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  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  03الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1820 أكتوبر 02 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

  :األعضاء الحاضرون
 

  

  نائب رئیــــــــــس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب بن الذیب عبد الحمید

 ممثل النوادي سالم محمد
 التنظیم الریاضيرئیس لجنة  فىـــطـیدي مصـــمھ

 لجنة اإلجازات عضو عوینة سعید
 ممثل النوادي خالف محمد

 ممثل الحكام خلف هللا عبد النور

  
  :الغائبون بعذر

  
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  لجنة االنضباط رئیس یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــوینة عبـــد القع

 
أح�ال ث�م رح�ب بالحاض�رین  ال�ذي مق�ري ال�دراجيرئیس الرابطة السید  نائب افتتحت الجلسة من طرف    

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

  : جدول األعمال كما یلي
  

  02دقة على النشریة الرسمیة رقم المصا / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
    2018/2019للموسم  ما قبل الشرفيو  الشرفي تحضیر انطالق بطولة القسمین/  03
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  



   02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

  وعرضھا على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا باإلجماع 02النشریة الرسمیة رقــم  بعــد قــراءة         
  
  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: الوارد البرید /02
  
 :ال یوجد برید مدیریة الشباب والریاضة 
  
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم:  
  ار بدني استدراكي للحكام النخبة والھواةاختبمراسلة ب/خ  -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
 LRFB/LWFB/OPOW/CLUBS M'SILAب/خ اجتماع عمل مراسلة  -
  العقوبات التأدیبیة لمقابالت كأس الجزائرب/خ مراسلة  -
  ببسكرة 29/09/2018و 28 27ب/خ تربص الحكام المتربصین أیام  مراسلة -
  02/10/2018ب/خ اجتماع مكتب الرابطة یوم  لةمراس -
  ب/خ برمجة مقابالت تصفیات كأس الجزائر شباب مراسلة -
  

    برید النوادي:
  25/09/2018استغالل القاعة یوم طلب ب/خ  مولودیة شباب المسیلةفریق  مراسلة -

 ال یوجد : برید مختلف 

  البرید الصادر/ 
  
  02/10/2018اجتماع عملیة القرعة یوم  ب/خسم ما قبل الشرفي للق السادة رؤساء الفرقمراسلة إلى  -
   05/10/2018و 04دیوان مؤسسات الشباب ب/خ مبیت وفد من الحكام یومي إلى مراسلة  -
 05-04ت����ربص الحك����ام ال����والئیین أی����ام مراس����لة إل����ى مدیری����ة الش����باب والریاض����ة واللجن����ة الفدرالی����ة للتحك����یم ب/خ  -
  06/10/2018و
  الرابطة الجھویة باتنة ب/خ الدروس األسبوعیة للحكام مراسلة إلى -
  بالمسیلة 03/10/2018مراسلة إلى الفرق الجھویة للمسیلة ودیوان المركب المتعدد الریاضات ب/خ اجتماع عمل یوم  -
  06/10/2018مراسلة إلى رئیس الوحدة الرئیسیة للحمایة المدنیة ب/خ تسخیر سیارة إسعاف لالختبار البدني یوم  -
  06/10/2018مراسلة إلى دیوان المركب المتعدد الریاضات ب/خ تسخیر مضمار الملعب لالختبار البدني یوم  -
   DTW – CAWمراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ جدول إرسال برنامج عمل  -
  سنة 13مراسلة إلى فرق والیة المسلة ب/خ انخراط فئة أقل من  -
  

   : 2018/2019للموسم  وما قبل الشرفي الشرفي ینملقسل انطالق البطولة/  03
  

كم��ا ج��رت عملی��ة  12/10/2018البطول��ة ی��وم وتق��رر انط��الق للقس��م الش��رفي  ت��م برمج��ة ش��ھر أكت��وبر    

قبی��ل ھ��ذا االجتم��اع بمجم��وعتین ك��ل  2018/2019القرع��ة لض��بط رزنام��ة القس��م م��ا قب��ل الش��رفي للموس��م 

  13/10/2018بطولة القسم ما قبل الشرفي یوم وتم تقرر انطالق  فرق  10مجموعة بــ 

  :  أعمال اللجان/ 04
  

  الشرفي  للقسم نوفمبرلشھر برمجة المقابالت  - لجنة التنظیم الریاضي:
 اجراء عملیة القرعة لضبط رزنامة القسم ما قبل الشرفي -
  
  



  ------ :شباب لجنة التنظیم الریاضي
  

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

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                                 

    رخص الالعبینإنجاز  -: اإلجـــــــــــــــازاتلجنة 

  
   2018/2019صیب أعضاء اللجنة وإعداد برنامج نشاط اللجنة تن - :المدیریة التقنیة  
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -

  :  شؤون مختلفة/ 05
س�یتم برمج�ة كم�ا  ،19/09/2018ی�وم  قدم أعض�اء المكت�ب ع�رض ح�ال ع�ن زی�ارات المعاین�ة للمالع�ب -

  2018/2019الشرفي وما قبل الشرفي زیارات لمعاینة المالعب تحسبا النطالق البطولة للقسمین 
  
إلى جان�ب الفح�ص  06/10/2018و 05 – 04رى أیام سیجوالذي یتم التحضیر لتربص الحكام الوالئیین  -

   الطبي االستدراكي ویختتم باختبار بدني لمرحلة الذھاب
  

ابط�ة الجھوی�ة باتن�ة سیتم تنظیم اجتماع عمل على مستوى الرابطة الوالئیة لكرة القدم المسیلة بطل�ب م�ن الر -
یجمع ال�رابطتین ودی�وان المرك�ب المتع�دد الریاض�ات المس�یلة ورؤس�اء الف�رق للجھ�وي األول والث�اني لوالی�ة 

    03/10/2018المسیلة وذلك یوم 
  
  تم تنصیب السیدة بالي مریم كعضو لجنة اإلجازات لتسریع وتیرة إنجاز رخص الالعبین خالل ھذه الفترة. -
  
ومحض�ر االجتم�اع  2018/2019رعة لضبط رزنامة بطولة القسم ما قبل الشرفي للموسم جرت عملیة الق -

  والرزنامة مرفقة بھذه النشریة.
  

  ةــــــــــرئیس الرابط نائب                                                                المدیر اإلداري والمالي       
  

     مقـــري الدراجــــــي                                                                 بوغازي محسن                  


