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  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  04الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1820 أكتوبر 16 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

  :الغائبون بعذر
 

  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  االنضباطلجنة  عضو  علي شیكوش عبد الحمید

 ممثل الحكام ورخلف هللا عبد الن
  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
   2018/2019للموسم  ما قبل الشرفيو الشرفي ینللقسم 01الجولة تحلیل مقابالت /  03
    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  03یة الرس�میة رقـ�ـم النش�ر بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال شيء  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  بسطیف 18/10/2018اجتماع عمل لتقدیم مشروع مراكز التكوین یوم مراسلة ب/خ -
  27/10/2018یوم  مراسلة ب/خ الجمعیة العامة االستثنائیة -
  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
   ماع اللجنة الجھویة للتحكیم واللجنة الوالئیة للتحكیممحضر اجتمراسلة ب/خ  -
  03تعدیل في قانون اللعبة رقم مراسلة ب/خ  -
  أمر بمھمة للسید عوینة عبد القادر وبن عیسى محمد األمین كمراقبین للحكاممراسلة ب/خ  -
  أصناف الشباب برمجة مقابالت كأس الجزائرمراسلة ب/خ  -
  :برید النوادي 

   طلب معاینة الملعب البلدي مناعة /خب اتحاد مجدلیق فرمراسلة  -
  مراسلة فریق الحوامد ب/خ طلب معاینة الملعب -
  مراسلة فریق أھل الواد ب/خ طلب استقبال المقابالت یوم الجمعة -
  13/10/2018مراسلة فریق وفاق مقرة ب/خ تقریر حول مقابلة أھل الواد یوم  -
  12/10/2018یر حول مقابلة حمام الضلعة یوم مراسلة فریق سیدي حملة ب/خ تقر -

 ال شيء : برید مختلف 
  البرید الصادر/ 
  بمقر الرابطة 02/10/2018یوم  یة القرعةما قبل الشرفي ب/خ اجتماع عمل الفرق للقسمإلى  مراسلة -
  12/10/2018رؤساء الفرق للقسم الشرفي ب/خ تأجیل انطالق البطولة إلى مراسلة إلى  -
   رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ معاینة المالعبلى مراسلة إ -
  16/10/2018م.حمام الضلعة ب/خ استدعاء رئیس واألمین العام یوم مراسلة  إلى  -
  مراسلة باإلضافة إلى برید للفرق ب/خ تقدیم وتأخیر وتعیین مكان المقابالت. -

  
    : 2018/2019للموسم  ما قبل الشرفيو لقسم الشرفيل 01 ةتحلیل مقابالت الجول/  03

  

ف�ي ظ�روف  13/10/2018و12ی�ومي   م�ا قب�ل الش�رفي وللقسم الش�رفي  01 مقابالت الجولةلعبت           

حسنة ماعدا غیاب فریق و.عین الخضراء في مقابلة بئر ماضي وغیاب فریق ش�بیبة القری�ة ف�ي مقابل�ة و.اوالد 

  12/10/2018مقرة في مقابلة أھل الواد.یوم وغیاب فریق و. 13/10/2018سلیمان یوم 

   

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  إعداد رزنامة البطولة للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي -   لجنة التنظیم الریاضي:  

  ما قبل الشرفي و ین الشرفيللقسم أكتوبرشھر برمجة  -                               
  دراسة القضایا -                               

      قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -                               
                             



  دروس بیداغوجیة للحكام + تدریبات الحكام -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  01/11/2018ي االستدراكي یوم برمجة االختبار البدن -                                

  06/10/2018و 05-04عرض حال عن تربص الحكام الوالئیین  -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03محضر رقم  -                                

  
  ل الشرفيوما قبالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01 محضر رقم-                               
  

  إعداد رزنامة بطولة الشباب وبرمجة الدور االول لتصفیات كأس الجزائر - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  النشریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذه  01محضر رقم  -                                    

  
  انجاز رخص المدربین  -   : المدیریــــة التقنیــــة

  اكتشاف المواھب الشابة في مقابالت الشباب للجھوي -                             
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                             

  :   شؤون مختلفة/ 05
ال��ذي ج��رى ف��ي  06/10/2018و 05-04ال��والئیین أی��ام  ت��ربص الحك��امع��رض ح��ال ع��ن  -

في الفیدیو للجنة الفدرالیة للتحكیم حیث ت�م  CAFظروف جیدة بحضور السید كریعة سمیر مكون 
   واختتم باختبار بدني للحكام الوالئیین لمرحلة الذھاب.التكفل بالحكام وجمیع الحاضرین.

  
  .10/10/2018و 09-08ینة للمالعب أیام عرض حال عن زیارات المعاقدم أعضاء المكتب  -
  
وك�ذلك  05/10/2018قامت اللجنة الطبی�ة ب�الفحص الطب�ي االس�تدراكي للحك�ام ال�والئیین ی�وم  -

  فحص الملفات الطبیة لالعبین.
  
ق��دم رئ��یس الرابط��ة ع��رض ح��ال ع��ن اجتم��اع عم��ل عل��ى مس��توى الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم  -

وی��ة باتن��ة یجم��ع ال��رابطتین ودی��وان المرك��ب المتع��دد الریاض��ات المس��یلة بطل��ب م��ن الرابط��ة الجھ
إلیج�اد  03/10/2018المسیلة ورؤساء الفرق للجھ�وي األول والث�اني لوالی�ة المس�یلة وذل�ك ی�وم 

  أرضیة اتفاق بخصوص البرمجة للبطولة، محضر اجتماع مرفق بھذه النشریة
  
  01/11/2018الئیین یوم برمجة االختبار البدني االستدراكي للحكام الوسیتم  -
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


