
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  11الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  0202 فیفري 18 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

  عضــــــــــــــــــو  خالـــف محمـــــد
  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید

  عضو لجنة االنضباط  علواني حسین

  
  : بعذرالغائبون 

 

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
   -عضو  –ممثل الحكام   ف هللا عبد النورخل

  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
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  10 و 09 المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس����م  م����ا قب����ل الش����رفيو الش����رفي ینللقس����م 14و13و12الجول����ة تحلی����ل مق����ابالت /  03

2019/2020   
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة /05
  
  
  



   10 و 09 / المصادقة على النشریة الرسمیة رقم01
  

ال�ذي ك�ان  28/01/2020لی�وم  10 و 21/01/2020لی�وم   09 الرسمیة رقـ�ـم قــراءة النشریةبعــد         
وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مخصص للمصادقة على التقریر المالي واالدبي وبرنامج النشاط والتقدیرات المالی�ة، 

  مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا باإلجماع
  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: لوارد/ البرید ا02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة  
  05/02/2020مراسلة ب/خ معاینة الملعب البلدي أحمد خلفة بالمسیلة یوم -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  یة واالنتخابیة تنظیم الجمعیات العامة العادمراسلة ب/خ  -
 مراسلة ب/خ تعیین ممثل االتحادیة الجزائریة لكرة القدم للجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئیة المسیلة -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  الجمعیة العامة للرابطة الجھویة باتنة راك تسدید اشتب/خ  مراسلة -
  تعیین السید بوخالفة شوقي كمنسق مع الرابطات الوالئیة لجھة باتنةمراسلة ب/خ  -
    ببسكرة 25/01/2020-24-23تربص الحكام الجھویین أیام مراسلة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ سیارة اإلسعاف في المقابالت الرسمیة   -
  بباتنة 17/02/2020یوم  DTR/DTWیقي مراسلة ب/خ اجتماع تنس -
  مراسلة ب/خ تنظیم مقابالت تصفیات كأس الجزائر للفئات الشبانیة إناث -
  

  :برید النوادي 
  13/02/2020تأكید مشاركة في الجمعیة العامة العادیة للرابطة ب/خ مجدل اتحاد مراسلة فریق  -
  لعامة العادیة للرابطةمراسلة فریق المطارفة ب/خ تأكید مشاركة في الجمعیة ا -
  مراسلة فریق اتحاد بلدیة مجدل ب/خ طعن حول عقوبة -
  مراسلة فریق سیدي ھجرس ب/خ شكوى حول مقابلة -
  مراسلة امل سیدي عیسى ب/خ تأكید مشاركة في الجمعیة العامة العادیة -
  مراسلة امل بانیو ب/خ تأكید مشاركة في الجمعیة العامة العادیة -
  سیدي ھجرس ب/خ طلب تحویل مقابلة االكابر مراسلة فریق -

 برید مختلف :  
   31/01/2020للجمعیة العامة العادیة للرابطة یوم  دعوة ب/خ الرابطة الوالئیة لكرة القدم بسكرة مراسلة -
  تجدید مجلس إدارة الدیوانب/خ  دیوان المركب المتعدد الریاضات بالمسیلةمراسلة  -
  جزائر ب/خ تنظیم مقابالت تصفیات كأس الجزائر للشبابمراسلة لجنة تنظیم كأس ال -
 مراسلة عاملة النظافة بالرابطة ب/خ طلب استقالة -
 

   البرید الصادر/ 
  تجدید مجلس إدارة الدیوانب/خ  دیوان المركب المتعدد الریاضات المسیلةإلى  مراسلة -
ت�اریخ إج�راء الجمعی�ة ب/خ  والرابط�ة الجھوی�ة لك�رة الق�دم باتن�ةاالتحادیة الجزائری�ة لك�رة الق�دم مراسلة إلى  -

  13/02/2020یوم  العامة العادیة للرابطة
اس����تدعاء الجمعی����ة العام����ة العادی����ة للرابط����ة ی����وم ب/خ  أعض����اء الجمعی����ة العام����ة للرابط����ةمراس����لة إل����ى  -

13/02/2020   
الجمعی��ة العام��ة العادی��ة للرابط��ة ووث��ائق  إش��عار بعق��دب/خ بالمس��یلة  مدیری��ة الش��باب والریاض��ةمراس��لة إل��ى  -

  13/02/2020الجمعیة لیوم 
  تنظیم مقابلة كاس الجزائر شبابب/خ  مدیر الملعب البلدي بوسعادة مراسلة إلى  -
  U13تسخیر ملعب المركب الجواري القطب لفئة ب/خ  دیوان مؤسسات الشباب بالمسیلةمراسلة إلى  -



ة والمركب المتعدد الریاض�ات ب/خ تنظ�یم تص�فیات ك�أس الجزائ�ر ش�باب مراسلة إلى ملعب برھوم وبوسعاد -
  إناث

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

  
للموس���م  وم���ا قب���ل الش���رفي الش���رفي ینلقس���مل 14و13و12 ةتحلی���ل مق���ابالت الجول���/  03

2019/2020 :    
  

لی�وم  14والجول�ة  08/02/2020لیوم  13والجولة  01/02/2020لیوم  12جولة المقابالت لعبت           

في مقابلة م.مقرة ما عدا غیاب األمن  جرت في ظروف حسنة،وما قبل الشرفي للقسم الشرفي  15/02/2020

ومقابل��ة المع��اریف  15/02/2020ومقابل��ة م.مق��رة وبطم��ات تامس��ة ی��وم  01/02/2020ووف��اق مق��رة ی��وم 

شھدت بعض االحداث بعد المقابلة وكذلك توقف مقابل�ة س�یدي ھج�رس وش�باب  08/02/2020وم والمحارقة ی

  بسبب االعتداء على الحكم الرئیسي. 15/02/2020سیدي عیسى یوم 

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 13و12محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  الشرفي وما قبل الشرفي ینللقسموترتیب  المصادقة على النتائج -                              
  للقسمین فیفريبرمجة المقابالت شھر  -                              
                                

  یداغوجیة للحكام دروس ب -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
   أكابر وشباب تعیینات الحكام -                               

  31/01/2020عرض حال عن نصف یوم بیداغوجي للحكام یوم  -                               
                                 

  قبل الشرفيوما الشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
 قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 17و16محضر رقم  -
  المصادقة على النتائج والترتیب -

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09و 08محضر رقم  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -                                   
  سنة 13فئة أقل من وألصناف الشباب  17إلى  12 رمجة الجوالت من ب -                                   

  28/02/2020یوم  یوم بیداغوجي للمدربین 1/2 تحضیر -               :المدیریة التقنیة
                                                            17/02/2020یوم  DTR/DTWعرض حال عن اجتماع تنسیقي  -

 شؤون مختلفة :/ / 05
بمق�ر  13/02/2020ی�وم  المس�یلة للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم الجمعی�ة العام�ة العادی�ة تم عق�د -

 2018/2019الرابط�ة ف�ي ظ�روف تنظیمی�ة جی�دة للغای��ة حی�ث ت�م تك�ریم الف�رق المتألق�ة للموس��م 
  لى مستوى الوالیة.كابر وشباب وكذلك بعض الشخصیات الریاضیة ع

  
ق��دم الم��دیر التقن��ي ع��رض ح��ال ع��ن اجتم��اع تنس��یقي للمدیری��ة التقنی��ة الجھوی��ة باتن��ة والمدیری��ة  -

  بباتنة  17/02/2020التقنیة الوالئیة یوم 
  
تم تشكیل لجنة متكونة من السادة مھیدي مصطفى وبن حمیدوش رفیق وعوین�ة عب�د الق�ادر وب�ن  -

  راحات ب/خ تعدیالت على القوانین العامة للشباب.الذیب عبد الحمید لتقدیم اقت
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
     ريبن حمیدوش العم                                                بوغازي محسن                          


