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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  03الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1920 أكتوبر 29 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

  :األعضاء الحاضرون
 

  

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

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

 لجنة اإلجازات عضو عوینة سعید
 ممثل النوادي خالف محمد

 ممثل النوادي سالم محمد
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  
  :الغائبون بعذر

 

 ممثل الحكام خلف هللا عبد النور

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
  لجنة االنضباط رئیس یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 
أح�ال ث�م رح�ب بالحاض�رین  ال�ذي بن حمی�دوش العم�ريرئیس الرابطة السید  افتتحت الجلسة من طرف    

 جدول األعمال.الكلمة إلي السید بوغازي محسن المدیر اإلداري والمالي الذي شرع في قراءة نقاط 
  

  : جدول األعمال كما یلي
  

  02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر وارد/ البرید ال 02
    2019/2020للموسم  الشرفي للقسم 01تحلیل مقابالت الجولة /  03
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  

   02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

  اإلجماعوعرضھا على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا ب 02الرسمیة رقــم  قــراءة النشریةبعــد         
  



  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: الوارد البرید /02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة  
  31/10/2019مراسلة ب/خ تعیین الحكام للمرحلة الوالئیة لكأس الجزائر ما بین األحیاء یوم -
  محسنجدول إرسال یتضمن ترقیة السید بوغازي  -

 ال یوجد :برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  25/11/2019االختبار البدني االستدراكي للحكام الجھویین یوم ب/خ مراسلة  -
  تعیینات الحكام الجھویین أكابر وشبابب/خ مراسلة  -
  صي في المقابالتمراقبة رخص المدربین والحضور الشخب/خ  مراسلة -
  شبابأكابر وب/خ برمجة مقابالت تصفیات كأس الجزائر  مراسلة -
  

    برید النوادي:
  26/10/2019اجتجاج بخصوص مقابلة الزیتون وسیدي حملة یوم ب/خ  شباب سیدي حملةفریق  مراسلة -
  لة األولى للشبابمراسلة فریق عین الخضراء ب/خ معاینة ملعب الستقبال فئات الشباب وطلب تأجیل الجو -

 برید مختلف :  
  02/11/2019مراسلة رابطة ألعاب القوى لوالیة المسیلة ب/خ طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم -
مراسلة الرابطة الجھوی�ة لك�رة الق�دم س�عیدة ب/خ دع�وة ل�رئیس الرابط�ة للجمعی�ة العام�ة االس�تثنائیة للمطابق�ة م�ع الق�وانین  -

 بسعیدة 27/10/2019األساسیة یوم 

  البرید الصادر/ 
  
  برمجة المقابالت للقسمین ب/خللقسم ما قبل الشرفي  السادة رؤساء الفرقمراسلة إلى  -
  20/10/2019معاینة ملعب دیرة یوم ب/خ فریق شباب سیدي عیسى إلى مراسلة  -
  جدول إرسال محضر تنصیب السید بوغازي محسنمراسلة إلى مدیریة الشباب والریاضة ب/خ  -
  استدعاء رئیس الفریق والعبب/خ  فریق شباب المعاریفمراسلة إلى  -
  انطالق بطولة الشبابب/خ  الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيمراسلة إلى  -
  23/10/2019یوم  معاینة ملعب المعاضیدب/خ  فریق الزیتونمراسلة إلى رئیس  -
  یة المالعب المعشوشبة اصطناعیا بالمسیلةوضعب/خ  مدیر الشباب والریاضة بالمسیلةمراسلة إلى  -
  استدعاء رئیس الفریق والعبب/خ  رئیس فریق شباب سیدي حملةمراسلة إلى  -
  

   : 2019/2020للموسم  الشرفي للقسم 01تحلیل مقابالت الجولة /  03
  

م ف�ي ظ�روف حس�نة م�ا ع�دا ع�د 26/10/2019المبرمج�ة ی�وم  جرت مقابالت الجولة األولى للقس�م الش�رفي

إجراء مقابلة الجرف وحمام الضلعة بسبب غیاب فری�ق حم�ام الض�لعة وال�ذي ل�م ی�ودع ملف�ات الالعب�ین عل�ى 

    .02/11/2019مستوى الرابطة. فیما تقرر انطالق بطولة القسم ما قبل الشرفي یوم 

  :  أعمال اللجان/ 04
  

   تعدیل في رزنامة القسم الشرفي - لجنة التنظیم الریاضي:
 نتائج تصفیات كاس الجزائر المصادقة على -
 برمجة المقابالت للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي -
 2019/2020إعداد كیفیة الصعود والنزول للموسم  -
 قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04و03محضر رقم  -
  
  



  إعداد رزنامة بطولة الشباب - :شباب لجنة التنظیم الریاضي
 برمجة الجولة األولى ألصناف الشباب. -
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02و01محضر رقم  - : االنضبــــــــــــاطلجنة 
  

  الدروس األسبوعیة للحكام - یم :ــــــــــــــــلجنة التحك
  06/10/2018و 05-04تحضیر تربص الحكام الوالئیین  -                                 

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                                 

   الشباب رخص الالعبینإنجاز  -: اإلجـــــــــــــــازاتلجنة 

  
   DEF1تحضیر تربص المدربین الدورة الثالثة  - :المدیریة التقنیة  

  :  شؤون مختلفة/ 05
 ،20/10/2019ی�وم  ملعب�ي دی�رة بوالی�ة الب�ویرةن زی�ارات المعاین�ة لقدم أعضاء المكتب ع�رض ح�ال ع� -

  .23/10/2019وملعب المعاضید یوم 
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن دعوة رئیس الرابطة الجھویة لكرة القدم سعیدة لحضور الجمعیة العام�ة  -

  بسعیدة. 27/10/2019االستثنائیة للمطابقة مع القوانین األساسیة یوم 
  

م اس��تقبال رئ��یس فری��ق ش��باب المع��اریف والع��ب بخص��وص مقابل��ة ك��اس الجزائ��ر ب��ین ش��باب المع��اریف ت�� -
  وسیدي ھجرس. 

  
اجتماع مجلس الصندوق الوالئي لترقیة مب�ادرات الش�باب والممارس�ات قدم رئیس الرابطة عرض حال عن  -

  .23/10/2019الریاضیة یوم 
  
  

  ةــــــــــرئیس الرابط                                                                المدیر اإلداري والمالي       
  

     بن حمیدوش العمريبوغازي محسن                                                                                   


