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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  09الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1820 دیسمبر 25 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیــــــــر التقني  بن حمیدوش رفــیــق

 أكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

 شبابالریاضي لجنة التنظیم رئیس  بن الذیب عبد الحمید
 عضـــــــــــــــو خالــــف محمـــد
  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  لجنة االنضباط  عوینة سعید

  
  : بعذرالغائبون 

 

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  نضباطاالرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  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
  08مصادقة على النشریة الرسمیة رقم ال / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 9و8الجول��ة و الش��رفي للقس��م 11و10الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2018/2019   
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة /05
  
  
  
  



   08/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  08ش�ریة الرس�میة رقـ�ـم الن بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  قیة مبادرات الشباب والممارسات البدنیة والریاضیة.دعوة الجتماع الصندوق الوطني لترمراسلة ب/خ  -
  15/01/2018تأجیل كل التظاھرات الریاضیة إلى غایة مراسلة ب/خ  -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم :  
  تسویة المشاكل المتعلقة بالرابطات مراسلة ب/خ  -
  DEF1مراسلة ب/خ نسخ عن الفواتیر والتبریرات لتربص المدربین  -
  مراسلة ب/خ انجاز وتجدید عقود  -
  سنة 13مراسلة ب/خ مجانیة االنخراط لفئة أقل من  -
 15/01/2019إلى  16/12/2018مراسلة ب/خ الفترة الثانیة إلنجاز رخص الالعبین من  -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – جھویینتعیینات الحكام ال -
  ببسكرة 05/01/2019 إلى 03من  تربص الحكام األكادیمیین الدفعة الثانیةب/خ  مراسلة -
   برنامج التربصات واألیام البیداغوجیة للمدیریة التقنیة الجھویة  ب/خ مراسلة -
  شھادة رئیس لجنة االنضباطمراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  جیل مقابلة األكابرتأب/خ  إ.الحوامدمراسلة فریق  -
  مراسلة فریق و.الھامل ب/خ طعن في قرار لجنة االنضباط -
  08/12/2018مراسلة وفاق مقرة ب/خ اعتذار عن الغیاب عن اجتماع النوادي یوم  -
  مراسلة سریع بئر ماضي ب/خ اعتذار وتوضیح عن غیاب مقابالت الشباب -
  حمام الضلعة مراسلة وفاق الھامل ب/خ تقریر حول مقابلة ألمبي -

 برید مختلف :  
  تعیین الحكامبالمسیلة ب/خ  مجموعة الدرك الوطنيمراسلة  -
  15/01/2018تأجیل كل التظاھرات الریاضیة إلى غایة ب/خ  والي والیة المسیلةمراسلة  -
ی�وم  تعی�ین ثالث�ي تحك�یم لمقابل�ة الرب�ع نھ�ائي الجماع�ات المحلی�ة ببس�كرةب/خ  دیوان والیة المسیلةمراسلة  -

20/12/2018 

  
  البرید الصادر/ 
  تأجیل كل التظاھرات الریاضیة ب/خ  رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيإلى  مراسلة -
س��نة ی��وم  13ال��دورة الثانی��ة لفئ��ة اق��ل م��ن ب/خ  س��نة 13الف��رق المنخرط��ة ف��ي فئ��ة أق��ل م��ن مراس��لة إل��ى  -

  بالمسیلة 31/12/2018
ل�دورة أق�ل  31/12/2018تسخیر الملع�ب ی�وم ب/خ  ب المتعدد الریاضات بالمسیلةدیوان المركمراسلة إلى  -

  سنة 13من 
إل���ى  16/12م���ن  DEF1اس���تدعاء ت���ربص الم���دربین ب/خ  المترش���حین لت���ربص الم���دربینمراس���لة إل���ى  -

20/12/2018  
  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف.

  
  
  
  



  
للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 09و 08والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 11و 10 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03

2018/2019 :   
  

للقس��م الش��رفي  21/12/2018لی��وم  11والجول��ة  14/12/2018لی��وم  10الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

الجول�ة مق�ابالت  كذلك الحكم، بسبب اإلعتداء على بطمات وبانیوما عدا توقف مقابلة  جرت في ظروف حسنة،

لعب��ت ف��ي  22/12/2018و 15 يلی��ومللقس��م م��ا قب��ل الش��رفي الف��وج ب  08و07والجول��ة  الف��وج أ 09و08

توقف مقابلة الھامل وألمبي حمام الضلعة بسبب االعتداء على الحكام المساعدین وأحداث ما عدا  ظروف عادیة.

  عنف.

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -  م الریاضي: لجنة التنظی 

  وترتیب مرحلة الذھاب الفوج أ ما ق ش للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  دراسة القضایا -                              
                             فیات كأس الجزائربرمجة الدور الثاني لتص -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
   الجدد تعیینات الحكام -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -                               
  تحضیر تربص الحكام الوالئیین الجدد -                              

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12و11محضر رقم  -

  
  المصادقة على النتائج  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  ألصناف الشباب 09إلى  06الجوالت من برمجة  -                                    
 دراسة القضایا -
     قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -

   DEF1عرض حال عن مسابقة الدخول لتربص المدربین  - :المدیریــــــــــة التقنیـــــــــــة
  DEF1عرض حال عن تربص المدربین  -                                    

 اكتشاف المواھب الشابة في المالعب  -
                                  النشریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذه  07محضر رقم  -

 شؤون مختلفة : 05

   

الت�ي  DEF1ال�دورة األول�ى لت�ربص الم�دربین لنی�ل ش�ھادة ع�رض ح�ال ع�ن قدم المدیر التقني  -
بطة حیث جرى ف�ي ظ�روف جی�دة بمقر الرا 20/12/2018إلى غایة  16/12/2018جرت من 

  وتنظیم محكم.
  
  تحضیر تربص تكویني للحكام الجدد خالل العطلة الشتویة. -
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                                                       المدیر اإلداري والمالي                 
  

     بن حمیدوش العمري                                                                                بوغازي محسن          


