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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  12الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201 فیفري 05 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیـــر التقنــــي  بن حمیدوش رفــیــق
 شبابلجنة التنظیم الریاضي رئیس  بن الذیب عبد الحمید

  یاضي رئیس لجنة التنظیم الر فىـــطـیدي مصـــمھ

  -  ــــوعض -ممثل النوادي   سالــــم محمــــد
  -  ــــوعض -ممثل النوادي   خالف محمد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
  لجنة اإلجازات  ینة سعیدعو

  
  ال یوجد: بعذرالغائبون 

 

  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید
ال�ذي ش�رع  بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�اليثم أحال الكلمة إلي السید  ،بالحاضرین

  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  11مصادقة على النشریة الرسمیة رقم ال / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
ومق�ابالت  م�ا قب�ل الش�رفي 11و10الجول�ة و الش�رفي للقسم 15و14الجولة تحلیل مقابالت /  03

   2018/2019للموسم  الكأس
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/  / 05
  

   11/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  11النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  



  
   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي: :/ البرید الوارد02
 :برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
  ثلي االتحادیة للجمعیات العامة العادیة للرابطاتمراسلة ب/خ جدول مم -
  مراسلة ب/خ تسدید حقوق اشتراك الجمعیة العامة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم -

 :برید مدیریة الشباب والریاضة  
 27/01/2019مراسلة ب/خ زیارة تحدید األشغال على مستوى الملعب البلدي لبلدیة مقرة یوم -

  المحترفة مكرة القدرابطة برید:  
  بالجزائر العاصمة  USMH/RCKللسید بن حمیدوش العمري كمحافظ لقاء أمر بمھمة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  برمجة المقابالت ألصناف الشبابب/خ  مراسلة -
  ادیة لرابطة المسیلة.ممثل االتحادیة في الجمعیة العامة الع  ب/خ مراسلة -
   الملف المالي للحكام الوالئیینمراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  طلب تخفیف العقوبةب/خ  وفاق الھامل فریقرئیس مراسلة  -
  والشباب طلب تأجیل مقابلة األكابرب/خ  اتحاد بطمات تامسةمراسلة فریق  -
  سنة إلى اوالد دراج 17و 15من  توضیح لعدم تنقل فئة أقلب/خ  مولودیة شباب مقرةمراسلة  -
  تأجیل مقابلة األكابرمراسلة أوالد عدي لقبالة ب/خ  -
  طلب تقدیم مقابلة األكابرب/خ إتحاد مجدل مراسلة  -

 برید مختلف :  
  ب/خ طلب تعیین ثالثي تحكیم  سونلغازمراسلة  -

   البرید الصادر/ 
یم ت���اریخ الجمعی���ة العام���ة العادی���ة للرابط���ة ی���وم تق���دب/خ االتحادی���ة الجزائری���ة لك���رة الق���دم إل���ى  مراس���لة -

09/02/209  
  إشعار بعقد الجمعیة العامة العادیة وكل الوثائق للجمعیةب/خ  مدیر الشباب والریاضةمراسلة إلى  -
  جدول إرسال الملفات المالیة للحكامب/خ  الرابطة الجھویة باتنةمراسلة إلى  -
  مضمار الملعب لالختبار البدني للحكام الوالئیینتسخیر ب/خ  یاضاتدیوان المركب المتعدد الرمراسلة إلى  -
  تسخیر سیارة اسعاف لتغطیة االختبار البدني للحكامب/خ  رئیس الوحدة الرئیسیة للحمایة المدنیةمراسلة إلى  -
  مراسلة إلى رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ تقدیم تاریخ الجمعیة العامة العادیة للرابطة -
لحض�ور دعوة لرؤساء الرابطات الوالئیة لجھة باتنة والرابطة الجھویة ورئیس االتحاد الجزائري لك�رة الق�دم  -

  09/02/2018الجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئیة المسیلة یوم 
  09/02/2019دعوة لمدیر الشباب والریاضة بالمسیلة لحضور الجمعیة العامة العادیة یوم  -

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 11و10والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 15و14 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2018/2019للموسم 
  

ین الحجل وبرھوم شھدت اعتداء على ماعدا مقابلة ع ،25/01/2019لیوم  14الجولة مقابالت لعبت            

 للقس�م الش�رفي ج�رت ف�ي ظ�روف حس�نة، 01/02/2019لی�وم  15والجولة ، من فریق عین الحجل الرسمیین

ما   11والجولة  .لعبت في ظروف عادیةللقسم ما قبل الشرفي  26/01/2019لیوم  10الجولة مقابالت  كذلك

األم�ن، كم�ا بسبب غیاب  وفاق الھامل واتحاد مجدلبلة عدم إجراء مقاشھدت  02/02/2019قبل الشرفي یوم 

  بعض احداث العنف. سنة بین أمل برھوم ورائد اوالد دراج شھدت 19ان مقابلة كأس الجمھوریة فئة أقل من 

  

  



   : مال اللجانـــــــأع/ 04 

   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  
  دراسة القضایا -                              

                            و برمجة فیفري للقسمین للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  + مراقبة الحكام في المالعب الجدد تعیینات الحكام -                               
  عرض حال عن الفحص الطبي ونصف یوم بیداغوجي للحكام الجدد -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -                               

  ل الشرفيوما قبالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 18و17محضر رقم  -

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

  لشباب كل األفواجل 12الجولة  برمجة -                                    
    ت المتأخرة المقابالبرمجة  -                                    

 DEF2تحضیر تربص المدربین  - :المدیـــــــریـــــة التقنیــــة
                                

  شؤون مختلفة: 05

  
الفحص الطبي ونصف یوم بیداغوجي للحكام الناجحین قدم رئیس لجنة التحكیم عرض حال عن  -

  بمقر الرابطة. 02/02/2019و  01الجدد یومي 
  
عن زیارة ملعب بلدیة مقرة والتي تضمنت تحدی�د األش�غال عل�ى الرابطة عرض حال  قدم رئیس -

  27/01/2019مستوى الملعب بدعوة من مدیر الشباب والریاضة لوالیة المسیلة یوم 
  
اس�تقبالھ لرؤس�اء الف�رق وف�اق الھام�ل ووداد ع�ین الحج�ل ع�ن ع�رض ح�ال رئ�یس الرابط�ة قدم  -

  خالل المقابالت. وأمل برھوم ب/خ األحداث المسجلة
  
نظرا لبعض األمور التنظیمیة تم تقدیم تاریخ الجمعیة العامة العادیة للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم  -

كما تمت دعوة رؤس�اء الرابط�ات  حیث یتم التحضیر لھا، 09/02/2019 السبت المسیلة إلى یوم
یة لك�رة الق�دم باتن�ة، وعض�و الوالئیة لكرة القدم لجھة باتنة ورئیس وعضوي مكتب الرابطة الجھو

  المكتب الفدرالي الجزائري لكرة القدم السید عمار بھلول.
  
ت��م اقت��راح تعی��ین م��راقبین لمق��ابالت أص��ناف الش��باب عب��ر ت��راب الوالئی��ة للوق��وف عل��ى س��یر  -

  المقابالت الشبانیة.
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                                                      المدیر اإلداري والمالي
  

     بن حمیدوش العمري                                                                       بوغـــــازي محسن


