
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  06الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1920 دیسمبر 10 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
 شبابلجنة التنظیم الریاضي رئیس  بن الذیب عبد الحمید
   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  عضو لجنة التحكیم  عوینة سعید

  
  : بعذرالغائبون 

 

  اللجنة الطبیة عضو  رقیق برة عبد الحمید
  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

 
  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.

  
  : یلي جدول األعمال كما

  05المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 06و05الجول��ة و الش��رفي للقس��م 07و06الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2019/2020   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  

   05/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

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



  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
  یوجد ال والریاضة:برید مدیریة الشباب 
  
 یة لكرة القدمبرید االتحادیة الجزائر : 
  15/12/2019إلى  09/12من  تأجیل كل التظاھرات الریاضیة بمناسبة االنتخابات الرئاسیةمراسلة ب/خ  -
  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   – برید إلكتروني – تعیینات الحكام الجھویین -
   2019/2020عود والنزول لموسم كیفیات الصمراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  إلتماس تأجیل مقابلةب/خ  وفاق عین الخضراءفریق مراسلة  -
  طلب تخفیف عقوبة + طلب تأجیل مقابلةب/خ  فریق تامسةمراسلة  -
  طلب برمجة مقابلة متأخرة + طلب استخراج نسخة من رخصة المدربب/خ  أمل سیدي عیسىمراسلة  -
  مقابلة األصاغرب/خ  ة المطارفةجمعیمراسلة  -
  مراسلة شبیبة المحارقة ب/خ تقریر عن مقابلة نجم أوالد سلیمان -
 برید مختلف :  
ی��وم  نص��ف ی��وم تك��وینيدع��وة لحض��ور مراس��لة معھ��د عل��وم وتقنی��ات النش��اطات البدنی��ة والریاض��یة ب/خ  -

  الفئات الشبانیة. بعنوان التحضیر البدني وعالقتھ بالجانب الفسیولوجي لدى 08/12/2019
  البرید الصادر/ 
   إشعار بخصم نقطةب/خ  شباب المعاریفإلى  مراسلة -
   2019/2020إیقاف من البطولة للموسم ب/خ  فرق الزیتون وإتحاد الجرف ووفاق المعاریفمراسلة إلى  -
  الفئات. تقریر شھري نوفمبر عن البطولة لكلب/خ الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة إلى مراسلة  -
  سنة 13االنخراط لفئة أقل من ب/خ  2إلى الجھوي  1مراسلة إلى فرق الوالیة من المحترف  -
  14/12/2019مراسلة إلى فرق القسمین ب/خ برمجة المقابالت المتأخرة یوم  -
  مراسلة إلى فریق شبیبة سیدي عیسى ب/خ إعذار لتسدید الغرامات المالیة -
  للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ إلغاء كل التظاھرات الریاضیة  مراسلة إلى الفرق  -

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

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 06و05والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 07و06 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2019/2020للموسم 
  

لی�وم  07الجول�ة ك�ذلك مق�ابالت وف�ي ظ�روف حس�نة  30/11/2019لیوم  06الجولة مقابالت لعبت           

للقسم الشرفي ماعدا ع�دم إج�راء مقابل�ة س�یدي حمل�ة واوالد س�لیمان بس�بب غی�اب فری�ق أوالد  07/12/2019

ف��ي  ج��رتللقس��م م��ا قب��ل الش��رفي  07/12/2019و 30/11لی��ومي  06و 05أم��ا مق��ابالت الجول��ة  .س��لیمان

فری�ق الھام�ل ف�ي مقابلت�ھ م�ع ظروف عادیة ماعدا غیاب فریق عین الخضراء في مقابلة أوالد منصور وغی�اب 

كم��ا ت��م توقی��ف ف��رق الزیت��ون وإتح��اد الج��رف ووف��اق المع��اریف بس��بب ع��دم  نج��م أوالد س��لیمان.

لجزائری�ة م�ن الق�وانین العام�ة لالتحادی�ة ا 07و 06إنخراطھم في الفئات الشبانیة طبقا للمادتین 

  لكرة القدم

  

  



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08و07محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي المصادقة على النتائج -                              
  دراسة القضایا -                             

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام  -                                

  30/11/2019نصف یوم بیداغوجي یوم عرض حال عن  -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                               

  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08و07محضر رقم  -
  

  دراسة القضایا - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  سنة 13إعداد رزنامة وبرنامج المجموعة األولى أقل من  -                                    
  الرابعة والخامسة ألصناف الشباببرمجة الجولة  -                                   
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                                   

  
  ----- -    : المدیریة التقنیــــــــــة

                                       

  :   فةشؤون مختل/ 05
حی�ث ت�م  30/11/2019تم تقدیم عرض حال عن نصف ی�وم بی�داغوجي للحك�ام ال�والئیین ی�وم  -

   والجانب التطبیقي بالملعب الجواري لمقر الرابطات. بمقر الرابطةإجراء الجاب النظري 
  

ق��دم الم��دیر اإلداري والم��الي ع��رض ح��ال ع��ن نص��ف ی��وم بی��داغوجي لرؤس��اء الف��رق واألمن��اء  -
بمقر الرابطة حیث تم التكفل بجمیع الحاضرین ومحض�ر  29/11/2019مدربین یوم العامون وال

  االجتماع مرفق بھذه النشریة الرسمیة.
  

الرابط�ة ع�رض ح�ال ع�ن دعوت�ھ م�ن ط�رف معھ�د عل�وم وتقنی�ات النش�اطات البدنی�ة قدم رئیس  -
جي ل��دى بعن��وان التحض��یر الب��دني وعالقت��ھ بالجان��ب الفس��یولو 08/12/2019والریاض��یة ی��وم 

  الفئات الشبانیة حیث تقدم بتشكراتھ الخالصة لقسم الریاضة.
  

  
  

  
  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            

  
     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


