
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  13الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201 فیفري 18 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق
  شباب لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

  ممثــــل الحكـــــام  خلف هللا عبد النور
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید
  للجنة الطبیةرئیس ا  رقیق برة عبد الحمید

  االنضباطلجنة  رئیس یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  
  ال یوجد :الغائبون بعذر

 

 
  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید

ثم أحال الكلمة إلي السید بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع ، بالحاضرین
  .في قراءة نقاط جدول األعمال

  
  : جدول األعمال كما یلي

  12المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس����م  م����ا قب����ل الش����رفي 12والجول����ة  الش����رفي للقس����م 16الجول����ة تحلی����ل مق����ابالت /  03

2018/2019   
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
 
  



   12/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  12النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  د الجمعیات العامة العادیة للنواديمراسلة ب/خ عق -
  2019مراسلة ب/خ ملف طلب اإلعانة المالیة لسنة  -
 09/02/2019مراسلة ب/خ الحملة التطوعیة للنظافة لبلدیة المسیلة یوم  -

 ال یوجد:  برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
 
  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم ةالرابطة الجھویبرید:  
    -فاكس   -   الجھویینتعیینات الحكام  -
مكت��ب الرابط��ة الجھوی��ة للس��ادة العم��ري ب��ن حمی��دوش وعوین��ة عب��د الق��ادر  أعض��اءاس��تدعاء مراس��لة ب/خ  -

  .بباتنة 20/02/2019یوم  للجمعیة العامة العادیة للرابطة الجھویة وعمرون ھشام
  ت لمقابالت الكأس للسیداتإرسال ورقة المقابالمراسلة ب/خ  -
  قائمة المترشحین للحكام المواھب الشابةمراسلة ب/خ  -
عرض حال رئیس الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة على أشغال الجمعیة العامة العادیة للرابط�ة مراسلة ب/خ  -

  09/02/2019الوالئیة لكرة القدم المسیلة یوم 
  مراسلة ب/خ الملف المالي للحكام -

 د النوادي: بری 
  الموافقة على ملعب تقلعیتبخصوص  أوالد عدي لقبالة مراسلة -
  شكوى وتظلم ضد محافظ المقابلةب/خ  أمل الدھاھنةمراسلة  -

 برید مختلف :  
  لندوة تاریخیةدعوة ب/خ  إشراقة شباب الغدالوالئیة الجمعیة مراسلة  -
  23/02/2019غالل قاعة االجتماعات یوم طلب استب/خ  الرابطة الوالئیة للكرة الحدیدیةمراسلة  -
  21/02/2019تعیین ثالثي تحكیم یوم ب/خ  الدرك الوطنيمراسلة  - 
 بباتنة 24/02/2019دعوة للجمعیة العامة العادیة یوم ب/خ  الرابطة الوالئیة لكرة القدم باتنةمراسلة  -
  مراسلة سونلغاز ب/خ طلب تعیین ثالثي تحكیم -
  08/02/2019مراسلة رئیس المجاس الشعبي البلدي المعاریف ب/خ دعوة لدورة ریاضیة یوم  -
  

  البرید الصادر/ 
  سنة الفوج ج 13دورة لفئة اقل من ب/خ   سنة 13أقل من الفرق إلى  مراسلة -
   تصلیح الباب الداخلي للملعبب/خ  فریق میكانیك بن سرورمراسلة إلى  -
  قائمة الحكام المواھب الشابةب/خ  لجھویة باتنةالرابطة اإلى مراسلة  -

  باإلضافة إلى مراسالت للفرق ب/خ تأخیر وتقدیم وتدیل في برمجة المقابالت لألكابر والشباب
  
  
  
  
  
  

للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 12والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 16 ل��ةتحلی��ل مق��ابالت الجو/  03
2018/2019 :    



  

ك�ذلك  في ظروف حسنة، 15/02/2019للقسم الشرفي یوم  16لة جرت مقابالت الجو          

جرت ف�ي ظ�روف  16/02/2019یوم الشرفي ما قبل للقسم  ب ین أ وللفوج 14مقابالت الجولة 

ما عدا توقف مقابلة سیدي عیسى والدھاھنة بس�بب االعت�داء عل�ى الحك�م م�ن ط�رف فری�ق حسنة، 

حم�ام الض�لعة بس�بب خ�روج س�یارة اإلس�عاف  وألمب�ي ش�باب ع�ین ال�ریشالدھاھنة وتوقف مقابل�ة 

  .جرت في ظروف حسنة وكذلك غیاب فریق شباب جبل مساعد في مقابلة إتحاد مجدل

  :  مال اللجانـــــــأع/ 0404

  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  المصادقة على النتائج للقسمین                            و دراسة القضایا -                              
  برمجة شھر مارس للقسمین وتصفیات كأس الجزائر  -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   لجــــــــنة التحكـــــــیم :
  تعیینات الحكام  -                               

  دراسة قضایا القسمین الشرفي وما قبل الشرفي -    ــــباط :لجــــــنة االنضـ
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 20و19محضر رقم  -

  
  دراسة القضایا - لجنة التنظیم الریاضي للشباب:

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  -                                    
  ألصناف الشباب  13و 12الجولة برمجة  -                                    

  سنة 13برمجة الدورة االولى والثانیة للفوج ج لفئة أقل من  -                                   
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09محضر رقم  - :المدیـــــــریـــــة التقنیــــة

  23/02/2019نصف یوم بیداغوجي للمدربین یوم  تحضیر -                                

  :   شؤون مختلفة/ 05
  

ج����رت أش����غال الجمعی����ة العام����ة للرابط����ة الوالئی����ة لك����رة الق����دم المس����یلة المنعق����دة بت����اریخ  -
ف��ي ظ��روف تنظیمی��ة جی��دة بحض��ور ممث��ل االتح��اد الجزائ��ري لك��رة الق��دم الس��ید  09/02/2019

اتن�ة وممث�ل مدیری�ة الش�باب والریاض�ة بالمس�یلة الس�ید رئ�یس رئیس الرابطة الجھویة لك�رة الق�دم ب
مص��لحة النش��اطات البدنی��ة والریاض��یة، والحض��ور الش��رفي للس��ید عم��ار بھل��ول عض��و االتح��اد 
الجزائ�ري لك��رة الق��دم ورئ��یس اللجن�ة للتنس��یق م��ع الرابط��ات وت��م ف�ي خت��ام الجمعی��ة تك��ریم بع��ض 

  .عویینالوجوه الریاضیة لوالیة المسیلة وكذلك المد
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن دعوتھ ألشغال الجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئی�ة لك�رة  -

  16/02/2019القدم بسكرة والمنعقدة بتاریخ 
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـمحس ازيــــبوغ


