
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  14الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  8201 أفریل 10 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  شباب لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  ــــم محمــــدسالـ
  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

  االنضباطلجنة  عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

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

  
  :الغائبون بعذر

 

  ممثــــل الحكـــــام  خلف هللا عبد النور
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــنة عبـــد القعوی

  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق
 
  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.

  
  : األعمال كما یلي جدول

  13المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس�م  ما قب�ل الش�رفيللفوج أ  14والجولة  الشرفي للقسم 23و22الجولة تحلیل مقابالت /  03

2017/2018   
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
 



  
   13م / المصادقة على النشریة الرسمیة رق01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  13النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  

 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
 

 د االتحادیة الجزائریة لكرة القدمبری  : 
 23/04/2018مراسلة ب/خ استدعاء الجمعیة العامة العادیة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم یوم -

  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
    -فاكس   -   الجھویینتعیینات الحكام  -
 الفتت�اح ت�ربص الم�دربین للسادة العمري بن حمیدوش وعوینة عبد القادر وعمرون ھشام دعوةب/خ مراسلة  -

  .بباتنة 08/04/2018یوم 
  الملف المالي للحكام الوالئیینمراسلة ب/خ  -
  ببسكرة 05/05/2018 إلى03تربص الحكام االكادیمیین من مراسلة ب/خ  -
  نبرنامج تربص الحكام االكادمییمراسلة ب/خ  -
  21/04/2018سنة لتبادل ما بین المنتخبات یوم  14تحضیر المنتخب الوالئي لفئة أقل من مراسلة ب/خ  -
  بالغ حول الروح الریاضیة -

  :برید النوادي 
  اعتذار والتماسبخصوص  المطارفة مراسلة -
  شكوى بفریق سریع بئر ماضي وأنصارهب/خ  شباب المعاریفمراسلة  -
  رسالة مفتوحة حول مقابلة المعاریفب/خ ي سریع بئر ماضمراسلة  -
  تقریر حول مقابلة سیدي حملةب/خ  شباب تارمونتمراسلة  -
  تقریر حول مقابلة الجرفب/خ المطارفة مراسلة  -

 برید مختلف :  
   -لتبلیغ الرابطة الجھویة باتنة  -قضیة االعتداء ب/خ  الحكم تواتي ھشاممراسلة  -
  06/04/2018عیین ثالثي تحكیم یوم تب/خ  الدرك الوطنيمراسلة  -

  البرید الصادر/ 
 س�نة 14لفئ�ة أق�ل م�ن  ةالوالئی� اتالمنتخب� لتب�ادل م�ا ب�یناستدعاء الالعب�ین ب/خ   الفرق المعنیةإلى  مراسلة -

  21/04/2018المسیلة وبرج بوعریریج یوم 
   استقبالب/خ طلب  االتحادیة الجزائریة لكرة القدممراسلة إلى  -
  ابداء رأي حول تأسیس جمعیةب/خ  مدیریة الشباب والریاضةإلى مراسلة  -

  باإلضافة إلى مراسالت للفرق ب/خ تأخیر وتقدیم وتدیل في برمجة المقابالت لألكابر والشباب

  
  للقس���م م���ا قب���ل الش���رفي 14والجول���ة  لقس���م الش���رفيل 23و22 ل���ةتحلی���ل مق���ابالت الجو/  03

   : 2017/2018للموسم 
  

ی�وم  23والجول�ة  في ظ�روف حس�نة 30/03/2018للقسم الشرفي یوم  22قابالت الجولة جرت م          

ك�ذلك مق�ابالت  ،ماعدا مقابلة المطارفة والج�رف توقف�ت بس�بب االعت�داء عل�ى الحك�م الرئیس�ي 06/04/2018

 ماع�دا إلغ�اء .جرت ف�ي ظ�روف حس�نة 31/03/2018یوم الشرفي ما قبل للقسم  أواألخیرة للفوج  14الجولة 

  مقابلة مقرة وسیدي عامر بعد مراسلة ھذا األخیر بعدم التنقل للمقابلة.

   



  :  مال اللجانـــــــأع/ 04

  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 13محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  على النتائج للقسمین                            المصادقة -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   لجــــــــنة التحكـــــــیم :
  تعیینات الحكام الجدد + مراقبة الحكام في المالعب -                               

  رفيدراسة قضایا القسمین الشرفي وما قبل الش -    لجــــــنة االنضـــــباط :
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 27و26محضر رقم  -

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11محضر رقم  - لجنة التنظیم الریاضي للشباب:

  كل األفواج الجولة األخیرةبرمجة الشباب  -                                    
  وصودق علیھ خالل ھذه النشريقرئ  06محضر رقم  - :المدیـــــــریـــــة التقنیــــة

                                     21/04/2018برج بوعریریج یوم  -المسیلة سنة 14منتخب أقل من  تحضیر تبادل -                            
  

  :   شؤون مختلفة/ 05
  

 14أق�ل م�ن  الئیة لرابطة المس�یلة وب�رج ب�وعریریج لفئ�ةات الومنتخبتبادل ما بین التحضیر  یتم -
بالمس��یلة. وك��ذلك تجھی��ز المدیری��ة التقنی��ة بمختل��ف الل��وازم الریاض��یة  21/04/2018س��نة ی��وم 

  للمنتخبات.  
  
س��یتم اس��تدعاء رئ��یس وح��ارس المرم��ى لفری��ق ش��باب المع��اریف لس��ماعھم ح��ول أح��دات مقابل��ة  -

  31/03/2018المعاریف وبئر ماضي لیوم 
  
تقوم الرابطة بتعیین ثالثي تحكیم لمقابالت ضمن بطولة الدرك الوطني بالمسیلة بناء عل�ى طل�ب  -

  المجموعة اإلقلیمیة للدرك الوطني بالمسیلة.
  
تم إرسال رسالة الحكم الجھوي تواتي ھشام والمتض�منة قض�یة االعت�داء علی�ھ م�ن ط�رف فری�ق  -

  ي تطورات القضیة.بریكة إلى الرابطة الجھویة باتنة للنظر ف
  
، ص�ھر عض�و مكت�ب الرابط�ة ب�ن حمی�دوش رفی�ق رحم�ھ هللا ش�اكر لخض�ر السیدعلى إثر وفاة  -

یتقدم رئیس وأعضاء المكتب بخالص التعازي لعائلة الفقید راجین من المولى عز وج�ل أن یتغم�ده 
                          برحمت�������ھ الواس�������عة ویس�������كنھ فس�������یح جنات�������ھ وتلھ�������م ذوی�������ھ جمی�������ل الص�������بر والس�������لوان. 

  -إنا � وإنا إلیھ راجعون  –
  
  

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     یدوشالعمري بن حم        ن                                                              ـازي محســــبوغ


