
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  05الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1720 دیسمبر 05 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو -ممثل النوادي   سالــــم محمــــد
  عضــــــــــــــــــو -ممثل النوادي   خالـــــــف محمــد

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  : بعذرالغائبون 

  ضباطاالنلجنة  عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  
 

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

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

  
  : جدول األعمال كما یلي

  04المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس����م  م����ا قب����ل الش����رفي 04الجول����ة و الش����رفي للقس����م 07الجول����ة تحلی����ل مق����ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  



   04/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  04النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
  ال شيء  مدیریة الشباب والریاضة:برید 
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  

 
  ال شيء :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
الرابط�ة الوالئی�ة المس�یلة ی�وم مراسلة ب/خ اجتماع عمل مع الرابطة الوالئیة المسیلة وبرج بوعریریج بمق�ر  -

04/12/2017  

  :برید النوادي 
  معاینة الملعب البلدي مناعةب/خ طلب  شبیبة مناعةفریق مراسلة  -
  02/2/2017سریع بئر ماضي ب/خ مقابلة أوالد منصور یوم  فریقمراسلة  -

 برید مختلف :  
المع��اریف ومناع��ة ی��وم مراس��لة رئ��یس المجل��س الش��عبي البل��دي لبلدی��ة المع��اریف ب/خ مقابل��ة -

02/12/2017 
  البرید الصادر/ 
  الرابطة الجھویة باتنة ب/خ اقتراح لثالثي التحكیمإلى  ب مراسلة -
  الرالابطةالجھویة باتنة ب/خ ارسال أرقام الحسابات البریدیة الجاریة للحكام الوالئیینمراسلة إلى  -
   08/11/2016بلدیة مناعة یوم  فریق إتحاد بطمات تامسة ب/خ معاینة ملعبمراسلة إلى  -
  2016/2017الرابطةالجھویة باتنة ب/خ إحصائیات اإلجازات للموسم مراسلة  إلى  -

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

  
للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 04والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 07 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03

2017/2018 :    
  

ماعدا مقابلة  للقسم الشرف في ضروف جیدة، 02/12/2017و 01ي لیوم 07الجولة مقابالت لعبت           

الزرزور والسوامع ألغیت بسبب إقصاء فریق الزرزور من بطولة القسم الشرفي نظرا لعدم انخراطھ في الفئات 

الش�رفي ج�رت ف�ي ظ�روف حس�نة م�ا قب�ل للقسم  02/12/2017و 01ي لیوم 04الجولة أما مقابالت الشبانیة.

ومقابل��ة  بس��بب غی��اب األم��نل��م تج��ر  02/12/2017ی��وم  وأوالد منص��ور ماع��دا مقابل��ة س��ریع بئ��ر ماض��ي

  . المعاریف ومناعة كذلك لم تجر بسبب غیاب سیارة اإلسعاف

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  دراسة القضایا -   لجنة التنظیم الریاضي:  

   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                               
  المصادقة على النتائج -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام + تدریبات الحكام -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام. -                                

  الجدد للحكامعرض حال عن یوم بیداغوجي  -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                                



  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  النشریة قرئ وصودق علیھ خالل ھذه 10و09محضر رقم  -
  دراسة القضایا -  :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03محضر رقم  -                                     

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
اجتماع عمل الرابطة الجھویة باتنة مع الرابطتین ال�والئیتین قدم رئیس الرابطة عرض حال عن  -

وال��ذي نظ��م بمق��ر الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم  04/12/2017ج ب��وعریریج ی��وم المس��یلة وب��ر
المس��یلة وال��ذي دار ح��ول تنظ��یم المق��ابالت لألك��ابر والش��باب ف��ي ع��دة مالع��ب بلدی��ة الت��ي تس��جل 
برمج���ة مكثف���ة ف���ي والت���ي المس���یلة وب���رج ب���وعریریج. حی���ث ت���م تنظ���یم االجتم���اع وت���م التكف���ل 

  الوالئیة لكرة القدم المسیلة بالحاضرین على عاتق الرابطة 
  
واف��ق المكت��ب عل��ى إنج��از أش��غال تھیئ��ة لم��دخل الرابط��ة الخ��ارجي وك��ذلك إع��ادة قن��اة الص��رف  -

  الصحي.
  
وذل��ك لع��د  2017/2018م��ن بطول��ة القس��م الش��رفي للموس��م  ش��باب ال��زرزورت��م توقی��ف فری��ق  -

متك�ررة من�ذ  س�جل غیاب�اتی الفری�قجولتھا الرابعــ�ـة و انخراطھ في الفئات الشبانیة التي إلى غایة
بت��اریخ  24 ع��دم االس��تجابة إلش��عار الرابط��ة ف��ي مراس��لتھا رق��مانط��الق بطول��ة الش��باب، وك��ذلك 

19/11/2017  .  
فری�ق ش�باب  من القوانیــن العامـــة للفیدرالیـ�ـة الجزائری�ة لك�رة الق�دم.  8و 7 – 6وطبقــا للمواد 

طولـ���ـة الوالئیـ���ـة للقس���م الشرفـــ���ـي للموس���م غی���ر ناش���ط  ویسح���ـب م���ن البال���زرزور یعتب���ر 
2017/2018.  

  
یرف�ق بھ�ذه النش�ریة محض�ر اجتم�اع العم�ل لل�رابطتین ال�والئیتین المس�یلة وب�رج ب�وعریریج م��ع  -

  .04/12/2017الرابطة الجھویة باتنة یوم 
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


