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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  16الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201أفریل  03 األربعاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیـــــــــــر التقنـــــــي  بن حمیدوش رفــیــق

  رئیس لجنة التنظیم الریاضي أكابر فىـــطـیدي مصـــمھ

  شباب التنظیم الریاضي لجنةرئیس  بن الذیب عبد الحمید

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  :الغائبون بعذر
 

  ممثل الحكام  رخلف هللا عبد النو
  االنضباطلجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  
  ال��ذي رح��ب  ، 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 ، في ھذا االجتم�اع األخی�ر لمكت�ب الرابط�ة بالحاضرین
  ل األعمال.محسن المدیر اإلداري والمالي الذي شرع في قراءة نقاط جدو

  
  : جدول األعمال كما یلي

  15المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
فوج  16-15فوج أ والجولة  16للقسم الشرفي والجولة  24-23-22تحلیل مقابالت الجولة /  03

  2018/2019ب للقسم ما قبل الشرفي 
  أعمال اللجان/ 04

  شؤون مختلفة/ 50
 
  

   14/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

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  یة الشباب والریاضة:برید مدیر 
 
 ال یوجد:  برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
 
  یوجد ال :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  بباتنة 28/03/2019یوم  مكتب الرابطة الجھویةاجتماع مراسلة ب/خ  -
  03/04/2019رابطة الجھویة لكرة القدم إلى یوم تأجیل اجتماع مكتب المراسلة ب/خ  -
ب�أوالد  01/04/2019س�نة لجھ�ة باتن�ة ی�وم  13دورة ما بین المنتخبات الوالئیة لفئ�ة أق�ل م�ن مراسلة ب/خ  -

  سي سلیمان بباتنة
ی���وم إل���ى س���نة لجھ���ة باتن���ة  13مراس���لة ب/خ تأجی���ل ال���دورة م���ا ب���ین المنتخب���ات الوالئی���ة لفئ���ة أق���ل م���ن  -

  بأوالد سي سلیمان بباتنة. 06/04/2019
  وتقدیم وتأخیر المقابالت وتعیینات الحكام الجھویینمراسلة ب/خ برمجة المقابالت للشباب   -

  :برید النوادي 
  مراسلة لقاء أوالد عدي لقبالة ب/خ طلب إعادة مقابلة تصفیات كأس الجزائر أصاغر -
  مراسلة تارمونت ب/خ طلب ثاني لتخفیف العقوبة -
  لة فریق أمل برھوم ب/خ طلب تسویة وضعیة العبمراس -
  مراسلة فریق میكانیك بن سرور ب/خ احتجاج حول مشاركة العب معاقب -
  مراسلة فریق جبل مساعد ب/خ مباراة االكابر -

 برید مختلف :  
  26/03/2019تقریر تكمیلي حول مقابلة بانتو وبطمات یوم ب/خ  المندوب بوغالم خالدمراسلة  -

  الصادر البرید/ 
س�نة خ�الل  13برمج�ة ال�دورات لفئ�ة أق�ل م�ن ب/خ  س�نة 13الفرق المنخرط�ة ف�ي فئ�ة أق�ل م�ن مراسلة إلى  -

  العطلة الربیعیة
تسخیر سیارة إسعاف لتغطیة تبادل ما بین المنتخبات ب/خ  رئیس الوحدة الرئیسیة للحمایة المدنیةمراسلة إلى  -

  01/04/2019سنة مسیلة وبسكرة یوم  13ئیة أقل من الوال
 14و 13لتجمع المنتخب الوالئي لفئتي أقل من ب/خ استدعاء الالعبین  المعنیة لكل األقسام مراسلة إلى فرق -

  31/03/2019و 28و 25أیام  سنة 
 باإلضافة إلى مراسالت للفرق ب/خ تقدیم وتأخیر وبرمجة المقابالت -
 

ف��وج ب  16ف��وج أ والجول��ة  16للقس��م الش��رفي والجول��ة  24-23ت الجول��ة تحلی��ل مق��ابال/ 03
والجول�ة  26/03/2019یوم  23جرت مقابالت الجوالت  : 2018/2019للقسم ما قبل الشرفي 

ف��ي ظ��روف حس��نة،ما ع��دا مقابل��ة ب��انیو و بطم��ات تامس��ة توقف��ت بس��بب  29/03/2019ی��وم  24
للف�وجین أ و ب للقس�م م�ا  16الجولة ، أما مقابالت االعتداء على الحكم الرئیسي من فریق بطمات

قبل الشرفي شھدت عدم اجراء مقابالت المعاریف وأ.حمام الضلعة بسبب غیاب رج�ال االم�ن ف�ي 
المعاریف وغیاب فریقي الدھاھنة وجبل مساعد في مقابلتھما، ك�ذلك غی�اب فری�ق ش.ع�ین ال�ریش 

محلی�ا م�ع رائ�د أوالد دراج وغی�اب رج�ال  في مقابلة سیدي عیسى وغیاب فری�ق وف�اق أھ�ل ال�واد
األمن في مقابلة أ.عین الریش وو.اوالد سلیمان وغیاب و.ع�ین الخض�راء محلی�ا م�ع و.مق�رة، وت�م 
تسجیل الغاب العام لفریقي ش�باب ع�ین ال�ریش ووف�اق ع�ین الخض�راء كم�ا ھ�و مب�ین ف�ي محض�ر 

  لجنة التنظیم الریاضي.
  
  



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  

  دراسة القضایا -  :أكابر ة التنظیم الریاضيلجن 
 المصادقة على النتائج -
 برمجة شھر أفریل للقسمین -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 13محضر رقم  -

  

  تعیینات الحكام -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
 الدروس البیداغوجیة للحكام -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07محضر رقم  -

                                      

  دراسة القضایا -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 27و26محضر رقم  -

  
  دراسة القضایا - :شباب لجنة التنظیم الریاضي

 سنة 13دورة اللقب لفئة أقل من  -
 برمجة الشباب لألسبوع الثاني من العطلة -
  صودق علیھ خالل ھذه النشریةقرئ و 13محضر رقم  -

  
  الدورةالثانیة DEF1عرض حال عن تربص المدربین  - :المدیریـــــــة التقنیـــــة

 سنة خالل العطلة 14وأقل من  13عرض حال عن تجمع المنتخبین أقل من  -
 سنة المسیلة وبسكرة 13عرض حال عن تبادل ما بین المنتخبات أقل من  -
 منتخبات الوالئیة لجھة باتنة تحضیر تبادل جھوي ما بین ال -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة. 12محضر رقم  -

  :  شؤون مختلفة/ 05 
  

 26س�نة ی�وم  13قدم الم�دیر التقن�ي ع�رض ح�ال ع�ن تجمع�ات المنتخ�ب ال�والئي لفئ�ة أق�ل م�ن  -
حی�ث  28/03/2019سنة ی�وم  14وكذلك تجمع المنتخب الوالئي لفئة اقل من  31/03/2019و

  جمعات.تلتكفل بجمیع الریاضیین الحاضرین في التم ا
  
ك��ذلك ق��دم الم��دیر التقن��ي ع��رض ح��ال ع��ن تب��ادل م��ا ب��ین المنتخب��ات الوالئی��ة لرابطت��ي المس��یلة  -

بالمسیلة حیث جرى في ظروف جیدة وتم التكف�ل ب�المنتخبین وجمی�ع  01/04/2019وبسكرة یوم 
  المرافقین والمؤطرین.

 –س�نة لجھ�ة باتن�ة والت�ي تض�م رابط�ات المس�یلة  13یة لفئة أقل م�ن یتم التحضیر للدورة الجھو -
  بأوالد سي سلیمان بباتنة. 06/04/2019بسكرة المقرر إجراؤھا یوم  –برج بوعریریج  –باتنة 

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  
     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــغبو


