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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  01الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 
  9201 سبتمبر 18 األربعاءسة لیوم ــالجل

  
  بم�ـقر  ص�باحا العاش�رةعلى الساعة  عشر تسعةومن شھر سبتمبر عام ألفین  الثامن عشرفي یوم

طة للموس��م ــــ��ـاألول ألعض��اء الراباالجتـ��ـماع قد ــ��ـانع لك��رة الق��دم لوالی��ة المس��یلةالوالئی��ة الرابط��ة 
  .2019/2020الریاضي 

 

  :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  خبیر فدرالیة  بن حمیدوش رفــیــق
  خبیر فدرالیة بن الذیب عبد الحمید

 خبیر فدرالیة فىـــطـیدي مصـــمھ

  ممثل النوادي  سالم محمد
  ممثل النوادي خالف محمد

  ممثل الحكام  خلف هللا عبد النور
 مدعـــــو الحمیدرقیق برة عبد 

  مدعـــــو  عوینة سعید
  مدعـــــو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  مدعـــــو ادرــــعوینة عبـــد الق

  
 

  بالحاض�رین ف�ي أول ال�ذي رح�ب بن حمیدوش العمري رئیس الربطة السید افتتحت الجلسة من طرف
للس�یر الحس�ن  س�ؤولیةضرورة التحلي بروح المالجمیع على حث حیث  2019/2020اجتماع للموسم 
ث�م  2018/2019ما بعد انتھاء الموسم  متمنیا بدایة موسم جیدة، كما تطرق إلى مرحلةلشؤون الرابطة 

ش��رع ف��ي ق��راءة نق��اط ج��دول  ال��ذيبوغ��ازي محس��ن الم��دیر اإلداري والم��الي الس��ید  أح��ال الكلم��ة إل��ي
  األعمال.

  :جدول األعمال كما یلي
  المھاموتوزیع أول اتصال بالمكتب  / 01
  لصادر قراءة البرید الوارد وا/  02
  9201/2020تحضیر بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم /  03
  شؤون مختلفة/  04
  
  
  



رحب رئیس الرابطة بالحاضرین وشرع في توزیع  :وتوزیع المھام أول اتصال بالمكتب /  01
لى العمل بجدیة ونظام وتم توزیع المھام وحثھم ع 2019/2020مكتب الرابطة للموسم  ألعضاءالمھام 

  ألعضاء المكتب كالتالي:
 بن حمیدوش العمري                      رئیس الرابطة -
 بوغازي محسن                            المدیر اإلداري والمالي -
  المدیر التقنيبن حمیدوش رفیق                         -
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب           بن ذیب عبد الحمید             -
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي أكابرمھیدي مصطفى                            -
 سالم محمد                                 ممثل النوادي -
 خالف محمد                               ممثل النوادي -
 ممثل الحكام      خلف هللا عبد النور                   -
 زریق كمال                                طبیب الرابطة -
 عوینة عبد القادر                          رئیس لجنة التحكیم -
 باطلجنة االنض رئیسعلي شیكوش عبد الحمید                 -
 الطبیة اللجنة  عضو                     رقیق برة عبد الحمید -
 رئیس لجنة اإلجازات                                عوینة سعید -

 كما تم تعیین السید مھیدي مصطفى كنائب لرئیس الرابطة الوالئیة لكرة القدم المسیلة.
   م المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:اق: / البرید الوارد02

  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  22/07/2019اجتماع مجلس الصندوق الوالئي لترقیة المبادرات الشباب والممارسات البدنیة یوم مراسلة ب/خ -
  

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
 والترتیب النھائي 2018/2019كیفیات الصعود والنزول مراسلة ب/خ -
  2020/2021 لتغییر نظام المنافسة 17/09/2019استدعاء الجمعیة العامة االستثنائیة یوم مراسلة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ اللجنة للتنسیق مع الرابطات على مستوى االتحادیة -
  

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید : 
 بالجزائر 16/08/2019مراسلة ب/خ یوم أعالمي لمحافظي المقابالت یوم  -
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  ببسكرة 20/09/2019 إلى 19 یوم األكادمیین للحكام الجھویین تربصمراسلة ب/خ  -
  05/09/2019یوم  اجتماع مكتب الرابطة الجھویةمراسلة ب/خ  -
  ببسكرة 14/09/2019 إلى 11دعوة رئیس لجنة التحكیم لتربص الحكام أیام من مراسلة ب/خ  -
  معلومات حول تربص المدربین مراسلة ب/خ  -
    ود الفرق التي تحتل المرتبة الثانیة للرابطات الوالئیة لجھة باتنةترسیم صعمراسلة ب/خ  -
  بقسنطینة 07/09/2019تنسیقي االتحادیة مع الرابطات الجھویة باتنة وعنابة وقسنطینة یوم اجتماع مراسلة ب/خ  -
  14/09/2019إلى  11قوائم الحكام الجھویین لالختبار البدني أیام مراسلة ب/خ  -
  بباتنة 22/08/2018لفحص الطبي للحكام الجھویین یوم امراسلة ب/خ  -

  :ال یوجدبرید النوادي 
 برید مختلف :  
 24/09/2019استغالل قاعة االجتماعات یوم طلب ب/خ  رابطة الفنون القتالیة بالمسیلةمراسلة  -
 06/07/9201یوم  طلب استغالل قاعة االجتماعاتب/خ  مولودیة شباب المسیلةمراسلة  -
  



  لصادرالبرید ا/ 
  2018/2019االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ كیفیات الصعود والنزول والترتیب النھائي للموسم مراسلة إلى  -
  مراسلة إلى االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ تأكید مشاركة رئیس الرابطة في الجمعیة العامة االستثنائیة -
  2020/2021ثالث مقترحات لنظام المنافسة راح الرابطة الجھویة باتنة ب/خ اقتمراسلة إلى  -
  20/09/2019و 19مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ قائمة الحكام األكادمیین لتربص یوم  -
مراس��لة إل���ى دی���وان المرك���ب المتع��دد الریاض���ات ب/خ اس���تغالل الملع���ب لالختب��ار الب���دني للحك���ام ال���والئیین ی���وم  -

21/09/2019  
  21/09/2019مایة المدنیة ب/خ االختبار البدني للحكام الوالئیین یوم مراسلة إلى الح -
  
  

  : 2018/2019تحضیر انطالق بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم / 03
وذلك بعد  2019/2020انخراط الفرق في بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم تحضیر تم ی

طولة الھواة من طرف االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ووضع كل صدور كیفیات وشروط االنخراط لب

  التفاصیل المتعلقة باالنخراط في الموقع اإللكتروني للرابطة لتسھیل انخراط الفرق عبر تراب الوالیة.

  / شؤون مختلفة:04

والفح��ص  24/08/2019ت��م تنظ��یم الفح��ص الطب��ي للحك��ام الجھ��ویین لرابط��ة المس��یلة وذل��ك ی��وم * 

  بالرابطة الجھویة باتنة 30/08/2019دراكي كان یوم االست

حك��م والئ��ي وك��ذلك  32بحض��ور  07/09/2019ی��وم  تنظ��یم الفح��ص الطب��ي للحك��ام ال��والئیینت��م * 

 .حكم والئي بمقر الرابطة 20بحضور  14/09/2019الفحص الطبي االستدراكي یوم 

ویلی�ة وأوت م�ن ط�رف الس�یدین * تم ضمان مداومة على مستوى الرابطة خالل فترة الصیف ش�ھري ج

  عوینة عبد القادر وبورویس بوزید بتعیین من رئیس الرابطة.

  .ببسكرة 14/09/2019إلى  12تنظیم تربص واالختبار البدني للحكام الجھویین أیام تم * 

قدم رئیس الرابطة عرض حال عن اجتم�اع تنس�یقي جم�ع االتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة الق�دم بالرابط�ات * 

ة عناب��ة قس��نطینة وباتن��ة ورابطاتھ��ا الوالئی��ة والن��وادي لقس��م م��ا ب��ین الرابط��ات وذل��ك لدراس��ة الجھوی��

  .07/09/2019بقسنطینة یوم  2020/2021مقترحات تغییر نظام المنافسة للموسم 

* ق���دم الس���ید عوین���ة عب���د الق���ادر ع���رض ح���ال ع���ن اجتم���اع مكت���ب الرابط���ة الجھوی���ة باتن���ة ی���وم 

15/09/2019  

رابطة ع�رض ح�ال ع�ن الجمعی�ة العام�ة االس�تثنائیة لالتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة الق�دم ی�وم * قدم رئیس ال

    2020/2021والتي كان جدول أعمالھا اختیار مقترح لتغییر نظام المنافسة للموسم  17/09/2019

    

  س الرابطةرئی                                                               المدیر اإلداري والمالي

  بن حمیدوش العمري                                                                  بوغازي محسن
  


