إنه بتاريخ السادس والعشرون من شهر أوت من سنة ألفين و تسعة عشر و في حدود الساعة
 10.00صباحا بمقر الرابطة الوالئية لكرة القدم سوق أهراس.
إفتتحت الجلسة من طرف رئيس الرابطة الوالئية لكرة القدم سوق أهراس السيد /رضا مكفه
إستهل اإلفتتاح بكلمة ترحيبية ألعضاء مكتب الرابطة .

حيث

األعضاء الحاضرون :
السيد /رضا مكفه

رئيس الرابطة

السيد /بوزياني جمال

نائب رئيس الرابطة

السيد /صيد فتحي

عضو مكتب الرابطة

السيد /سماتي عبد الرزاق

عضو مكتب الرابطة

السيد /لعايبي عبد الرزاق

الكاتب العام للرابطة

السيد /قراينية عماد

عضو مكتب الرابطة

السيد /قشار ثابت

عضو مكتب الرابطة

األعضاء الغائبون :
السيد /زروالي كمال

عضو مكتب الرابطة

غياب بمبرر

وبعدها تم عرض جدول األعمال الخاص باالجتماع والذي تضمن مايلي :
 - 1تكريم المتوجين بالبطولة الوالئية بمختلف الفئات :أكابرU15-U17- U19 -
 -2تأهيل المالعب
 -3تعيين اللجان
 -4إقتناء األلبسة الرياضية للمدربين المتربصين DEF1
 -5مراسلة الى السيد رئيس الفيدرالية بخصوص مقر خاص بالرابطة .
 -6تحديد موعد إستقبال ملفات اإلنخراط الخاصة بالموسم الرياضي 2020-2019
بناءا على إجتماع الرابطة رقم  08بتاريخ 14ماي  2019والذي تضمن تكريم المتوجين
* تم تحديد موعد تكريم المتوجين بالبطولة للموسم الرياضي الفارط يوم  14سبتمبر  2019حيث سيتم
إستدعاء جميع رؤساء النوادي و كذا دعوة جميع السلطات المحلية بقاعة المؤتمرات ميلودي الطاهر .
* تم تحديد نوع الهدايا و المتمثلة في لباس رياضي  10 +كورات قدم  +كأس  +شهادة شرفية .

 -2بخصوص تأهيل المالعب تم تحديد موعد إنطالق معاينة المالعب من طرف اللجان المختصة يوم
. 2019/09/03
حيث تم تشكيل لجنتين للمعاينة وفحص المالعب
اللجنة األولى و المتكونة من :
 السيد /سماتي عبد الرزاق السيد /عوايجية الحفصي السيد /بن يحي مختارسوف تقوم بمعاينة المالعب اآلتية  :المشروحة – تاورة – المراهنة – الحدادة – الخضارة
اللجنة الثانية و المتكونة من :
 السيد /سرايعية بوجمعة السيد /شرفي بشير السيد /عزاق الطاهرسوف تقوم بمعاينة المالعب اآلتية  :الزوابي – بئر بوحوش – سافل الويدان – أم العظائم – خميسة
 -3بخصوص تعيين اللجان :
لجنة التحكيم  :رئيس اللجنة  :السيد /عوايجية الحفصي
التكوين  :السيد /جلمودي نبيل
السيد /كالع كمال
التعيين  :السيد /خشاينية صالح
السيد /شرفي بشير
لجنة التنظيم  :رئيس اللجنة  :السيد /سرايعية بوجمعة
نائب رئيس اللجنة  :السيد /سماتي عبد الرزاق
لجنة التأهيل  :رئيس اللجنة  :السيد /بن يحي مختار
نائب رئيس اللجنة  :أنيس بوغالم
لجنة اإلنضباط  :رئيس اللجنة  :اآلنسة  :مسلتي صبرينة
نائب رئيس اللجنة  :السيدة  /حوامدية مليكة
المديرية الفنية الوالئية  :السيد /نور الدين جفال

لجنة اإلستشارة الخاصة بإقتناء جميع مستلزمات الرابطة  :رئيس اللجنة  :السيد /بوذيبة شعبان
عضو اللجنة  :السيد /سماتي عبد الرزاق
عضو اللجنة  :بن يحي مختار
اللجنة الطبية  :الدكتور  :جالبي عبد القادر .
تحديد يوم األحد  01سبتمبر 2019لتعيين و تنصيب جميع اللجان على  10صباحا .
 -4تم تأجيل نقطة شراء األلبسة الرياضية الخاصة بالمدربين المتربصين  DEF1إلى غاية استكمال جميع
التدابير الالزمة لهذا التربص .
 -5مراسلة السيد رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم بخصوص إقتناء مقر تابع لديوان الترقية و التسيير
العقاري كمقر دائم للرابطة .
 -6اإلتصال بجميع رؤساء النوادي بضرورة دفع ملفات اإلنخراط على مستوى الرابطة في أقرب اآلجال .
أختتم اإلجتماع بكلمة رئيس الرابطة حول ضرورة التعاون من أجل بداية موسم رياضي منظم .
رفعت الجلسة على الساعة  12.00زواال

الكاتب العام
لعايبي عبد الرزاق

رئيس الرابطة
مكفة رضا

