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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  11الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  8201 فیفري 27 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  لجنة التنظیم الریاضي أكابررئیس   بن حمیدوش رفــیــق

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

 یم الریاضي أكابرلجنة التنظ بن الذیب عبد الحمید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
  عضــــــــــــــــــو  خالـــف محمـــــد

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید

  
  : بعذرالغائبون 

 

  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  االنضباطرئیس 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
  اط جدول األعمال.في قراءة نق

  
  : جدول األعمال كما یلي

  10المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 11الجول���ة و الش���رفي للقس���م 18و17الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
  



   10ریة الرسمیة رقم / المصادقة على النش01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  10النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  مراسلة ب/خ ابداء رأي حول تأسیس جمعیة-

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  اسم ولقب رئیس لجنة االنضباطمراسلة ب/خ  -
 2018مراسلة ب/خ تسدید اشتراك الجمعیة العامة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم  -

  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  
 03/02/2017بسطیف یوم   ESS/OMالعمري كمحافظ لقاء للسید بن حمیدوش أمر بمھمة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  برمجة المقابالتب/خ  مراسلة -
    03/03/2018سنة یوم  19و 17مراسلة ب/خ برمجة ما بین المنتخبات الوالئیة أقل من  -

  :برید النوادي 
  الشباب مع المعاریفتقریر حول مقابلة ب/خ  اتحاد الحوامدفریق  مراسلة -
  تأمین مقابلة وداد عین الحجلب/خ طلب  السوامعمراسلة فریق  -
  مباراة كرة القدم مع سریع المعذرب/خ  وفاق أھل الوادمراسلة  -

 برید مختلف :  
  كرة القدم النسویة كأس الجزائر مراسلة ب/خ أمر بمھمة للسادة مقري وحجاب وزیتوني كمحافظي مقابالت -
 مراسالت ب/خ تعزیة لوالدة عضو مكتب الرابطة السید عوینة عبد القادر -

   البرید الصادر/ 
  2018تسدید اشتراك الجمعیة العامة ب/خ االتحادیة الجزائریة لكرة القدم إلى  مراسلة -
طل����ب اس����تغالل الملع����ب ی����وم  ب/خ م����دیر دی����وان المرك����ب المتع����دد الریاض����ات بالمس����یلةمراس����لة إل����ى  -

  .سنة 19و  17لتبادل ما بین المنتخبات الوالئیة المسیلة وبرج بوعریریج أقل من  03/03/2018
   03/03/2018یوم  سیارة إسعافتسخیر ب/خ  رئیس الوحدة الرئیسیة لحمایة المدنیةمراسلة إلى  -
س�نة ب�أوالد  19و 17لمنتخب الوالئي أقل من استدعاء الالعبین لتجمع اب/خ  الفرق لكل األقساممراسلة إلى  -

   24/02/2018دراج یوم 
  بطاقة فنیة لعملیات المدیریة التقنیة الوالئیةب/خ  المدیریة التقنیة الجھویةمراسلة إلى  -
المس��یلة وب��رج  اس��تدعاء الالعب��ین لمقابل��ة م��ا ب��ین المنتخب��ات الوالئی��ةب/خ  الف��رق لك��ل األقس��اممراس��لة إل��ى  -

   03/03/2018سنة یوم  19و 17بوعریریج أقل من 
  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف. -

  
للموسم  للقسم ما قبل الشرفي 11والجولة  لقسم الشرفيل 18و17 ةتحلیل مقابالت الجول/  03

2017/2018 :    
  

للقس��م الش��رفي  23/02/2018لی��وم  18والجول��ة  16/02/2018لی��وم  17الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

لعب��ت ف��ي للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي  16/02/2018لی��وم  11الجول��ة مق��ابالت  ك��ذلك ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة،

غی�اب رخ�ص الالعب�ین لفری�ق بس�بب وف�اق أھ�ل ال�واد سریع المع�ذر ومقابلة  عدم إجراءما عدا  ظروف عادیة

  اب فریق المعاریف في مقابلة مناعة وكذلك غیاب إتحاد سیدي عامر في مقابلة سیدي عیسى. أھل الواد وغی

   



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  للقسمین المصادقة على النتائج -                              

  للقسمین مارسبرمجة المقابالت شھر  -                              
                                

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
   أكابر وشباب تعیینات الحكام -                               

  قرئ وصودق علیھما خالل ھذه النشریة 09و08محضر رقم  -                               
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 21و20محضر رقم  -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08محضر رقم  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  برمجة مقابالت كأس الجزائر شباب-                                   
  تصحیح في ترتیب الشباب -                                   

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03محضر رقم  -              :المدیریة التقنیة
  یوم بیداغوجي للمدربین 1/2عرض حال عن -                                   
 U17 U19عرض حال عن تجمع المنتخبین الوالئیین  -                                   

                                                                        

 شؤون مختلفة :/ 05

ع إلی�ھ تم استقبال الالعب حمالوي البشیر من فریق السوامع م�ن ط�رف مكت�ب الرابط�ة لالس�تما -
    حول أحداث مقابلة السوامع والجرف وكذلك حكم المقابلة عوینة محمد الزین منجي.

  
الئی�ة لك�رة الق�دم بس�كرة للجمعی�ة العام�ة بطة ع�رض ح�ال ع�ن دع�وة الرابط�ة الوقدم رئیس الرا -

  بالدوسن. 24/02/2018العادیة للرابطة یوم 
  
وك��ذل  17/02/2018للم�دربین ی�وم  ی�وم بی�داغوجي 1/2ق�دم الم�دیر التقن�ي ع�رض ح�ال ع��ن  -

ب�أوالد  24/02/2018س�منة ال�ذي ج�رى ی�وم  19و 17تجمع المكنتخبین الوالئیین لفئ�ة أق�ل م�ن 
  دراج، وخالل العملیتین تم التكفل بجمیع المدربین والالعبین والمرافقین.

  
 17ئ�ة أق�ل م�ن یتم تحضیر تبادل ما بین المنتخبات الوالئیة لرابطة المس�یلة وب�رج ب�وعریریج لف -
  بالمسیلة 03/03/2018سنة یوم  19و
  
عل��ى الزی��ادات الت��ي مس��ت أس��عار الوق��ود وك��ذلك تس��عیرات النق��ل، ص��ادق المكت��ب عل��ى رف��ع  -

دج تس��عیرة االنتظ��ار وتس��عیرة جزافی��ة  400+  دج/كل��م 12تس��عیرة النق��ل الجم��اعي للحك��ام إل��ى 
  كلم 50دج للمسافات اقل من  1400قدرھا 

  
عضو مكت�ب الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة   عوینة عبد القادر ، للسیدهللا ارحمھألم الكریمة اإثر وفاة  -

القدم المسیلة، یتقدم رئیس وأعضاء المكت�ب وك�ل الحك�ام بتع�ازیھم الخالص�ة لعائل�ة الفقی�دة راج�ین 
من المولى عز وجل أن یتغمدھا برحمتھ الواسعة ویسكنھا فسیح جنات�ھ ویلھ�م ذویھ�ا جمی�ل الص�بر 

  سلوان.وال
    

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


