
 
 
 
 
 
 

 

 
 10/0101لجنة كرة القدم داخل القاعة  رقم محضر 

 

 
 السادة:  بورقلة اجتماع تنسيقي بحضور  فبراير السيليس 02لعب بم   2019-11-07نعقد اليوم ا

 
 باعمر رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم على -

 لكرة القدم الوالئيةرئيس الرابطة كحلول جلول  -

 سكندر عشي رئيس لجنة كرة القدم داخل القاعةا -

 المدير الفني الجهوي  محمد  غدامسي -

 مخلوف أوالد الحاج إبراهيم.  -

 ممثلي الفرق التالية:  -

o  .سري    ع الرويسات 

o هضبة متليلي 

o  .الوفاق الرياضي المنيعة 

o  .مولودية عين البيضاء 

o  .النجم الساطع حاسي مسعود 

o  .شبيبة جامعة 

o أمل تماسين 

o  .أهلي حاسي مسعود 

 كما غاب ممثلو الفرق التالية: 

o شباب قصر متليلي 

o مدرسة تطوير كرة القدم 

o شباب مجد بريان 

o مشعل القصور 

o حساني عبد الكريم 

 .لمناقشة األمور التنظيمية لبداية موسم كروي ناجح

النقاط  رق إلىافتتحت الجلسة بكلمة من طرف السيد رئيس الرابطة الجهوية لكرة القدم، بعدها تم التطحيث  

  :التالية

 ستعراض الملفات غير المكتملة مع ممثلي الفرق. ا -0
 

 االتحــــــــــاد الجــــــــــــــــزائــــــــــــــــري لكــــــــــــــــرة القـــــــــــــــــــــــدم
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 قسيم الفرق المنخرطة إلى فوجين: ت -0

a.  الفوجA: 

  .مدرسة تطوير كرة القدم داخل القاعة 

  .النجم الساطع حاسي مسعود 

  .مشعل القصور 

  .شبيبة جامعة 

  .حساني عبد الكريم 

  .أمل تماسين 

 أهلي حاسي مسعود 
b.  الفوجB: 

  .شباب سري    ع الرويسات 

 شباب هضبة متليلي 

  .إتحاد شباب قصر متليلي 

  .شباب مجد بريان 

  .الوفاق الرياضي المنيعة 

  .مولودية عين البيضاء 
كيد على ضرورة  -3 اخل في قوانين كرة القدم دلسير المقابالت كما هو منصوص باألمور التنظيمية  االلتزامالتأ

 القاعة: 
a. خير لبداية المقابلة. دقيقة كتأ 01مدة  احترام 
b.  تاري    خ اإلعالن. كأخر أجل لتسديد الغرامات المترتبة على الفرق من يوم   31يمنح مدة  

، نهائي( –نهائي  )نصف لقاءينكل فوج للعب   والثاني منلتحديد البطل الجهوي تم االتفاق على تأهل األول  -2
 الفوج أ مع الثاني من الفوج ب واألول منحيث سيلعب الثاني من الفوج أ مع األول من الفوج ب، 

ة أسفرت عن المقابالت التالي والتي لكأس الجمهورية ىولباألدوار التمهيدية األ الخاصة،عملية القرعة  ءإجرا  -1
 :2019 نوفمبر 01بداية من يوم 

a.  :الدور األول 

  :مشعل القصور.  ضدمدرسة تطوير كرة القدم داخل القاعة  المقابلة األولى 

 شباب مجد بريان.  ضد: شباب سري    ع الرويسات المقابلة الثانية 

 أهلي حاسي مسعود.  ضد: شباب هضبة متليلي ثةالمقابلة الثال 

 النجم الساطع حاسي مسعود.  ضد: حساني عبد الكريم المقابلة الرابعة 

 الوفاق الرياضي المنيعة.  ضد: سبيبة جامعة المقابلة الخامسة 

 أمل تماسين.  ضد: إتحاد شباب قصر متليلي المقابلة السادسة 

  .مولودية عين البيضاء معف     ى 
b.  الثانير الدو: 

 الفائز من المقابلة الخامسة.  ضد: الفائز من المقابلة الثانية المقابلة السابعة 

 الفائز من المقابلة الثالثة.  ضد: الفائز من المقابلة الرابعة المقابلة الثامنة 

 مولودية عين البيضاء.  ضد: الفائز من المقابلة األولى المقابلة التاسعة 

 عف     ى الفائز من المقابلة السادسة م 
 

 رئيس اللجنة
 
 


