
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  17الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201أفریل  16 الثالثاءسة 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

  عضو لجنة االنضباط  علواني حسین

  :غائبون بعذرال
 

  ممثل الحكام  خلف هللا عبد النور
  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
  مالي الذي شرع في قراءة نقاط جدول األعمال.محسن المدیر اإلداري وال

  
  : جدول األعمال كما یلي

  16المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي  للف�وجین 18-17للقسم الشرفي والجولة  25تحلیل مقابالت الجولة /  03

  2018/2019والدور األخیر لتصفیات كأس الجزائر
  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



  

   البرید الوارد والصادر كاآلتي: قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
 
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
  مراسلة ب/خ تشجیع وتھاني للسیر الحسن ألشغال الجمعیات العامة العادیة للرابطات -
  –فئة شابة  خصم نقطة في الغیاب الثاني لكل –مراسلة ب/خ الغیاب للفئات الشبانیة  -
 مراسلة ب/خ تسدید اشتراك الجمعیة العامة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم -

  یوجد ال :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
 و13 ی����وم وت���ربص الحك���ام الجھ���ویین األك���ادمیینجتم����اع دع���وة رئ���یس لجن���ة التحك���یم المراس���لة ب/خ  -

  ببسكرة 14/04/2019
  ببسكرة 14/04/2019 و13 یوم دعوة رئیس الرابطة لتربص الحكام االكادمیینمراسلة ب/خ  -
  ببسكرة 14/04/2019و13یوم  التربص األخیر للحكام االكادیمیین الجھویینمراسلة ب/خ  -
  وتقدیم وتأخیر المقابالت وتعیینات الحكام الجھویینمراسلة ب/خ برمجة المقابالت للشباب   -

  :برید النوادي 
  األشبال بطولةمقابلة  تقریر حولب/خ  وداد عین الحجلمراسلة  -

 الیوجد : برید مختلف 
  

  البرید الصادر/ 
  مقابلة بطولة األشبال ب/خ  رئیس فریق وداد عین الحجلمراسلة إلى  -
  قرار لجنة االنضباط حول مقابلتي األشبالب/خ  ام الضلعةفرق عین الحجل وم.حممراسلة إلى  -
  2019جدول إرسال ملف طلب اإلعانة المالیة ب/خ مدیر الشباب والریاضة بالمسیلة مراسلة إلى  -
 باإلضافة إلى مراسالت للفرق ب/خ تقدیم وتأخیر وبرمجة المقابالت -
 

وال�دور للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي  18و17للقس�م الش�رفي والجول�ة  25ت الجول�ة تحلیل مقابال/ 03
  : 2018/2019األخیر لتصفیات كأس الجزائر 

الجول�ة أم�ا مق�ابالت  في ظروف حس�نة، 12/04/2019یوم  25جرت مقابالت الجوالت 
واألخی�����رة ی�����وم  18والجول�����ة  06/04/2019ی�����وم للف�����وجین للقس�����م م�����ا قب�����ل الش�����رفي  17
ق أوالد ع�دي لقبال�ة یل الغ�اب الع�ام لف�روتم تسجعدم إجراء عدة مقابالت شھدت  13/04/2019

كم�ا ھ�و  وأمل الدھاھنة وفاق أھل الواد وامل عین الریش وسریع بئر ماضي ووفاق أوالد س�لیمان
  مبین في محضر لجنة التنظیم الریاضي.

  
  

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  

  دراسة القضایا -  :أكابر لجنة التنظیم الریاضي 
 المصادقة على النتائج -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 14ضر رقم مح -

  

  تعیینات الحكام -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
 الدروس البیداغوجیة للحكام -

                                      

  دراسة القضایا -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 29و28محضر رقم  -



  
  دراسة القضایا - :شباب التنظیم الریاضيلجنة 

 لكل األفواجبرمجة الشباب  -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 14محضر رقم  -

  
  بباتنةسنة  13أقل من  الوالئیة ما بین المنتخبات دورة جھویةعرض حال عن  - :المدیریـــــــة التقنیـــــة

  الدورة األولى DEF2تربص المدربین تحضیر  -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة. 13قم محضر ر -

  :  شؤون مختلفة/ 05 
  

س�نة لجھ�ة باتن�ة بمش�اركة  13ال�دورة الجھوی�ة لفئ�ة أق�ل م�ن  ع�ن قدم المدیر التقني عرض حال -
ب�أوالد س�ي  06/04/2019بس�كرة ی�وم  –ب�رج ب�وعریریج  –باتن�ة  –الرابطات الوالئیة المسیلة 

  المنتخب الوالئي على عاتق الرابطة.سلیمان بباتنة. حیث تم التكفل ب
  
وت��ربص الحك��ام  DTRA/CAWاجتم��اع تنس��یقي ع��رض ح��ال ع��ن  ق��دم رئ��یس لجن��ة التحك��یم -

  ببسكرة. 14/04/2019و13األكادمیین الجھویین یوم 
  یتم التحضیر  -
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــبوغ


