
  الرابطة الوالئیة  لكرة القدم غردایة

  اجتماعمحضر

 اجتماع انعقدصباحا على الساعة العاشرة ألفین و ثمانیة عشرة  سنةجانفي   من شھر عشرفي یوم السبت  الثالث 

بثانویة دمحم الخضر الفیاللي  تحت إشراف السید عزوز یوسف رئیس الرابطة  من البطولة الوالئیة الذھابمرحلة  تقیمل

  ورقلةو بحضور السید كحلول جلول ممثل السید  رئیس الرابطة الجھویة 

  :  الحاضرین

 األمین العام عاشوري علي -

 )طبیب(     رئیس اللجنة الطبیة العیورات یوسف  -

 القاعةرئیس لجنة كرة القدم داخل  تقار عبد القادر   -

 رئیس لجنة أخالقیات الریاضةحمید عبد الحاكم عبد ال -

 مدیر التقني الوالئي  زویجة دمحم  -

 رئیس اللجنة الوالئیة لتحكیم شبیحي بن عیسي      -

 نادي أھلي ضایة بن ضحوة     مول الضایة عمر       -

 قوقة عیسي                مدرسة وفاق غردایة -

 ھالل بلدیة غردایةقباني  علي                  -

 حني مصطفي              نادي النصر بنورة -

 عبد العزیز صالح          نادي النصر بنورة -

 حاسي القارة  فدوة عبد  القادر           نادي نجوم الصباح -

 غشي  علي                 نادي الریاضي بلدیة زلفانة -

 وداد الریاضي زلفانةرحماني عبد القادر         -

 شیتي عبد القادر      نادي إتحاد ضایة بن ضحوةحوی -

 زحاف دمحم               نادي إتحاد ضایة بن ضحوة  -

 ملودیة بلدیة حاسي القارةسلیماني عمار         -

 النجم الریاضي القرارة      تریعة بشیر           -

 مطھري  شریف  سریع شباب  بریان -

 براھیم              سریع شباب بریان دبوز -

 لشھب عبدهللا            نادي الریاضي أمل ضایة بن ضحوة -

 بن ھنیة حمزة           نادي الریاضي أمل ضایة بن ضحوة -

 مرسلي عبد الحمید     رائد شباب التنیة متلیلي   -

 أوالد مختار عبد القادر    حكم جھوي -

  معمر                 عضو اللجنة التقنیة      قندة -

تم تكریم النوادي التي تحصلت  للبطولة الذھابتقییم مرحلة عزوز یوسف مرحبا بالحضور و قبل  إفتتح الجلسة السید

  .في الفئات الصغرى 2016/2017بطولة الموسم الماضي  على

بطولة البھذه الفئة و تقدیم ید العون إلنجاح  ادیاالعتناءو بعد دالك تدخل السید رئیس الرابطة حیثطلب منرؤساء النو

  .الخاصة بھذه الفئة التي انطلقت خالل العطلة الشتویة
  

الذي شرح للحضور نظام عملیة القرعة لكأس الوالیة  التي على أحیلت الكلمة لألمین العام السید عاشوري دالكو بعد 

  :أسفرت نتائجھا على النحو التالي 

 أكابرلدور التمھیدي ا -1

  أھلي القرارة// نادي الریاضي الجرائف 

  وداد مدینة زلفانة// جیل بودوایة بریان 



 الدور الثاني  -2

 النادي الریاضي أوالد زید// رائد شباب التنیة متلیلي   - أ

 وداد مدینة زلفانة.......// المتأھل من جیل بودوایة بریان // شباب الریاضي الفتح    - ب

 ملودیة بلدیة حاسي القارة// ضایة  نادي أھلى  - ت

 أھلي القرارة.......................// المتأھل من نادي جرایف// شباب بلدیة سبسب   - ث

 الدور التمھیدي  أواسط -1

 جیل بودوایة بریان// رائد شباب التنیة متلیلي 

  نادي الریاضي الجرایف// نادي النصر بنورة  

 الدور الثاني / 2

 ن ریاضي إتحاد ضایة  ........//ن الریاضي جرایف // المتأھل من نادي النصر بنورة   - أ

 ن الریاضي أمل ضایة// ملودیة بلدیة حاسي القارة   - ب

 نادي أھلي الضایة .........//جیل بودوایة بریان // رائد شباب متلیلي المتأھل من   - ت

 سریع شباب بریان// وداد مدینة زلنانة   - ث

  شبال افئة األ

  ملودیة بلدیة حاسي القارة// ن الریاضي جرایف  1

  ن ریاضي أمل ضایة// باب بریان شسریع  2

  غاردایة مدرسة الوحات// جیل بودوایة بریان  3

  ن الریاضي إتحاد ضایة// ن أھلى ضایة  4

  

  فئة األصاغر 

  غاردایةمدرسة الوحات/ جیل بودوایة بریان  1

  ضایة ن الریاضي أمل// وداد مدینة زلفانة  2

  سریع شباب بریان // ملودیة حاسي القارة  3

  ي ــــــــمعف: ن الریاضي إتحاد ضایة 

  

  المدارس 

  ملودیة حاسي القارة// مدرسة الوحات  1

  سریع شباب بریان// ن الریاضي أمل بریان  2

  أھلي ضایةنادي  // الل بلدیة غردایة ھ 3

 

بعد تدخل رؤساء النوادي حیث كانت التدخالت على  و  للبطولة شرفي و ما قبل الشرفي الذھاببنسبة لتقییم مرحلة  أما

  :النقاط التالیة 

 التحكیم  -

 )المنتخبات(الوالئیة   اللجنة التقنیة -

 كرة القدم داخل القاعة -

 المغلقة المالعب -

 الطب الریاضي  -

 بطولة الفئات الصغري -

  :الحضور على التوصیات التالیة  اتفقو في األخیر 

 لكل األصناف الوالئیة الالعبین للمنتخباتعلى إعادة النظر في نظام التنقیب  -



لفتح المالعب المغلقة الوالیة والي مدیر الشباب و الریاضة للتدخل لذي السید  إلى السید التماستقدیم   -

ادي التي تتنقل للعب خارج منحة المقدمة للنوأو إعادة النظر في ال)غردایة/ المنیعة / بریان / القرارة (

 .مالعبھا

 

 اإلعتناء بالفئات الصغري -

 شراء العتاد الطبي   -الطب الریاضي   -

 

  و رفعت الجلسة على الساعة الثانیة زواال من نفس الیوم الشھر و السنة  

  

  

  رئیس الرابطة

 عزوز یوسف  


