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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  المسیلـــةالرابطة الوالئیة لكرة القدم 
  

  04الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9120 نوفمبر 12 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 أكابراضي رئیس لجنة التنظیم الری فىـــطـیدي مصـــمھ

  ممثل النوادي  سالــــم محمــــد
 ممثل النوادي خالـــــف محمـــد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
 ممثل الحكام خلف هللا عبد النور

  عضو لجنة االنضباط  علواني حسین

  :الغائبون بعذر
 

  االنضباطة لجن عضو  علي شیكوش عبد الحمید
  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

بالحاضرین ثم أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع 
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  03المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 02و01الجول��ة و الش��رفي للقس��م 03و02الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

20189/2020   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  



  
   03/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  03النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  راءة بعــد قـ�ـ        
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
الئیة للتنسیق من أجل الوقایة من العنف في المنشآت الریاضیة یوم مراسلة ب/خ دعوة الجتماع اللجنة الو-

  بمناسبة مقابلة وفاق المسیلة واالخضریة. 06/11/2019

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  إنشاء مركز لألرشیف یضم كل ما ھو قیم لكرة القدم الجزائریةمراسلة ب/خ -
  مختلف أصنافھا.متابعة الشھریة للبطولة بمراسلة ب/خ  -
  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  
  بقسنطینة 09/11/2019یوم  CSC/CRBأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
   التقریر الشھري لمتابعة البطولة بمختلف أصنافھامراسلة ب/خ  -
  عقوبات تأدیبیة لمقابلة كأس الجزائرراسلة ب/خ م -
  تعیین الحكام الجھویین لمقابالت الشباب لبطولة النخبةمراسلة ب/خ  -
  أصناف الشباب برمجة مقابالت كأس الجزائرمراسلة ب/خ  -
  :برید النوادي 

  طلب معاینة الملعب البلدي  /خب نادي تامسةفریق مراسلة  -
  تخفیف عقوبةب/خ طلب  حملةشباب سیدي مراسلة فریق  -
  موافقة على استغالل الملعب مسیفب/خ  شباب عین الخضراءمراسلة فریق  -
  طلب تغییر توقیت مقابالت الشبابب/خ  أمل سیدي عیسىمراسلة فریق  -

 ال شيء : برید مختلف 
  البرید الصادر/ 
  تغطیة األمنیة للمقابالتب/خ  قائد مجموعة الدرك الوطنيإلى  مراسلة -
  آخر أجل إلیداع ملفات الالعبین الشبابب/خ  التي لم تودع ملفات الالعبین الشبابرؤساء الفرق مراسلة إلى  -
   ثالثیات الحكامب/خ  الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنةمراسلة إلى  -
  قائمة الفرق لوالیة المسیلة حسب األقسامب/خ  رئیس المجلس الشعبي الوالئي بالمسیلةمراسلة  إلى  -
  مراسلة باإلضافة إلى برید للفرق ب/خ تقدیم وتأخیر وتعیین مكان المقابالت. -

  
للموس�م  م�ا قب�ل الش�رفي 02و01الجولة و لقسم الشرفيل 03و02 ةتحلیل مقابالت الجول/  03

2019/2020 :    
  

للقس�م الش�رفي ف�ي  09/11/2019ی�وم  03الجول�ة و 02/11/2019ی�وم  02 مقابالت الجولةلعبت           

م�ا  للقس�م 09/11/2019ی�وم  02والجول�ة  02/11/2019ی�وم  01أحسن الظروف، ك�ذلك مق�ابالت الجول�ة 

  في ظروف حسنة.  قبل الشرفي

   : مال اللجانـــــــأع/ 04 

  ما قبل الشرفيشھر أكتوبر للقسمین الشرفي وبرمجة  -   لجنة التنظیم الریاضي:  
  المصادقة على النتائج والترتیب -                               
      قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -                               
                                 



                             
  اغوجیة للحكام دروس بیداستئناف ال -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  30/11/2019یوم  نصف یوم بیداغوجي للحكامبرمجة  -                                
  تحضیر المخطط السنوي للجنة وبرنامج التكوین -                               

                                  
  وما قبل الشرفيشرفي ال ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04و03 محضر رقم-                               
  

  برمجة الجولة الثانیة ألصناف الشباب - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -                                     

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                                    
  

  انجاز رخص المدربین  -   : المدیریــــة التقنیــــة
  الدورة الثالثة  DEF1تحضیر تربص المدربین  -                             
  29/11/2019تحضیر نصف یوم بیداغوجي للمدربین یوم  -                            

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -                             

  :   شؤون مختلفة/ 05
بخص��وص مقابل��ة  03/11/2019ت��م اس��تقبال رئ��یس فری��ق ش��باب س��یدي حمل��ة والع��ب ی��وم  -

    26/10/2019الزیتون یوم 
  
فئ�ات ع�ین الخض�راء الس�تقبال عرض حال عن زی�ارات المعاین�ة للمالع�ب قدم أعضاء المكتب  -

  الشباب وكذلك الملعب البلدي تامسة
  
امن الوالیة لحضور الحصة اإلذاعی�ة خ�ط أزرق ی�وم قدم رئیس الرابطة عرض حال عن دعوة  -

  والتي كان موضوعھا الفساد الریاضي. 10/11/2019
  
تم تعیین حك�ام م�ن ط�رف الرابط�ة إلدارة مق�ابالت المرحل�ة الوالئی�ة لك�أس الجزائ�ر بطل�ب م�ن  -

بالمرك��ب الریاض��ي الج��واري  31/10/2019الش��باب والریاض��یة لوالی��ة المس��یلة ی��وم مدیری��ة 
  بالمسیلة القطب

  
تم استغالل قاعة االجتماعات للرابطة من طرف الرابطة الوالئیة أللعاب القوى إلج�راء اجتم�اع  -

  02/11/2019یوم  في إطار النشاط
  
 65بمناس�بة ال�ذكرى  31/10/2019م س�نة ی�و 13تم تنظیم دورة ف�ي ك�رة الق�دم لفئ�ة أق�ل م�ن  -

استقبال العب فری�ق جبھ�ة التحری�ر س�ابقا مع�وش محم�د والالعب�ین  ، كما تمالندالع ثورة التحریر
ن�وفمبر  05السابقین لفریق الوطني صالحي عبد الحمید وشنیتي بوزید بمقر رابطة كرة القدم ی�وم 

  .ھامش زیارتھما إلى والیة المسیلةعلى  2019
  
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           اإلداري والمالي                             المدیر
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


