
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  11الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201 جانفي 22 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق

 أكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

 بابشلجنة التنظیم الریاضي رئیس  بن الذیب عبد الحمید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
  عضــــــــــــــــــو  خالـــف محمـــــد

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  : ربعذالغائبون 

 

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 
  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

  10مصادقة على النشریة الرسمیة رقم ال / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
ومق�ابالت  ما قبل الش�رفي فوج ب 9الجولة و الشرفي للقسم 13و12الجولة تحلیل مقابالت /  03

   2018/2019للموسم  كأس الجمھوریة
    أعمال اللجان/ 04
 2019ق��دیرات المالی��ة والت 2017/2018واألدب��ي   2018المص��ادقة عل��ى التقری��ر الم��الي  /05

  2018/2019وبرنامج نشاط الرابطة 
  شؤون مختلفة /06
  
  



   10/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  10النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   إلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:قام المدیر ا: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  یوم قبل إجرائھا 15تاریخ إجراء الجمعیة العامة العادیة للرابطة وإرسال الوثائق المطلوبة مراسلة ب/خ  -
 

  المحترفة قدمكرة الرابطة برید:  
 12/01/2019یوم  ببوسعادة  ABS/NCMللسید بن حمیدوش العمري كمحافظ لقاء أمر بمھمة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  20/02/2019الجمعیة العامة العادیة للرابطة الجھویة باتنة یوم ب/خ  مراسلة -
  31/01/2019اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراسلة ب/خ  -
    مراسلة ب/خ تاریخ إجراء الجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئیة المسیلة -

  :برید النوادي 
  برھومتقریر حول مقابلة ب/خ  اتحاد اوالد سلیمانمراسلة فریق  -

 برید مختلف :  
   حكیمطلب تعیین ثالثي تب/خ  لجنة خدمات سونلغاز مراسلة -
 طلب تعیین ثالثي تحكیمب/خ مراسلة مجموعة الدرك الوطني  -

   البرید الصادر/ 
  2018/2019تسدید اشتراك الجمعیة العامة ب/خ  الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنةإلى  مراسلة -
طل����ب اس����تغالل الملع����ب ی����وم ب/خ  م����دیر دی����وان المرك����ب المتع����دد الریاض����ات بالمس����یلةمراس����لة إل����ى  -

  لالختبار البدني للحكام الوالئیین. 25/01/2019
   25/01/2019یوم  سیارة إسعافتسخیر ب/خ  رئیس الوحدة الرئیسیة لحمایة المدنیةمراسلة إلى  -
  19/01/2019سنة یوم  13برمجة الدورة الثانیة لفئة أقل من ب/خ  الفرق لكل األقساممراسلة إلى  -
تس���دید اش���تراك الجمعی���ة العام���ة للرابط���ة ب/خ  الش���رفيف���رق القس���مین الش���رفي وم���ا قب���ل مراس���لة إل���ى  -

2018/2019  
اس�تدعاء الجمعی�ة العام�ة العادی�ة للرابط�ة الوالئی�ة ب/خ  فرق القس�مین الش�رفي وم�ا قب�ل الش�رفيمراسلة إلى  -

  16/02/2019لكرة القدم المسیلة یوم 
  كل األصناف.باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت ل -

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي ف�وج ب 9والجولة  لقسم الشرفيل 13و12 ةتحلیل مقابالت الجول/  03

   : 2018/2019للموسم  ومقابالت كأس الجمھوریة
  

للقس��م الش��رفي  18/01/2019لی��وم  13والجول��ة  12/01/2019لی��وم  12الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

م�ا ع�دا توق�ف مقابل�ة الزیت�ون وتارمون�ت بس�بب االعت�داء عل�ى الحك�م الرئیس�ي ی�وم  جرت في ظروف حس�نة،

 بس�بب نق�ص تع�داد فری�ق اوالد س�لیمانوعدم اجراء مقابلة أوالد سلیمان ومیكانیك ب�ن س�رور  12/01/2019

م�ا  لعب�ت ف�ي ظ�روف عادی�ةللقسم م�ا قب�ل الش�رفي   12/01/2019لیوم  الفوج ب  09الجولة مقابالت  كذلك

  االمن.غیاب بسبب  أوالد عدي لقبالة وسریع بئر ماضيمقابلة  عدم إجراءعدا 

   



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  الشرفي وما قبل الشرفي للقسموترتیب مرحلة الذھاب  قة على النتائجالمصاد -                              
  للقسمین جانفيبرمجة المقابالت شھر  -                              
                                

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
   أكابر وشباب ت الحكامتعیینا -                               

  تقریر تربص التكویني للحكام الجدد -                               
  25/01/2019تحضیر االختبار البدني للحكام الوالئیین یوم  -                              
   01/02/2019وم تحضیر الفحص الطبي ونصف یوم بیداغوجي للحكام الجدد ی -                              

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 15و14محضر رقم  -

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08محضر رقم  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  قضایادراسة ال -                                   
  سنة 13لفئة أقل من  2ألصناف الشباب والدورة  10و09برمجة الجولة  -                                   

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08محضر رقم  -              :المدیریة التقنیة
  19/01/2019وم ی یوم بیداغوجي للمدربین 1/2عرض حال عن -                                   

                                                                                                   

 2019والتق��دیرات المالی��ة  2017/2018واألدب��ي   2018/ المص��ادقة عل��ى التقری��ر الم��الي / 05
  :2018/2019وبرنامج نشاط الرابطة 

عل��ى أعض��اء  2017/2018واألدب��ي  للموس��م  2018الي لس��نة بع��د ق��راءة التقری��رین الم��       
مكتب الرابطة، وبعد مناقشة مختلف أبوابھ صادق أعض�اء المكت�ب باإلجم�اع عل�ى التقری�ر الم�الي 

  2017/2018والتقریر األدبي للموسم  2018لسنة 
بط�ة للموس�م وإثرائھ�ا م�ع برن�امج نش�اط الرا 2019كذلك تم مناقشة التقدیرات المالیة لس�نة        

عل��ى  ا. وھ��ذا قب��ل عرض��ھم��ن ط��رف أعض��اء المكت��ب وص��ادق علیھ��ا باإلجم��اع 2018/2019
    بمقر الرابطة. 16/02/2019المقررة یوم السبت  أعضاء الجمعیة العامة للرابطة للمصادقة

  

 شؤون مختلفة :/ 06

ى ی����وم للرابط����ة الوالئی����ة لك����رة الق����دم الت����ي س����تجر ی����تم تحض����یر الجمعی����ة العام����ة العادی����ة -
16/02/2019     

والم��الي لس��نة  2017/2018حی��ث ت��م خ��الل ھ��ذا االجتم��اع المص��ادقة عل��ى التقری��رین االدب��ي 
  .2019والتقدیرات المالیة لسنة  2018/2019وكذلك برنامج النشاط  2018

  
تم تذكیر الفرق وأعض�اء الجمعی�ة العام�ة للرابط�ة بتس�دید اش�تراك الجمعی�ة العام�ة والمق�درة ب�ـ:  -

  .دج بالنسبة ألعضاء مكتب الرابطة 500.00دج بالنسبة للفرق و  1000.00
  
وك���ذلك  25/01/2019ی���تم تحض���یر االختب���ار الب���دني للحك���ام ال���والئیین مرحل���ة ال���ذھاب ی���وم  -

  .01/02/2019الفحص الطبي ونصف یوم بیداغوجي للحكام الوالئیین الناجحین الجدد یوم 
  
    

  طةـــیس الرابـرئ                                                             المدیر اإلداري والمالي          
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


