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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  09الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  0202 جانفي 21 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 المدیــر اإلداري والمالــــي بوغازي محـــــســن
  المدیــــــــر التقني  بن حمیدوش رفــیــق

  أكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي   فىـــطـیدي مصـــمھ
 شبابلجنة التنظیم الریاضي رئیس  بن الذیب عبد الحمید

 عضـــــــــــــــو خالــــف محمـــد
 عضـــــــــــــــــــو الــــم محمــــدس

  رئیس لجنة التحكیم  ادرــــعوینة عبـــد الق
 لجنة اإلجازات عوینة سعید

  عضو لجنة االنضباط  علواني حسین 

  
  : بعذرالغائبون 

 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس اللجنة الطبیة  یق برة عبد الحمیدرق
   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

 
  الذي رحب بالحاض�رین ،مھیدي مصطفىرئیس الرابطة السید نائب افتتحت الجلسة من طرف، 

ثم أحال الكلمة إل�ي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع ف�ي ق�راءة نق�اط 
 جدول األعمال.

  

  : جدول األعمال كما یلي
  08المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 11و10الجول���ة و الش���رفي للقس���م 11الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2018/2019   
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة /05
  
  
  



  
   80/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  08النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد   برید مدیریة الشباب والریاضة 
 ال یوجد : التحادیة الجزائریة لكرة القدمبرید ا 
  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  السماح لمدرب الحراس بالدخول لدكة البدالءب/خ  مراسلة -
   31/12/2019ایة خ احصائیات الالعبین والمدربین إلى غب/ مراسلة -
یوم  حجز قاعة وملعب إلجراء نصف یوم بیداغوجي للمدربین الشباب برج بوعریریج والمسیلةمراسلة ب/خ  -

18/01/2020  
  بسكرة واألغواط بالمسیلة 1/16سنة  15مراسلة ب/خ تنظیم مقابلة كاس الجزائر أقل من  -
  كابرسنة لحضور مقابلة األ 19مراسلة ب/خ رخصة لمدرب أقل من  -
  24/01/2020إلى  22مراسلة ب/خ االختبار البدني للحكام الجھویین من  -
  23/01/2020مراسلة ب/خ اجتماع مكتب الرابطة الجھویة باتنة یوم  -
مراس�لة ب/خ تش�كرات عل�ى التنظ�یم المحك�م لنص�ف ی��وم بی�داغوجي للم�دربین لفئ�ات الش�باب المس�یلة وب��رج  -

  .18/01/2020بوعریریج یوم 
  24/01/2020 – 22لة ب/خ دعوة رئیس لجنة التحكیم لالختبار البدني أیام مراس -

  :برید النوادي 
  توضیح حول عقوبة المدربب/خ إ. سیدي ھجرس مراسلة فریق  -
  إشھاد من أمن دائرة بوسعادة بخصوص تعطل حافلةب/خ و.عین الخضراء مراسلة فریق  -
  عبتوضیح حول عقوبة الب/خ  ریفاشباب المعمراسلة  -

 برید مختلف :  
 ومندوب مقابلة تعیین الحكامب/خ  صندوق الخدمات االجتماعیة سونلغازمراسلة  -

  
  البرید الصادر/ 
اجتم��اع تقی��یم مرحل��ة ال��ذھاب ی��وم ب/خ  رؤس��اء الف��رق للقس��مین الش��رفي وم��ا قب��ل الش��رفيإل��ى  مراس��لة -

23/01/2020  
  12/01/2020اجتماع یوم ب/خ  سنة 13الفرق المنخرطة في فئة أقل من رؤساء مراسلة إلى  -
تنظیم مقابلة األكابر المعاریف وبوطي سایح یوم ب/خ  دیوان المركب المتعدد الریاضات بالمسیلةمراسلة إلى  -

14/01/2020  
س�نة  15ق�ل م�ن تنظ�یم مقابل�ة ك�أس الجزائ�ر أب/خ  دیوان المرك�ب المتع�دد الریاض�ات بالمس�یلةمراسلة إلى  -

  17/01/2020بسكرة واألغواط یوم 
  مراسلة إلى الفرق المعنیة بالغرامات المالیة ب/خ إعذار لتسدید الغرامات المالیة -
  مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ تقسیم أفواج الحكام الجھویین لالختبار البدني -
  خیر المقابالت لكل األصناف.باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأ -

  
  
  
  
  



للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 09و 08والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 11و 10 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03
2018/2019 :   

  

للقس��م الش��رفي  18/01/2020لی��وم  11والجول��ة  11/01/2020لی��وم  10الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

الجول�ة مق�ابالت  ك�ذلك ،ق البطم�ات ف�ي مقابل�ة أم�ل س�یدي عیس�ىغی�اب فری� م�ا ع�دا جرت في ظروف حس�نة،

غیاب فریق ع�ین ما عدا  لعبت في ظروف عادیة. 18/01/2020و 11 يلیومللقسم ما قبل الشرفي  09و08

  الخضراء في مقابلة تامسة.

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   ه النشریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذ 11محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  للقسمینوترتیب مرحلة الذھاب  للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  دراسة القضایا -                              
                             المقابالت للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيبرمجة  -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  لكل األصناف تعیینات الحكام -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -                               
   نصف یوم بیداغوجي للحكام الجددتحضیر  -                              

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 14و13محضر رقم  -

  
  المصادقة على النتائج  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  ألصناف الشباب 11 الجولةبرمجة  -                                    
 یادراسة القضا -
 سنة الفوج ج 15سنة وأقل من  13برمجة المقابالت لفئة أقل من  -
     قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07محضر رقم  -

  
   سنة 15عرض حال اكتشاف المواھب لفئة أقل من  - :ةیریــــة التقنیـــالمد

  نةس 13عن اجتماع مع رؤساء ومدربي فرق أقل من عرض حال  -                         
ع��رض ح��ال ع��ن نص��ف ی��وم بی��داغوجي للم��دربین ألص��ناف الش��باب المس��یلة وب��رج  -                         

  بمقر الرابطة  18/01/2020بوعریریج لرابطة باتنة یوم 
                                  النشریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذه  06محضر رقم  -                         

 لفة :شؤون مخت 05

س�نة بمق��ر  13اجتم�اع م��ع رؤس�اء وم��دربي ف�رق اق�ل م��ن ع�رض ح��ال ع�ن ق�دم الم�دیر التقن��ي  -
  .12/01/2020الرابطة یوم 

  
ع��رض ح��ال ع��ن نص��ف ی��وم بی��داغوجي للم��دربین ألص��ناف الش��باب  يالم��دیر التقن�� ك��ذلكق��دم  -

مع المدیری�ة التقنی�ة  لرابطتي المسیلة وبرج بوعریریج من تنظیم المدیریة التقنیة الجھویة بالتنسیق
، حی�ث وتم التكفل بمؤطر اللجنة التقنی�ة الجھوی�ة بمقر رابطة المسیلة 18/01/2020الوالئیة یوم 

تقدم رئیس الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة بتش�كراتھ الخالص�ة ل�رئیس الرابط�ة والط�اقم اإلداري 
  والتقني على حسن التنظیم.

  
عادی���ة للرابط���ة الوالئی���ة لك���رة الق���دم المس���یلة والمق���ررة ی���وم ی���تم التحض���یر للجمعی���ة العام���ة ال -

13/01/2020.  
  

  طةـــیس الرابـرئ ع/                                                                   المدیر اإلداري والمالي                 
  

     مھیدي مصطفى                                                                                بوغازي محسن          


