
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  07الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1920 دیسمبر 24 الثالثاءسة لیوم ــالجل

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 لریاضي أكابررئیس لجنة التنظیم ا فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 عضـــــــــــــــــــو خالـــف محمـــد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید
  عضو لجنة االنضباط  علواني حسین

  
  : بعذرالغائبون 

 

  نضباطاالرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

 
  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
  األعمال. في قراءة نقاط جدول

  
  : جدول األعمال كما یلي

  06المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس����م  م����ا قب����ل الش����رفي 07الجول����ة و الش����رفي للقس����م 08الجول����ة تحلی����ل مق����ابالت /  03

2018/2019   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  

   06رقم  / المصادقة على النشریة الرسمیة01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  06النش�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   
 الوالئیة رابطةیل الریاضي المسیلة على مستوى الب/خ نشاط النادي الریاضي جمراسلة -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم :  
   قائمة المالعب المصادق علیھا إلجراء مقابالت كأس الجزائر للشبابمراسلة ب/خ -
  ي عدد التغییراتسنة وكذلك تغییر ف 15و14مراسلة ب/خ تغییر في وقت المقابلة لفئتي أقل من  -
  مراسلة ب/خ تسلیط غرامة مالیة على الفرق التي تنجز الرخصة الثالثة للمدرب -
  21/01/2020إلى  22/12مراسلة ب/خ الفترة الثانیة إلنجاز رخص الالعبین من  -
  مراسلة ب/خ تعلیق كل المنافسات الریاضیة حدادا على وفاة الفریق قائد األركان رحمھ هللا -

  المحترفة كرة القدمة رابطبرید:  
  بقسنطینة 28/12/2019یوم  CSC/NCMأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء الكأس -
  ببجایة 21/12/2019یوم  JSMB/OMA مقابلةأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ   -
  بالخروب 16/12/2019یوم  ASK/USMHأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ مقابلة  -

  باتنة  لكرة القدم لجھویةالرابطة ابرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  بباتنة 18/12/2019یوم  مكتب الرابطة الجھویةاجتماع مراسلة ب/خ  -
  سنة 15و14بالغ ف/ت تغییر وقت المقابلة وعدد البدالء لفئتي أقل من مراسلة ب/خ  -
  26/12/2019ة الجزائریة لكرة القدم یوم مراسلة ب/خ استدعاء ثالثي تحكین للجنة الطعون لالتحادی -
  باإلضافة إلى برمجة المقابالت وتأخیر وتقدیم مقابالت للجھوي -

 :برید النوادي  
  تقریر حول مقابلة المعاریف وبوطي سایحب/خ  شباب المعاریفمراسلة فریق  -
  تقریر حول مقابلة المعاریف وبوطي سایحب/خ  مراسلة فریق بوطي سایح -
  طلب معاینة الملعب البلديب/خ  فریق تامسةمراسلة  -
 مراسلة فریق بوطي سایح ب/خ طلب استخراج نسخة من رخصة المدرب -

 برید مختلف :  
 ثالثي تحكیم ومندوب لمقابلةطلب ب/خ  لجنة الخدمات االجتماعیة سولنغازمراسلة  -
 مراسلة قائد مجموعة الدرك الوطني ب/خ تعیین حكام كرة القدم -

  د الصادرالبری/ 
  نشاط فریق الجیل الریاضي المسیلي بطلب منھاب/خ مدیریة الشباب والریاضة مراسلة إلى  -
  سنة 13مراسلة إلى مدیر المركب الریاضي الجواري القطب ب/خ طلب استغالل الملعب لفئة أقل من  -
  29/12/2019مراسلة إلى فریق تامسة ب/خ معاینة الملعب البلدي یوم  -

  مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف. باإلضافة إلى

  
للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 07والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 08 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03

2019/2020 :    
  

مقابالت  كذلك للقسم الشرفي جرت في ظروف حسنة، 21/12/2019لیوم  08الجولة مقابالت لعبت            

توق�ف مقابل�ة م�ا ع�دا تس�جیل  لعبت في ظ�روف عادی�ةللقسم ما قبل الشرفي  21/12/2019لیوم  07ولة والج

في الشوط الث�اني بس�بب أح�داث، والغی�اب الثال�ث لفری�ق الھام�ل ف�ي مقابل�ة تامس�ة وك�ذلك  المعاریف والمحارقة

  غیاب سیارة اإلسعاف في مقابلة عین الخضراء وإتحاد سیدي ھجرس.

  
  
  
  



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  البطولة وتصفیات كأس الجزائر المصادقة على النتائج -                              
  دراسة القضایا -                               

  س بیداغوجیة للحكام درو -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام  -                               

  28/12/2019-27-26تحضیر تربص الحكام الجدد أیام  -                              
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  ھذه النشریةقرئ وصودق علیھ خالل  10و09محضر رقم  -
  

  دراسة القضایا - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  ألصناف الشباب المقابالت للعطلة الشتویةبرمجة  -                                   
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -                                   
  سنة شھر دیسمبر 13برمجة المقابالت لفئة أقل من  -                                  

  
  عرض حال عن اكتشاف المواھب الشابة في المالعب - :المدیریــــة التقنیــــة

  سنة 13تعیین المؤطرین والمكتشفین لفئة أقل من  -                         
  لنشریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذه ا 03محضر رقم -                          

                                      

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
ق��دم رئ��یس الرابط��ة ع��رض ح��ال ع��ن اجتم��اع مكت��ب الرابط��ة الجھوی��ة لك��رة الق��دم باتن��ة ی��وم  -

  بباتنة 18/12/2019
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


