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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  06الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  8120 نوفمبر 14 األربعاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
   المدیــــــــر التقنــــــــــي  بن حمیدوش رفــیــق

 أكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  ـــــــــوعضــــــــــ خالف محمـــــد

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  عضو لجنة التحكیم  عوینة سعید
 شبابلجنة التنظیم الریاضي رئیس  یب عبد الحمیدبن الذ

  
  : بعذرالغائبون 

 

 نائب رئیس مقري الدراجي

 
  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 
  ألعمال.في قراءة نقاط جدول ا

  
  : جدول األعمال كما یلي

  05المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 04الجول���ة و الش���رفي للقس���م 05و04الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
  // شؤون مختلفة/ 05
  
  
  



   05رسمیة رقم / المصادقة على النشریة ال01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  05النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :يءال ش  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  التقریر المالي الشھري للرابطاتمراسلة ب/خ -
 مراسلة ب/خ امكانیة تأخیر رادیو اإلیكوغرافي في ملف الالعبین.  -
  المحترفة كرة القدمرابطة برید: 
  بالقبة 17/11/2018یوم  RCK/USMANNABAكمحافظ لقاء لرئیس الرابطة  أمر بمھمة-

 

 باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةد بری:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  سنة  13انخراط فئة أقل من مراسلة ب/خ  -
  بباتنة 20/11/2018االختبار البدني االستدراكي یوم مراسلة ب/خ  -

 برید النوادي:  -
  لعب مبارتین في یوم واحدب/خ  أمل سیدي عیسىفریق مراسلة  -
  09/11/2018إتحاد البطمات ب/خ تقریر حول مقابلة برھوم یوم مراسلة  -
  مراسلة أھل الواد ب/خ النسحاب من تصفیات كأس الجمھوریة شباب -
  مراسلة لقاء أوالد عدي لقبالة ب/خ وثیقة استغالل الملعب البلدي السوامع -
  : برید مختلف -
دع��وة لحض��ور م��ؤتمر علم��ي دول��ي ی��وم ب/خ  مراس��لة معھ��د عل��وم وتقنی��ات النش��اطات البدنی��ة والریاض��یة -

13/11/2018  
  10/11/2018طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم  بالمسیلة ب/خ ألعاب القوىمراسلة رابطة  -
  البرید الصادر/ 
  التقریر المالي الشھري للرابطة ب/خ  االتحادیة الجزائریة لكرة القدمإلى  مراسلة -
الغی�اب الع�ام ب/خ ورئیس المجل�س الش�عبي البل�دي ب�ن س�رور  یاضة المسیلةمدیریة الشباب والرمراسلة إلى  -

  لفریق شبیبة القریة بن سرور.
  إلى رئیس شباب جبل مساعد ب/خ وضعیة الملعب البلدي جبل مساعد.مراسلة  -

  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف.

  
للموسم  للقسم ما قبل الشرفي 04والجولة  لقسم الشرفيل 05و04 ةالجول تحلیل مقابالت/  03

2017/2018 :    
  

للقس��م الش��رفي  09/11/2018لی��وم  05والجول��ة  02/11/2018لی��وم  04الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

 ماع��دا توق��ف مقابل��ة م.حم��ام الض��لعة واتح��اد الحوام��د بس��بب االعت��داء عل��ى الحك��م ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة،

  .لعبت في ظروف عادیةA-B للفوجین للقسم ما قبل الشرفي  04أما مقابالت الجولة  المساعد.

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  بل الشرفيللقسمین الشرفي وما ق المصادقة على النتائج -                              
  
  



  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام + مراقبة الحكام في المالعب -                                

  للحكام الجدد االختبار البدني االستدراكيعرض حال عن  -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                               

  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05و 04محضر رقم  -
  

  دراسة القضایا - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  لتصفیات كأس الجزائر شباببرمجة الدور الثاني  -                                    
  برمجة الجولة األولى ألصناف الشباب -                                   
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03محضر رقم  -                                   

  
  ي مقابالت الشباباكتشاف المواھب الشابة ف -    : المدیریة التقنیــــــــــة

  01/11/2018عرض حال عن نصف یوم بیداغوجي للمدربین یوم  -                               
   DEF1نشر قائمة المترشحین لتربص المدربین  -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
لقد ت�م إنج�از التقری�ر الم�الي للرابط�ة وك�ل الوث�ائق المالی�ة وإرس�الھا لالتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة  -

  من كل شھر. 20القدم حسب مراسلة ھذه األخیرة المتضمنة إرسال التقریر المالي الشھري قبل 
  

لمج���ازین للموس���م ق���دم الم���دیر التقن���ي ع���رض ح���ال ع���ن نص���ف ی���وم بی���داغوجي للم���دربین ا -
  بمقر الرابطة حیث تم التكفل بجمیع الحاضرین. 01/11/2018یوم  2018/2019

  

ی��وم  االختب��ار الب��دني االس��تدراكي للحك��ام ال��والئیینع��رض ح��ال ع��ن  لجن��ة التحك��یمق��دم رئ��یس  -
01/11/2018.  

  

م ی���و أللع���اب الق���وىت���م اس���تغالل قاع���ة االجتماع���ات للرابط���ة م���ن ط���رف الرابط���ة الوالئی���ة  -
10/11/2018  

صادق المكتب عل�ى ش�راء تجھی�زات ریاض�یة متنوع�ة إلعان�ة الف�رق الوالئی�ة للقس�مین الش�رفي  -
  وما قبل الشرفي طبقا لعقد البرنامج مع مدیریة الشباب والریاضة

  
تم تعیین لجنة لفتح األظرفة لصفقة شراء تجھیزات ریاض�یة مكون�ة م�ن الس�ادة أعض�اء المكت�ب  -

الذیب عبد الحمید باإلظافة إلى رئیس الرابطة والمدیر اإلداري والم�الي وت�م مھیدي مصطفى وبن 
  .  20/11/2018إلى غایة  14/11/2018فنح استشارة محدودة ابتداءا من 

  

لرابط��ة بتش��كراتھ الخالص��ة لمعھ��د العل��وم وتقنی��ات النش��اطات البدنی��ة والریاض��یة یتق��دم رئ��یس ا -
لعلم�ي ال�دولي الث�امن ح�ول تكنولوجی�ات اإلع�الم واإلتص�ال على دعوتھ للم�ؤتمر ا بجامعة المسیلة

  13/11/2018الریاضي في ظل التحدیات االقتصادیة الراھنة یوم 

  
سیتم تنظیم نصف یوم إعالمي لرؤساء الفرق واألمناء العامون لفرق القسمین الشرفي وم�ا قب�ل   -

  الشرفي خالل األسبوع األول من شھر دیسمبر.
  

  
  طةـــیس الرابـرئ                                           المالي                            المدیر اإلداري و

  
     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


