
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  08الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1820 دیسمبر 11 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 اكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو  خالــــف محمـــد

  رئیس لجنة اإلجازات  دـــــــة سعیـــعوین
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  : بعذرئبون الغا
 

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

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

ثم أحال الكلمة إلي السید بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع  ،بالحاضرین
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  07المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 7و6الجول��ة و الش��رفي للقس��م 09و08الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2018/2019   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  
  



   07/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  07النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  اءة بعــد قـ�ـر        
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  

 ة القدمبرید االتحادیة الجزائریة لكر :  
  تنصیب رئیس لجنة كأس الجزائرمراسلة ب/خ -
  من طرف الرابطةمراسلة ب/خ قائمة المالعب المصادق علیھا  -
  مراسلة ب/خ ألوان الفرق المتأھلة لتصفیات كأس الجزائر -
  مراسلة ب/خ دعوة لعملیة القرعة لتصفیات كأس الجزائر -
  2018/2019كیفیات الصعود والنزول للموسم مراسلة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ ترخیص الستبدال المدرب المستقیل او المقال -
 مراسلة ب/خ وثیقة معلومات لطبیب الرابطة -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  بباتنة 04/12/2018یوم  ویةمكتب الرابطة الجھاجتماع مراسلة ب/خ  -
  تطبیق جدول المنح للحكام والمندوبین للبطولة الجھویة مراسلة ب/خ -
  مراسلة ب/خ معلومات حول الحكام األكادیمیین الدفعة الثانیة -
  مراسلة ب/خ التأكد من الحضور الشخصي للمدرب في المقابالت -
  مراسلة ب/خ نسخة من الملف المالي للحكام -

 ادي: برید النو 
  u15 u17تبریر غیاب العبي المنتخب ب/خ  سریع بلعایبةمراسلة فریق  -
  مراسلة فریق الدھاھنة ب/خ طلب معاینة الملعب -
   u15 u17تبریر غیاب العبي المنتخب مراسلة فریق اتحاد برھوم ب/خ  -
   u15 u17تبریر غیاب العبي المنتخب مراسلة فریق كوكب بن سرور ب/خ  -
  ق أھل الواد ب/خ طلب معاینة الملعبمراسلة فیر -
  u15 u17تبریر غیاب العبي المنتخب مراسلة فریق نجم شباب مقرة ب/خ  -
 

 ال یوجد : برید مختلف 
 

  البرید الصادر/ 
  u15 u17استدعاء الالعبین لتجمع المنتخبین ب/خ لكل األقسام  الفرق المعنیةإلى  مراسلة -
  تسخیر الملعب لتجمع الالعبین ب/خ  وان المركب المتعدد الریاضاتدیمراسلة إلى  -
  قائمة الحكام األكادمیین الدفعة الثانیةمراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ  -
  u15 u17مراسلة إلى الحمایة المدنیة ب/خ تغطیة تجمع المنتخبین  -
  2018/2019لصعود والنزول للموسم مراسلة إلى االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ كیفیة ا -
  مراسلة للفرق المعنیة بالغرامات ب/خ إعذار لتسدید الغرامات -
  فریقي أھل الواد والدھاھنة ب/خ معاینة الملعب مراسلة إلى -
  2018مراسلة إلى االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ التقریر المالي لشھر نوفمبر  -

  المقابالت لكل األصناف.وتعدیل في برمجة لفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر باإلضافة إلى مراسالت لمختلف ا
  

  



للموس�م  للقسم ما قب�ل الش�رفي 7و 6والجولة  لقسم الشرفيل 9و8 ةتحلیل مقابالت الجول/  03
2017/2018 :    

  

للقس��م الش��رفي   07/12/2018لی��وم  09والجول��ة  29/11/2018لی��وم  08الجول��ة لعب��ت مق��ابالت           

 Aللف�وج  7في ظروف حسنة، ماعدا توقف مقابلة امل برھ�وم ون�ادي المطارف�ة، ك�ذلك مق�ابالت الجول�ة جرت 

للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي لعب��ت ف��ي ظ��روف  01/12/2018لی��وم  Bللف��وج  06، والجول��ة 01/12/2018لی��وم 

  عادیة.

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   علیھ خالل ھذه النشریة قرئ وصودق 05محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  دراسة القضایا -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام  -                               

   الحكام األكادمیین الدفعة الثانیةتحضیر  -                               
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10و09محضر رقم  -
  

  الجولة الخامسة ألصناف الشباببرمجة  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -

  سنة 17و 15عرض حال عن تجمع المنتخبین الوالئیین ألقل من  - :المدیریـــــــــــة التقنیـــــة  
 DEF1تحضیر تربص المدربین  -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -

                                     

  :   ةشؤون مختلف/ 05
  
 06/12/2018و 04قدم أعضاء المكتب عرض حال ع�ن زی�ارة المعاین�ة لملعب�ي ونوغ�ة ی�وم  -

  10/12/2018وملعب الدھاھنة یوم 
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن دعوة االتحادیة الجزائریة لكرة القدم لمراس�م عملی�ة القرع�ة  -

  بالجزائر 09/12/2018لتصفیات كأس الجزائر یوم 
  
س��نة ی��وم  17و 15ر التقن��ي ع��رض ح��ال ع��ن تجم��ع المنتخب��ین ال��والئیین ألق��ل م��ن ق��دم الم��دی -

الع��ب للمنتخب��ین حی��ث ت��م التكف��ل ب��الجمیع عل��ى ع��اتق  61بالمس��یلة بحض��ور  01/12/2018
  الرابطة.

واألمن�اء الع�امون والم�دربین للقس�مین عرض حال عن اجتماع مكتب الرابطة مع رؤساء الفرق  -
حیث تم توزیع إعانات تتمثل في تجھیزات ریاضیة  08/12/2018یوم  الشرفي وما قبل الشرفي

  للفرق في ختام ھذا االجتماع ومحضر ھذا االجتماع مرفق بھذه النشریة.
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                                   بوغازي محسن       


