
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  15الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201 مارس 19 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیــــر التقنــــــي  بن حمیدوش رفــیــق

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي أكابر فىـــطـیدي مصـــمھ

  شباب الریاضيلجنة التنظیم رئیس  بن الذیب عبد الحمید

  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

  ممثل الحكام  خلف هللا عبد النور
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  لجنة اإلجازات  عوینة السعید
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  :الغائبون بعذر
 

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

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

ث��م أح��ال الكلم��ة إل��ي الس��ید بوغ��ازي محس��ن الم��دیر  رح��ب بالحاض��رین حی��ث ،االجتم��اع
  اإلداري والمالي الذي شرع في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : ما یليجدول األعمال ك

  14المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
ف�وج ب للقس�م م�ا  14ف�وج أ و 15والجول�ة  الش�رفي لقس�مل 21 -20الجولة تحلیل مقابالت /  03

   2018/2019للموسم قبل الشرفي والدور الثالث كأس الجزائر
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  

   14ادقة على النشریة الرسمیة رقم / المص01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  14النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  



   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 ال یوجد  باب والریاضة:برید مدیریة الش 
 
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
  بالبلیدة 26/03/2019دعوة لرئیس الرابطة لحضور مقابلة ودیة للفریق الوطني یوم مراسلة ب/خ -

  ال یوجد :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید 
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  الحكام األكادمیین الجھویین   تأجیل تربصمراسلة ب/خ  -
  بباتنة 14/03/2019یوم  DTRA/CAWاجتماع تنسیقي مراسلة ب/خ  -
  تعیینات الحكام الجھویین  -
  باإلضافة إلى تقدیم وتأجیل مقابالت لكل األصناف -

 :برید النوادي 
  مراسلة فریق الحوامد ب/خ تخفیف العقوبة-
  ط وع فریق أوالد منصورمراسلة فریق المعاریف ب/خ مقابلة االواس -
  09/03/2019مراسلة فریق تارمونت ب/خ تقریر حول مقابلة میكانیك بن سرور یوم  -
  مراسلة فریق أمل برھوم ب/خ تقریر حول تزویر رخص الالعبین لفریق م بن سرور -
 مراسلة فریق الزیتون ب/خ طلب معاینة ملعب بلدیة المعاضید -

 برید مختلف :  
  14/03/2019یوم  زائر ب/خ طلب تعیین ثالثي تحكیمبرید الجمراسلة -
  16/03/2019طلب ثلباثي تحكیم یوم المسیلة ب/خ  النادي الریاضي للصم البكم الحضنةمراسلة  -
 سنة 12طلب حكام للبطولة الجھویة لفئة أقل من ب/خ  الوالئیة للریاضة المدرسیةمراسلة الرابطة  -
  سنة 12المدرسیة ب/خ تأجیل البطولة الجھویة لفئة أقل من  مراسلة الرابطة الوالئیة للریاضة -
  09/03/2019مراسلة الرابطة الوالئیة للریاضة المدرسیة ب/خ دعوة لرئیس الرابطة للجمعیة العامة یوم  -

  البرید الصادر/ 
 13أق�ل م�ن برمجة ال�دورة الثالث�ة والرابع�ة لفئ�ة ب/خ  سنة 13في فئة أقل من المنخرطة الفرق مراسلة إلى  -

  سنة
 2018ج��دول إرس��ال یتض��من الجمعی��ة العام��ة والتقری��ر الم��الي ب/خ  أم��ین الخزین��ة العمومی��ةمراس��لة إل��ى  -

   2017/2018والتقریر األدبي 
  19/03/2019یوم  استدعاء رئیس الفریق واألمین العامب/خ  لفریق م بن سرورمراسلة  -
  

ف�وج ب للقس�م  14ف�وج أ و 15والجولة  فيلقسم الشرل 21 – 20 لةتحلیل مقابالت الجو/  03
   : 2018/2019للموسم  ما قبل الشرفي

  

 15/03/2019لی�وم  21والجول�ة  08/03/2019لیوم   20 التجرت مقابالت الجو          

، ك��ذلك مق��رةش��باب ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة ماع��دا غی��اب فری��ق البطم��ات ف��ي مقابل��ة مولودی��ة 

ف�رق ش�باب ع�ین ال�ریش ف�ي مقابل�ة ن.أوالد س�لیمان وغی�اب للفوج أ غی�اب ال 15مقابالت الجولة 

فل�م تلع�ب للف�وج ب  14المعاریف في مقابلة مجدل وغیاب الدھاھنة في مقابلة الھامل، أما الجول�ة 

أوالد عدي لقبال�ة  وغی�اب الطبی�ب ف�ي مقابل�ة  –و.أھل الواد  –كلھا بغیاب الفرق و.أوالد سایمان 

  بئر ماضي ورائد أوالد دراج.

  



   : مال اللجانـــــــأع/ 40
  

  دراسة القضایا -    :أكابر لجنة التنظیم الریاضي 
   للقسمین المصادقة على النتائج والترتیب -                                          

  قرئ وصودق علیھ خالل  ھذه النشریة 12و11محضر رقم  -                                          
  تسلیط الغرامات على الفرق بسبب غیاب المدرب -                                          

  

  تعیینات الحكام -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  عرض حال عن اجتماع التنسیقي للجنة التحكیم مع اللجنة الجھویة للتحكیم -

                                      

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 25و24محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج

  

     قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12محضر رقم  -  :شباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -                                        
  سبوع األول للعطلة الربیعیةواأل 16برمجة الجولة  -                                        
  سنة لألسبوع األول من العطلة 13برمجة دورات لفئة أقل من  -                                        

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11محضر رقم  -  المدیریة التقنیة :
  21/03/2019إلى  17/03من الدورة الثانیة  DEF1تربص المدربین  -                      
  سنة خالل العطلة 14و 13تحضیر تجمع المنتخبین الوالئیین لفئة أقل من  -                     
  برمجة تبادل ما بین المنتخبات خالل العطلة -                    

  

  :  شؤون مختلفة/ 05 
  

خ��الل األی��ام م��ن ال��دورة الثانی��ة   DEF1یج��ري بمق��ر الرابط��ة ت��ربص الم��دربین لنی��ل ش��ھادة -
  متربص. 26بحضور  21/03/2019إلى  17/03

  

قدم رئیس لجنة التنظیم الریاضي عرض حال عن زیارة المعاینة للملعب البلدي لبلدیة المعاضید  -
  بطلب من النادي الریاضي للھواة الزیتون. 13/03/2019یوم 

  
حكیم واللجنة الجھویة للتحك�یم قدم رئیس لجنة التحكیم عرض حال عن اجتماع التنسیقي للجنة الت -

  بباتنة 14/03/2019یوم 
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                         المدیر اإلداري والمالي                            
  

     ن حمیدوشالعمري ب        ن                                                              ـازي محســــبوغ


