
 الرابطة الوالئیة لكرة القدم غردایة

 محضر إجتماع مكتب الرابطة 

  

علي  سادس  من شھر جانفي من عام ألفین و ثمانیة عشرال السبت یومفي              

و بحضور  رئیس الرابطة مكتب الرابطة تحت رئاسة عزوز یوسف اجتمع الساعة العاشرة

  :السادة 

  األمین العامعاشوري علي                 

  زویجة دمحم                   المدیر التقني الوالئي

  اإلنضباطبوعبدلي جمال الدین          رئیس لجنة 

  العیورات یوسف           رئیس اللجنة الطبیة 

  قوادر دمحم                   ممثل الحكام

  بوعرعارة فیصل            رئیس اللجنة المالیة

  

  :جدول األعمال 

 عرض حال حول بطولة الفئات الصغرى -

 تقییم بطولة القسم الشرفي و ما قبل الشرفي مرحلة الذھاب -

   2017/2018الكأس الوالئیة لموسم  -

 كرة القدم داخل القاعة تشجیع -

 FAF1 -  1S1تربص مدربین  رتحضی -

 الحكامتربص  -

 الطب الریاضي -

و من  علي  حیث قدم عرض حال حول بطولة الفئات الصغرى تدخل السید عاشورى/ 1

ھدا تقرر تطبیق ول إھتمام لھذه الفئةأي أن بعض  النوادي ال تولي  خالل العرض تبین 

  .القوانین المسییر لھذه الفئة

یوم  قرر دعوة النوادي إلجتماعبالنسبة لبطولة القسم الشرفي و ما قبل الشرفي ت/ 2

ھاب و إجراء عملیة القرعة الخاصة ذمن أجل تقییم مرحلة ال 2018 جانفي 13السبت 

   2017/2018بكأس الوالیة للموسم الریاضي 



لمتابعة  رئیس اللجنة الوالئیة كرة القدم داخل القاعة  تكلیف السید تقار عبد القادر/ 3

ت و الملف واالتصال بالرابطة الجھویة من أجل جلب كل المعلومات و  وضع كل الترتیبا

  .في بطولة كرة القدم داخل القاعة تشجیع النوادي من أجل االنخراط

عرض حال حول ببالنسب لتربص المدربین تقدم السید زویجة دمحم المدیر التقني / 4

دربین فوج غاردایة  ألسباب تقنیة  تقرر تأجیل التربص إلى یوم التحضیر لتربص الم

    27/01/2018السبت 

الدي أعطي عرض حال  بالحكام تدخل السید قوادر دمحم لخاص أما بنسبة للتربص ا/ 5

الذي أجل إلى  2018جانفي /13و 12یر لھذا التربص الذي كان مقرر أیام حول التحض

  , وقت الحق

بعرض حال حول بعض ملفات بالنسبة لطب الریاضي تقدم السید العیورات یوسف / 6

ملفات الالعبین من أجل متابعة بمشروع شراء عتاد طبي و تقدم  ECGالالعبین و خاصتا 

 و الحكام 

 تكریم أبطال الموسم الماضي للفئات و في األخیر تقرر بمناسبة قرعة كأس الوالیة

  .الصغري

  و رفعت الجلسة على الساعة الواحدة من نفس الیوم الشھر و السنة

  

  

  العام                                                             الرئیس األمین

  عاشوري على                                                          عزوز یوسف

  

  

  

  

  

  

  

  


