
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  07الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  6201 دیسمبر 13 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

ورح��ب بالس��ید خ��الف محم��د رئ��یس فری��ق إتح��اد س��یدي ع��امر ال��ذي حض��ر  بالحاض��رین
اإلداري والم�الي ال�ذي  ثم أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر االجتماع كضیف،

  شرع في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  06المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 08الجول���ة و الش���رفي للقس���م 09و08الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2016/2017   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة /05
  
  
  



   06/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  06النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   كاآلتي:قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر : / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  مراسلة ب/خ وضعیة الملعب البلدي حمام الضلعة -

 ال یوجد : برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
 
  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  ضرورة معرفة القوانین العامة لإلتحادیة من طرف الحكامب/خ مراسلة  -
  تعیین الحكام الجھویین للمقابالت من طرف الرابطة الوالئیةمراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  فاكس فریق الحوامدمراسلة فریق الحوامد ب/خ  -
  مقابلة األكابر مع أھل الوادتأجیل مراسلة فریق تارمونت ب/خ طلب  -
  طلب تأجیل مقابلة األكابر مع فریق وداد عین الحجلب/خ  میكانیك بن سرورفریق  مراسلة -

 برید مختلف :  
 12/12/2016یوم دعوة جمعیة قدماء الالعبین مولودیة شباب المسیلة ب/خ مراسلة  -
 05/12/2016مراسلة المجموعة اإلقلیمیة للدرك الوطني ب/خ طلب ثالثي تحكیم یوم  -

  البرید الصادر/ 
  جدول إرسال وصل تسلیم بذالت التحكیمالرابطة الجھویة باتنة ب/خ إلى  مراسلة -
  إعذار لتسدید الغرامات المالیةب/خ  الفرق المعنیة بالغرامات المالیةامراسلة إلى  -
  جدول إرسال تعذر للحكامالجھویة باتنة ب/خ  الرابطةمراسلة  إلى  -

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

  
للموسم  للقسم ما قبل الشرفي 08والجولة  لقسم الشرفيل 09و08 ةتحلیل مقابالت الجول/  03

2016/2017 :    
  

مقابالت  كذلك للقسم الشرفي جرت في ظروف حسنة، 02/12/2016لیوم  08الجولة مقابالت لعبت            

عدا مقابلة أوالد سلیمان وإ.حمام الضلعة التي توقفت بسبب اجتی�اح الملع�ب ما 10/12/2016لیوم  09الجولة 

  لعبت في ظروف عادیة.للقسم ما قبل الشرفي  03/12/2016لیوم  08والجولة من طرف األنصار، 

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  المصادقة على النتائج -                              
  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  تعیینات الحكام + مراقبة الحكام في المالعب -                                
  12/12/2016نصف یوم بیداغوجي للحكام یوم عرض حال عن  -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -                               
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11و10محضر رقم  -



  
  للشباببرمجة شھر دیسمبر  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  دراسة القضایا -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
ع�رض ح�ال ع�ن نص�ف ی�وم بی�داغوجي للحك�ام ال�والئیین والمتربص�ین قدم رئیس لجنة التحكیم  -

م توزی�ع ب�ذالت ریاض�یة لجمی�ع حی�ث ت�بمقر الرابط�ة والملع�ب البل�دي  12/12/2016وذلك یوم 
  الحكام الوالئیین والتي تم اقتناؤھا من طرف الرابطة الوالئیة لكرة القدم المسیلة.

  
  توزیع بذالت التحكیم التي تم جلبھا من االتحادیة الجزائریة لكرة القدم على الحكام الوالئیین.تم  -
  
ح��ول ظ��اھرة العن��ف ف��ي المالع��ب  ستس��اھم الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم ف��ي مائ��دة مس��تدیرة -

م���ن تنظ��یم مدیری���ة الش���باب والریاض��ة لوالی���ة المس���یلة وبع���ض  15/12/2016الریاض��یة ی���وم 
   والریاضة. الفاعلین في میدان الشباب

  
  بعد انتھاء أشغال اجتماع المكتب تم التكفل بأعضاء المكتب. -
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


