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  :األعضاء الحاضرون
 

  

  الرابطة رئیــــــــــس  بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق
 شبابرئیس لجنة التنظیم الریاضي  بن الذیب عبد الحمید

 أكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

 ممثل النوادي م محمدسال
 ممثل النوادي خالف محمد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

 رئیس لجنة اإلجازات عوینة سعید
 ممثل الحكام خلف هللا عبد النور

  لجنة االنضباط عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  عضو اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
  طبیب الرابطة  زریق كمال

  
  ال یوجد :الغائبون بعذر

 

 
رح�ب  حی�ث االجتم�اع، افت�تح الذي بن حمیدوش العمريرئیس الرابطة السید  افتتحت الجلسة من طرف    

أحال الكلمة إلي السید بوغازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع ف�ي ق�راءة نق�اط ثم بالحاضرین 
 جدول األعمال.

  

  : جدول األعمال كما یلي
  01ادقة على النشریة الرسمیة رقم المص / 01
  والصادر / البرید الوارد 02
    2019/2020للموسم  وما قبل الشرفي الشرفي ینبطولة القسم تحضیر انطالق/  03
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  



   01المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

  وعرضھا على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا باإلجماع 01الرسمیة رقــم  قــراءة النشریةبعــد         
  
  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: الوارد البرید /02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  14/10/2019یوم  نف في المنشآت الریاضیةاللجنة الوالئیة للتنسیق من أجل الوقایة من العاجتماع مراسلة ب/خ  -
  16/10/2019مراسلة ب/خ اجتماع اللجنة الوالئیة للتنسیق من أجل الوقایة من العنف في المنشآت الریاضیة یوم  -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم:  
  19/10/2019إلى غایة تاریخ انطالق البطولة مراسلة ب/خ تمدید -
  المسجلة في موقع االتحادیة انخراط مدارس كرة القدم لدى الرابطات الوالئیة لكرة القدم ةمجانیمراسلة ب/خ  -
   الغیاب في فئة الشبابمراسلة ب/خ  -
  2019/2020 كیفیات الصعود والنزول للموسممراسلة ب/خ  -
 الفقرة ج من القوانین العامة لبطولة الھواة 49مراسلة ب/خ تعدیل في المادة  -

  المحترفة لكرة القدمة الرابطبرید:  
  ببسكرة 13/10/2017یوم  USB/CSCأمر بمھمة كمحافظ مقابلة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  21/10/2019إلى  17من  DEF1خ برمجة الدورة الثالثة لتربص المدربین ب/مراسلة  -
 -مجان�ة  –الیش�یر  –ر لمعاین�ة المالع�ب غیالس�ة بن حمی�دوش العم�ري وعوین�ة عب�د الق�ادامر بمھمة للسید ب/خ مراسلة  -

 رأس الواد – الحمادیة
  برمجة المقابالت لكأس الجزائر أكابر وشباب والبطولةب/خ  مراسلة -
  العقوبات التأدیبیة لمقابالت كأس الجزائرمراسلة ب/خ  -

 :برید النوادي  
  2019/2020في مراسلة فریق وداد عین الحجل ب/خ االنسحاب من بطولة القسم الشر-
  مراسلة فریق نجم أوالد سلیمان ب/خ االنسحاب من تصفیات كأس الجزائر -

 برید مختلف :  
  أمر بمھمة للسید عوینة عبد القادرب/خ  الوطنیة لكرة القدم للھواةالرابطة مراسلة  -
لحض�ور عملی�ة القرع�ة ی�وم  دع�وة ل�رئیس الرابط�ة وعوین�ة عب�د الق�ادرب/خ  الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم خنش�لةمراسلة  -

10/10/2019  
 طلب السید شنفاوي بشیر ب/خ االنضمام كعضو لجنة التحكیم -

  البرید الصادر/ 
  
  برمجة زیارات المعاینة للمالعب ب/خ  الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيمراسلة إلى  -
  24/09/2019إجراء عملیة القرعة یوم ب/خ  الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيإلى مراسلة  -
  الفرق المتأھلة إلى الدور الجھوي لكأس الجزائر في أصناف الشبابمراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ  -
  12/10/2019برمجة البطولة یوم ب/خ  وما قبل الشرفي الشرفي ینمراسلة إلى فرق القسم -
  05/10/2019برمجة مقابالت تصفیات كأس الجزائر یوم خ ب/ الفقر المعنیة بكأس الجزائرمراسلة إلى  -
  26/10/2019مراسلة لفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ تأجیل البطولة إلى تاریخ  -
  

   : 2019/2020للموسم  وما قبل الشرفي انطالق بطولة القسم الشرفي تحضیر/  03
  

ی��وم  2019/2020للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفيو الش��رفي ینعملی��ة القرع��ة لض��بط رزنام��ة القس��مج��رت     

وت�م تأجیلھ�ا  12/10/2019وتم برمجة الجولة األولى للبطول�ة للقس�مین ی�وم ، بمقر الرابطة 24/09/2019

بعد عدم إیداع ملفات الالعبین من عدة فرق وسیتم تعدیل رزنامة القسم الشرفي بعد انسحاب فری�ق وداد ع�ین 



وت�م ،2018/2019مجدل حسب ترتیب القس�م م�ا قب�ل الش�رفي للموس�م الحجل حیث تم تعویضھ بفریق إتحاد 

كما تم وضع برنامج لمعاینة المالعب تحسبا النطالق البطولة وملخ�ص  إعطاء أجل إلنجاز رخص الالعبین،

  للجنة التنظیم الریاضي. 02الزیارات مرفق في محضر رقم 

  :  أعمال اللجان/ 04
  

 1920/2020للقسم الشرفي  نامةلرزا إعداد - لجنة التنظیم الریاضي:
 وما قبل الشرفي الشرفي برمجة الجولة األولى للقسم -
  برمجة زیارات المعاینة للمالعب -
 قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02و 01محضر رقم  -

  الدروس األسبوعیة للحكام   - یم :ــــــــــــــــلجنة التحك

     لالعبینإنجاز رخص ا: اإلجـــــــــــــــازاتلجنة 

  
  21/11/2019إلى  17/11خالل الفترة  DEF1لتربص المدربین  03تحضیر الدورة  - :التقنیة ة ـــلجن

          

  :  شؤون مختلفة/ 05
  
بمق�ر الرابط�ة وت�م ض�بط رزنام�ة  24/09/2019ی�وم  وم�ا قب�ل الش�رفي تمت عملیة القرعة للقسم الشرفي -

  بجمیع رؤساء الفرق والمرافقین لھم. ، وتم التكفل2019/2020البطولة للموسم 
  
وال�ذي ب�دأ  21/09/2019قدم رئیس لجنة التحكیم عرض حال ع�ن االختب�ار الب�دني للحك�ام ال�والئیین ی�وم  -

  بإجراء الفحص الطبي لبعض الحكام المتغیبین سابقا.
  
ول��ة القس��مین ق��دم أعض��اء المكت��ب ع��رض ح��ال ع��ن زی��ارات المعاین��ة للمالع��ب البلدی��ة تحس��با النط��الق بط -

ملخص للزیارات مرفق في محضر لجن�ة التنظ�یم الریاض�ي  وتقریر 2019/2020 الشرفي وما قبل الشرفي
  .02رقم 

  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن دعوة رئیس الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم لوالی�ة خنش�لة بمناس�بة افتت�اح  -

  .2019/2020الموسم الریاضي 
  
  یم كعضو لجنة اإلجازات لتسریع وتیرة إنجاز الرخص لالعبین.السیدة بالي مرتم تنصیب  -
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن اجتماع اللجنة الوالئیة للتنسیق من أجل الوقایة من العن�ف ف�ي المنش�آت  -

  بمناسبة مقابلة بطولة قسم الھواة وفاق المسیلة وبوفاریك. 14/10/2019یوم  الریاضیة
  
   .  26/10/2019ن الشرفي وما قبل الشرفي إلى یوم السبت تم تأجیل بطولة القسمی -
  
  

  رئیس الرابطة                                                                       المدیر اإلداري والمالي       
  

     بن حمیدوش العمري           بوغازي محسن                                                                             


