
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  06الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  6201 نوفمبر 28 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

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

   -عضو  –ممثل الحكام   هللا عبد النورخلف 

  
  : ال یوجدبعذرالغائبون 

 

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

بالحاضرین ثم أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع 
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : یليجدول األعمال كما 

  05المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 07و 06الجول���ة و الش���رفي للقس���م 07الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2016/2017   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  



  
   05/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  05النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  ــد قـ�ـراءة بع        
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال شيء  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  
 ریة لكرة القدمبرید االتحادیة الجزائ : 
 ب/خ منافسات الفئات الشبانیة 57تعلیمة رقم -
  المحترفة كرة القدمرابطة برید: 

 بالخروب 18/11/2016یوم   ASK / MCEEلرئیس الرابطة كمحافظ لقاء  أمر بمھمة -
 ببرج بوعریریج 24/11/2016یوم   CABBA / DRBTبمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء أمر  -
 

  باتنة  لكرة القدم لجھویةالرابطة ابرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  مراسلة ب/خ معاییر انتقاء الحكام المواھب الشابة -
  30/11/2016مراسلة ب/خ اجتماع عمل اللجنة الجھویة للتحكیم واللجنة الوالئیة للتحكیم یوم  -
  مراسلة ب/خ استالم بذالت التحكیم للحكام الجھویین -
  ب/خ أمر بمھمة للحكام الجھویین مراسلة -
  مراسلة ب/خ اجتماع مكتب الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة -
  مراسلة ب/خ الملف المالي للحكام الجھویین -

  :برید النوادي 
  25/11/2016شكوى وتظلم ب/خ مقابلة الحوامد یوم ب/خ  أھل الوادفریق مراسلة  -
  . 28/11/2016یوم  ثالثي تحكیم خ طلب ب/ مولودیة شباب المسیلةفریق مراسلة  -
   25/11/2016دعوة لحضور مقابلة الكأس مع فریق الساورة یوم ب/خ  نجم شباب مقرةمراسلة فریق  -
  مراسلة فریق الحوامد ب/خ معاینة الملعب البلدي -
  مراسلة فریق تارمونت ب/خ طلب تخفیض عقوبة -
  مراسلة فریق أوالد عدي لقبالة ب/خ معاینة الملعب البلدي -

 برید مختلف :  
مراسلة معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة ب/خ دعوة لرئیس الرابطة لفعالی�ات الم�ؤتمر  -

 22/11/2016الدولي السابع یوم  العلمي
  البرید الصادر/ 
  رنامج نشاط الحكام وبرنامج تكوین الحكام الوالئیینبالرابطة الجھویة باتنة ب/خ إلى  ب مراسلة -
  إعذار لتسدید الغرامات المالیةب/خ  الفرق المعنیة بالغرامات المالیةامراسلة إلى  -
   الملعب ب/خ معاینة  الحوامد وأوالد عدي لقبالة يفریقمراسلة إلى  -
  كامإرسال الملف المالي للحالجھویة باتنة ب/خ  الرابطةمراسلة  إلى  -

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

  
 للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 07و 06والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 07 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03

   : 2016/2017للموسم 
  

أم�ا مق�ابالت  ة،للقسم الشرفي جرت في ظ�روف حس�ن 18/11/2016لیوم  07الجولة مقابالت لعبت           

لعب�ت ف�ي ظ�روف للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي  25/11/2016لی�وم  07والجولة  19/11/2016لیوم  06الجولة 

  عادیة.



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

  ائجالمصادقة على النت -                              
  برمجة شھر دیسمبر للقسمین -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام + مراقبة الحكام في المالعب -                                

  09/11/2016و 05-04-03أیام عرض حال عن تربص الحكام الجدد  -                               
    یوم بیداغوجي للحكام الوالئیین 1/2عرض حال عن  -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -                              
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09و 08محضر رقم  -
  // :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
 03عن التربص التك�ویني للحك�ام الج�دد وال�ذي ج�رى أی�ام  لجنة التحكیم عرض حالقدم رئیس  -
حكم والئ�ي  21ونجاح  09/11/2016نھائي یوم واختتم بامتحان كتابي  05/11/2016و 04و

  متربص. 
  
وك��ذلك ق��دم ع��رض ح��ال ع��ن نص��ف ی��وم بی��داغوجي للحك��ام ال��والئیین والمتربص��ین وذل��ك ی��وم  -

حك�م مت�ربص وت�م  20حك�م والئ�ي و 33بمقر الرابطة والملعب البلدي بحض�ور  25/11/2016
  التكفل بالحكام الحاضرین.

  
رة الق�دم لوالی�ة المس�یلة إل�ى مدیری�ة الش�باب والریاض�ة بالمس�یلة تم تقدیم معلومات حول فرق ك� -

  بطلب من ھذه األخیرة.
  
وال�ذي ج�اء ف�ي محت�واه أن حض�ور األم�ن غی�ر لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم  57منشور رقم  -

و إجباري لمقابالت الفئات الشبانیة، ویبقى تنظیم وتأمین المقابلة من مسؤولیة الفریق المس�تقبل وھ�
    مسؤول عن أي احداث أو سوء التنظیم.

  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


