 إسكندر عشي -
 منري طويل -

 :األعضاء الغائبون بعذر السادة
 يوسف عزوز -
 عبد الرؤوف غامن فخر الدين -

 واردـــد الــريـــالب

 دمـــرة القـــرى لكـــزائـــاد اجلــاالحت
 صوص مرحلة االنتقاالت الشتوية للموسم الرايضي احلايل.خبمراسلة  -

 

 القايد جراء وفاة فقيد األمة الفريق 2019ديسمرب  25و  23ني ب توقيف خمتلف البطوالت مامراسلة ختص  -
 .أمحد صاحل

 



 مراسلة خبصوص حقوق تسيري بطوالت الفئات الشبانية. -
 .كيمحاقرتاحات حول منح حقوق التبول قاسلة خبصوص مر  -

 

 .وبناء مقرات الرابطات اجلهوية والوالئية والرتميم ة خبصوص إعادة التهيئةمراسل -
 

 مراسلة خبصوص غياب الفرق يف الفئات الشبانية. -
 

 مراسلة خبصوص تسيري بطولة القسم الوطين الثاين لكرة القدم داخل القاعة. -
 

 .رة القدمحلضور اجتماع مع خرباء االحتاد الدويل لكدعوة  -
 2020واجلمعيات العامة االنتخابية  2019 العادية اسلة خبصوص تنظيم اجلمعيات العامةمر  -
 .2018 من القوانني العامة لكرة القدم اهلواة اصدار 71تعديل املادة  -

 
 ةـــويـــات اجلهـــرابطــــال

-   

 ةــــوالئيــــال اتـــرابطـــــلا
 .وضعية الفرق والبطولة، األغواط -
 .لة املدارس الكرويةو بط، األغواط -
 .وضعية الفرق والبطولة، نراستمت -
 قائمة املعنيني مبحافظي مقابالت الفئات الشبانية.، األغواط -
 .املدربني، قائمة نراستمت -
 قائمة مكوين احلكام.، االغواط -

 قائمة مكوين احلكام.، غرداية -
 ةـــرايضـــاب و الـــة للشبـــوالئيـــات الــريــديــامل
 .ورقلة فرباير 24أتجيل املقابالت املربجمة يف ملعب ، ورقلة -
 أتجيل منافسات كأس اجلمهورية للفئات الشبانية.ورقلة،  -

 ئيةالللجنة الو املالعب كرة القدم معاينة  تشكيل جلنة، رتتق -
 .2020-2019حقوق االخنراط للنوادي للموسم الرايضي ورقلة،  -
 جانت.-ضرورة تعيني طواقم حتكيمية ملقابالت القسم اجلهوي الثاين جمموعة إيليزي، إيليزي -
  جانت.-ملقابالت القسم اجلهوي الثاين جمموعة إيليزيخبصوص التغطية األمنية ، ورقلة -



 الصة االجتماعخ

 2020//2019للموسم الرايضي  ملرحلة الذهابديون الفرق  حصيلة -
 .2020فيفري  27حتديد موعد اجلمعية العامة العادية بتاريخ  -
 ارسال واثئق اجلمعية العامة لألعضاء عن طريق الربيد االلكرتوين. -
 .عروض حول خمتلف نشاطات الرابطة -
 بطولة الفئات الشبانية. -
 حكام كرة القدم داخل القاعة. -
 بطولة كرة القدم النسوية -
 رة القدم داخل القاعةبطولة ك -
 حصيلة املديرية الفنية اجلهوية -
 اقرتاحات هيكلة املديرايت الفنية الوالئية -
 حقوق التحكيم اجلديدة انطالقا من مرحلة اإلايب ملختلف البطوالت. تطبيق منحة -
 (2020حتضري اجلمعية العامة العادية ) التقرير األديب واملايل و امليزانية التقديرية لسنة  -
 
 امـــن العـــاألمي                    ة                                                 ـــالرابط ســـرئي

 حممد حيي بن ساسي علـــي ابعمـــــــــر
 

 
 


