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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  08الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  0202 جانفي 07 الثالثاءسة لیوم ــالجل

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 اكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  لــــم محمــــدسا
  عضـــــــــــــــــــو  خالــــف محمـــد

  رئیس لجنة اإلجازات  دـــــــة سعیـــعوین
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  عضو لجنة االنضباط  علواني حسین

  : بعذرالغائبون 
 

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

 
  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید

ثم أحال الكلمة إلي السید بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع  ،بالحاضرین
  .في قراءة نقاط جدول األعمال

  
  : جدول األعمال كما یلي

  07المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 09و08الجول��ة و الش��رفي للقس��م 10و09الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2019/2020   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  

   07قم / المصادقة على النشریة الرسمیة ر01
  

وعرض��ھا عل��ى أعـ��ـضاء مكت��ب الرابــ��ـطة تـ��ـمت المص��ادقة  07الرس��میة رقـ��ـم  قـ��ـراءة النش��ریةبعـ��ـد         
 علیھا باإلجماع

  
  



   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  

 ید االتحادیة الجزائریة لكرة القدمبر :  
  تھیئة وبناء مقرات الرابطاتمراسلة ب/خ  -
  الغیاب في الفئات الشبانیة وخصم نقطة بعد غیاب الثالث في صنف واحدمراسلة ب/خ  -
  2020تنظیم الجمعیات العامة االنتخابیة للرابطات مراسلة ب/خ  -
  3الفقرة  71لمادة قرار المكتب الفدرالي وتعدیل امراسلة ب/خ  -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  االختبار البدني للحكام الجھویین لمرحلة العودةمراسلة ب/خ  -
  تربص مكونین الحكام  مراسلة ب/خ -
  2020العامة العادیة تاریخ عقد الجمعیة مراسلة ب/خ  -
  باإلضافة إلى مراسالت متعلقة بتأجیل، تقدیم وتأخیر المقابالت  -

  :برید النوادي 
  طلب استخراج نسخة من رخصة مدرب األكابر ب/خ  وفاق بوطي سایحمراسلة فریق  -
  تقریر حول مقابلة المحارقةب/خ  وفاق مقرةمراسلة فریق  -
  ب تأجیل مقابلة طلب/خ  مولودیة مقرةمراسلة فریق  -
  49طلب توضیح في القضیة ب/خ  شباب سیدي عیسىمراسلة فریق  -
  تبریر غیاب المدربب/خ  شباب المعاریفق مراسلة فری -

 برید مختلف :  
  مراسلة الخدمات االجتماعیة سونالغاز ب/خ طلب تعیین ثالثي تحكیم ومندوب لمقابلة -
  المسیلة ب/خ طلب استغالل قاعة االجتماعاتمراسلة الرابطة الوالئیة للفنون القتالیة  -

  البرید الصادر/ 
  إعذار لتسدید الغرامات المالیةب/خ  للقسمین الفرق المعنیةإلى  مراسلة -
   إعذار لعدم تأجیل مقابلة متأخرة لألكابرب/خ مولودیة مقرة مراسلة إلى  -
  خصم نقطةب/خ  شباب المعاریفمراسلة إلى  -
  طلب استغالل الملعبب/خ  ركب الجواري القطبمدیر الممراسلة إلى  -
 U13استدعاء الالعبین المكتشفین لتجمع المنتخب الوالئي ب/خ  سنة 13فرق أقل من مراسلة إلى  -
  مراسلة للفرق المعنیة بالغرامات ب/خ إعذار لتسدید الغرامات -
  اشعار بخصم نقطةب/خ  IBBT-IBM-MCM مراسلة إلى -

  المقابالت لكل األصناف.وتعدیل في برمجة مختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر باإلضافة إلى مراسالت ل
  

للموس�م  للقسم ما قبل الشرفي 9و8والجولة  لقسم الشرفيل 10و9 ةتحلیل مقابالت الجول/  03
2019/2020 :    

  

 الش��رفي للقس��م 04/01/2020لی��وم  10والجول��ة  28/12/2019لی��وم  09الجول��ة لعب��ت مق��ابالت           

وعدم إجراء مقابلة  28/12/2019غیاب فریق إ.مجدل في مقابلة م.مقرة یوم جرت في ظروف حسنة، ماعدا 

لی��وم  8، ك��ذلك مق��ابالت الجول��ة 04/01/2020المطارف��ة وم.مق��رة بس��بب ع��دم اكتم��ال العب��ي م.مق��رة ی��وم 

  یة.للقسم ما قبل الشرفي لعبت في ظروف عاد 04/01/2020لیوم  09، والجولة 28/12/2019

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
  



   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  
  للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  دراسة القضایا -                              

  تعیینات الحكام و وجیة للحكامدروس بیداغ -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  28/12/2019 -26 تربص للحكام الجدد عرض حال عن -                               

  االختبار البدني للحكام مرحلة العودة  تحضیر  -                               
                               لنشریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذه ا 04و03محضر رقم  -                               

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12و11محضر رقم  -

  الجولة الخامسة ألصناف الشباببرمجة  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -
  دق علیھ خالل ھذه النشریةقرئ وصو 06محضر رقم  -

  اكتشاف المواھب الشابةعرض حال عن  - :المدیریـــــــــــة التقنیـــــة  
 سنة 13وعرض حال عن تجمع المنتخب الوالئي أقل من تحضیر  -
                                 قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05و04محضر رقم  -

  :   شؤون مختلفة/ 05
السادة ب�ن عل�ي لخض�ر وأحم�د ب�اي عب�د الوھ�اب حكم�ین ف�درالیین س�ابقین كمك�ونین  تم تنصیب -

عل��ى مس��توى لجن��ة التحك��یم للرابط��ة، كم��ا ت��م إرس��ال اس��میھما م��ن أج��ل ت��ربص المك��ونین الم��زعم 
  إجراؤه من طرف اللجنة الفدرالیة للتحكیم.

  
ن الن�ادي الریاض�ي تامس�ة یطل�ب م� ع�رض ح�ال ع�ن زی�ارة المعاین�ة لملع�ب رئیس الرابطةقدم  -

  .29/12/2020یوم  تامسة
  
حكم متربص والذي  26رئیس لجنة التحكیم عرض حال عن تربص الحكام الجدد بمشاركة قدم  -

حی�ث اخت�تم بامتح�ان نھ�ائي وت�م التكف�ل بالحك�ام خ�الل أی��ام  28/12/2019و 27-26ج�رى أی�ام 
  التربص. 

  
 04/01/2020سنة ی�وم  15أقل من والئي التقني عرض حال عن تجمع المنتخب القدم المدیر  -

  العب حیث تم التكفل بالجمیع على عاتق الرابطة. 60بالمسیلة بحضور 
  
إلج��راء اجتم��اع مرحل��ة الع��ودة م��ع رؤس��اء الف��رق واألمن��اء  23/01/2020ت��م تحدی��د ت��اریخ  -

  العامون للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي. 
 

  طةـــیس الرابـرئ                                                        المدیر اإلداري والمالي               
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


