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  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  01الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 
  2018 سبتمبر 09 األحدسة لیوم ــالجل

  
 زواال والنص�ف الرابع�ةعل�ى الس�اعة  عش�ر وثمانی�ةم�ن ش�ھر س�بتمبر ع�ام ألف�ین التاسع یوم  في 

طة للموس�م ــــ�ـاألول ألعض�اء الراباالجتـ�ـماع قد ـــانع لكرة القدم لوالیة المسیلةالوالئیة بمـقر الرابطة 
  .2018/2019الریاضي 

 

  :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائــب رئــــیس  مقري الدراجي

  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  النورخلف هللا عبد 
 مدعـــــو رقیق برة عبد الحمید

  مدعـــــو  عوینة سعید
  مدعـــــو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  
  :الغائبون بعذر

  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  ضرورة التحلي بروح المس�ؤولیةالجمیع على حث حیث  2018/2019اجتماع للموسم 
 ثم أح�ال الكلم�ة إل�يمتمنیا بدایة موسم جیدة ، كما تطرق إلى مرحلة التحضیر للموسم لشؤون الرابطة 

  شرع في قراءة نقاط جدول األعمال. الذيبوغازي محسن المدیر اإلداري والمالي السید 

  : يجدول األعمال كما یل
  وتوزیع المھامأول اتصال بالمكتب  / 01
  قراءة البرید الوارد والصادر/  02
  2018/2019تحضیر انطالق بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم /  03
  شؤون مختلفة/  04
  
  
  



رحب رئیس الرابطة بالحاضرین وشرع في توزیع  أول اتصال بالمكتب وتنصیب اللجان:/  01
وحثھم على العمل بجدیة ونظام وتم توزیع  2018/2019ب اللجان لمكتب الرابطة للموسم المھام وتنصی

  المھام ألعضاء المكتب كالتالي:
 بن حمیدوش العمري                      رئیس الرابطة -
 مقري الدراجي                             نائب رئیس -
 اإلداري والماليبوغازي محسن                            المدیر  -
  المدیر التقنيبن حمیدوش رفیق                         -
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباببن ذیب عبد الحمید                        -
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي أكابرمھیدي مصطفى                            -
 النوادي سالم محمد                                 ممثل -
 خالف محمد                               ممثل النوادي -
 خلف هللا عبد النور                       ممثل الحكام  -
 زریق كمال                                طبیب الرابطة -
 عوینة عبد القادر                          رئیس لجنة التحكیم -
 باطلجنة االنض رئیس          علي شیكوش عبد الحمید       -
 رقیق برة عبد الحمید                     رئیس اللجنة الطبیة -
 

  جان فقد تم تنصیبھم حسب الجدول التالي:لأما بالنسبة ألعضاء ال

  الوظیفة  االسم واللقب  اللجنة 

  لجنـــة التحكیــــــم

  رئیس  عوینة عبد القادر
  كاتب  عوینة السعید

  رئیس اللجنة الفرعیة للتكوین  د األمینبن عیسى محم
  للحكام مكون  زیتوني عمر
  عضو  بوغالم خالد

  عضو  أحمد باي 

  لجنة االنضباط

  رئیس  علي شیكوش عبد الحمید
  كاتب   بالي زینب

  عضو  مقري الدراجي

  لجنة التنظیم الریاضي أكابر
  رئیس  مھیدي مصطفى
  كاتب اللجنة  بورویس بوزید

  طبیةاللجنة ال
  رئیس اللجنة  رقیق برة عبد الحمید

  طبیب الرابطة  زریق كمال

  لجنة اإلجازات
  رئیس اللجنة  مقري الدراجي

  عضو  عوینة سعید

  لجنة التنظیم الریاضي للشباب
  اللجنةب رئیس  بن الذیب عبد الحمید

  عضو  بن حمیدوش رفیق

  المدیریة التقنیة

  المدیر التقني  بن حمیدوش رفیق
  عضو  كبویة محمد
  عضو  میرة ھشام

  عضو  بوبكر عبد المنعم
  عضو  بن حمیدوش مراد

   م المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:اق: / البرید الوارد02



  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  09/07/2018الشباب والممارسات البدنیة یوم  اجتماع مجلس الصندوق الوالئي لترقیة المبادراتمراسلة ب/خ -
  

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
 رخص للمدربین في الموسم فقط 02إنجاز مراسلة ب/خ -
  2018/2019الشروط القانونیة لبطولة الھواة للموسم مراسلة ب/خ  -
  

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید : 
 بالجزائر 16/08/2017المقابالت یوم  مراسلة ب/خ یوم أعالمي لمحافظي -
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  بباتنة 15/09/2018یوم  المتربصین الفحص الطبي للحكام الجھویینمراسلة ب/خ  -
  10/09/2018أمر بمھمة للسید رئیس الرابطة لمعاینة ملعبي غیالسة وبرج غدیر یوم مراسلة ب/خ  -
  ببسكرة 08/09/2017 إلى 05ئیس لجنة التحكیم لتربص الحكام أیام من دعوة رمراسلة ب/خ  -
سنة لألقسام من المحترف األول إلى الجھوي الثاني على مستوى  13االنخراط اإلجباري لفئة أقل من مراسلة ب/خ  -

  الرابطات الوالئیة
    2018/2019م إجباریة الملعب المعشوشب اصطناعیا للجھوي األول والثاني للموسمراسلة ب/خ  -
  بباتنة 02/09/2018اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراسلة ب/خ  -
  بباتنة 30/08/2018یوم  CAW/DTRAمراسلة ب/خ اجتماع  -
  بالمسلة 26/08/2018الفحص الطبي للحكام الجھویین یوم مراسلة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ التكفل بإیواء وإطعام أعضاء اللجنة الطبیة الجھویة -

 د النوادي: بری 
  خارج المیدان لمقابلة الكأس والجولة األولى للبطولةب/خ طلب اللعب  شبیبة مناعةمراسلة  -
 

 برید مختلف :  
   2018/2019االنخراط في لجنة التحكیم للموسم طلب ب/خ  السید بوغالم خالدمراسلة  -
 11/07/2018یوم  طلب استغالل قاعة االجتماعات ب/خ  جمعیة اشراقة شباب الغدمراسلة  -
  

  البرید الصادر/ 
  2018/2019رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ االنخراط للموسم مراسلة إلى  -
  المالعب المعشوشبة اصطناعیا وطبیعیاب/خ  السید والي والیة المسیلةمراسلة إلى  -
  

  : 2018/2019تحضیر انطالق بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم / 02
وذلك بعد  2018/2019انخراط الفرق في بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم تحضیر تم 

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

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

  
  
  
  
  
  



  / شؤون مختلفة:02

تم تنظیم الفح�ص الطب�ي للحك�ام الجھ�ویین لرابط�ة المس�یلة بمق�ر الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم المس�یلة * 

حیث تم التكفل التام (إیواء وإطعام) بأعض�اء اللجن�ة الطبی�ة الجھوی�ة لرابط�ة  26/08/2018وذلك یوم 

  باتنة

الش��رفي للموس��م  لض��بط رزنام��ة بطول��ة القس��م عملی��ة القرع��ةإلج��راء  15/09/2018ت��م تحدی��د ی��وم * 

2018/2019.  

إلج��راء الفح��ص الطب��ي للحك��ام ال��والئیین بمق��ر الرابط��ة وی��وم  21/09/2018ت��م تحدی��د ی��وم الجمع��ة * 

  إلجراء الفحص الطبي االستدراكي واالختبار البدني للحكام الوالئیین. 28/09/2018الجمعة 

ف�ي أق�رب وق�ت للتحض�یر النط�الق للمالعب لفرق القسم الشرفي زیارات المعاینة  برنامج سیتم إعداد* 

  .2018/2019البطولة للموسم 

    

  رئیس الرابطة                                                               المدیر اإلداري والمالي

  بن حمیدوش العمري                                                                  بوغازي محسن
  
  

  
  


