
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  القدم المسیلـــةالرابطة الوالئیة لكرة 
  

  05الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201 نوفمبر 27 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
   يـــــر التقنــــــالمدی  بن حمیدوش رفــیــق
 شبابلجنة التنظیم الریاضي  رئیس بن الذیب عبد الحمید

  أكابر م الریاضيرئیس لجنة التنظی فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو -ممثل النوادي   سالــــم محمــــد
  عضــــــــــــــــــو -ممثل النوادي   خالـــــــف محمــد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
  عضو لجنة االنضباط  علواني حسین 

  
  : بعذرالغائبون 

  االنضباطلجنة  عضو یدــشیكوش عبد الحملي ع

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  
 

  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید
لم�الي ال�ذي ش�رع بالحاضرین ثم أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري وا

  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  04المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 04و03الجول��ة و الش��رفي للقس��م 05و04الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2019/2020   
    أعمال اللجان/ 04
    تلفةشؤون مخ/ 05
  
  
  



  
   04/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

وعرض��ھا عل��ى أعـ��ـضاء مكت��ب الرابــ��ـطة تـ��ـمت المص��ادقة  04الرس��میة رقـ��ـم  قـ��ـراءة النش��ریةبعـ��ـد         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال شيء  برید مدیریة الشباب والریاضة 
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم:  
 21/11/2019دعوة الجتماع مع االتحادیة الجزائریة لكرة القدم یوم مراسلة ب/خ -

  ال شيء :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  التقریر الشھري حول البطولةمراسلة ب/خ  -
  بباتنة 17/11/2019اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراسلة ب/خ  -
  2019/2020احصائیات الرخص لالعبین والمدربین مراسلة ب/خ  -
  اكتشاف المواھب الشابةب/خ  DTRمراسلة  -

  :برید النوادي 
  تصریح بضیاع رخص العبین أكابر ب/خ  شباب سیدي حملةفریق مراسلة  -
  23/11/2019تقریر حول مقابلة تامسة وو.مجدل یوم ب/خ  بلدیة تامسة فریقمراسلة  -

 برید مختلف :  
  استقالة من فریق أمل سیدي عیسى كأمین عامب/خ  السید حدرباني سعیدمراسلة  -
دعوة لحضور ندوة حول محاربة ب/خ  مجتمعالجمعیة الوالئیة للتنمیة البشریة لتطویر الفرد وترقیة المراسلة  -

  20/11/2019المالعب یوم العنف في 
  مراسلة السید زواوي عبد الحمید ب/خ طلب االنخراط في الرابطة -

  البرید الصادر/ 
  الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة ب/خ متابعة وضعیة البطولةمراسلة إلى  -
  إحصائیات الممارسین والمدربینب/خ  باتنةالرابطة الجھویة لكرة القدم مراسلة إلى  -
  إعذار لتسدید الغرامات المالیةب/خ  الفرق المعنیة بالعقوبات المالیةمراسلة إلى  -
  استدعاءب/خ  رئیس فریق تامسة مراسلة إلى -
نص�ف ی�وم بی�داغوجي للرؤس�اء واألمن�اء مراسلة  إلى رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الش�رفي ب/خ  -

  29/11/2019العامون والمدربین یوم 
  DEF1 S3مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ جدول إرسال تقریر تربص المدربین  -

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

للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 04و03و الش��رفي ینلقس��مل 05و04 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03
2019/2020 :    

  

مق�ابالت الجول�ة  أم�ا جی�دة، ظروففي  يللقسم الشرف 16/11/2019 لیوم 04الجولة مقابالت لعبت           

 03ومقابالت الجولة  سجلت غیاب فریق الزیتون في میدانھ في مقابلة اتحاد مجدل، ،23/11/2019لیوم  05

غیاب سیارة اإلسعاف ماعدا تسجیل  حسنةفي ظروف  23/11/2019و 16للقسم ما قبل الشرفي یومي  04و

  في مقابلة تامسة و.مجدل وغیاب فریق الھامل في مقابلة سیدي ھجرس.

  
  
  



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  دراسة القضایا -   : أكابر لجنة التنظیم الریاضي 

   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -                                  
  المصادقة على النتائج -                                  

                                    
  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  تعیینات الحكام. -                                
  30/11/2019نصف یوم بیداغوجي للحكام یوم تحضیر  -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -                               
                                  

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06و05ضر رقم مح -

  دراسة القضایا -  :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
   وكأس الجزائر لبطولة الشباب الثالثةبرمجة الجولة  -                                   

  ریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذه النش 03محضر رقم  -                                     
  انجاز رخص المدربین -    : المدیریــــــة التقنیـــــــة
  21/11/2019إلى  17/11من  3الدورة  DEF1عرض حال عن تربص المدربین  -                         
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                         

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
بط��ة ع��رض ح��ال ع��ن دعوت��ھ لن��دوة ح��ول ال��روح الریاض��یة ونب��ذ العن��ف ف��ي ق��دم رئ��یس الرا -

المالعب المنظمة من طرف الجمعیة الوالئی�ة للتنمی�ة البش�ریة لتط�ویر الف�رد وترقی�ة المجتم�ع ی�وم 
20/11/2019  .  

  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن اجتماع مع االتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة الق�دم ب�المركز التقن�ي  -

 .21/11/2019ممثلین من االتحادیة الدولیة لكرة القدم یوم  02ى بحور سیدي موس
  
  تم استخراج نسخ كاملة لرخص العبین أكابر لفریق شباب سیدي حملة ضاعت للفریق. -
  
قدم السید حضرباني سعید نسخة لإلعالم عن استقالتھ م�ن فری�ق أم�ل س�یدي عیس�ى وال�ذي ك�ان  -

  یشغل في منصب أمین عام.  
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           یر اإلداري والمالي                            المد
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


