
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  06الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1720 دیسمبر 19 الثالثاءسة 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

 شبابرئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــد

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  
  : بعذرالغائبون 

 

  االنضباطلجنة  رئیس یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
 لجنة التنظیم الریاضي أكابر بن الذیب 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

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

  
  : جدول األعمال كما یلي

  05المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 05و04الجول��ة و الش��رفي للقس��م 09و08الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  



   05نشریة الرسمیة رقم / المصادقة على ال01
  

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

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 ال شيء  ة:برید مدیریة الشباب والریاض 
  
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
 12/12/2017و11مراسلة ب/خ دعوة للملتقى الوطني لتجدید كرة القدم بالجزائر یومي -
  المحترفة كرة القدمرابطة برید: 
 18/12/2017لمعاینة ملعب عین ملیلة یوم لرئیس الرابطة  أمر بمھمة-

 

  تنة با لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  2003و 2002تحضیر المنتخبین الوالئیین لسنتي مراسلة ب/خ  -
  28/12/2017یوم   2003و 2002المشاركة في دورة ما بین المنتخبات لسنوات مراسلة ب/خ  -
  24/12/2017اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراسلة ب/خ  -
  نامج نشاط المدیریة التقنیة الوالئیةإرسال برمراسلة ب/خ  -

 برید النوادي:  -
  تعزیة إثر وفاة الرئیس السابق للرابطة بنیة محمد رحمھ هللاب/خ  إتحاد مجدلفریق مراسلة  -
  : برید مختلف -
  طلب تسھیل مھمة لطالبمراسلة معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة ب/خ  -
  09/12/2017طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم  دو بالمسیلة ب/خ مراسلة رابطة الكراتي -
  مراسلة رابطة برج بوعریریج ب/خ تعزیة إثر وفاة الرئیس السابق للرابطة بنیة محمد رحمھ هللا -
 مراسلة النادي الریاضي الصم بالمسیلة ب/خ تسخیر حكام مقابلة كرة القدم -

  البرید الصادر/ 
  2017/2018توقیف من بطولة القسم الشرفي للموسم ب/خ  ب الزرزورفریق شباإلى  مراسلة -
 04-03-02جدول إرسال النشریة الرسمیة للرابطة رقم ب/خ  مدیریة الشباب والریاضة المسیلةمراسلة إلى  -
  05و

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

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 05و 04والجول�ة  لقسم الش�رفيل 09و08 ةلجولتحلیل مقابالت ا/  03

   : 2017/2018للموسم 
  

للقس��م الش��رفي  15/12/2017لی��وم  09والجول��ة  08/12/2017لی��وم  08الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

 16/12/2017لی��وم  05والجول��ة  09/12/2017لی��وم  04أم��ا مق��ابالت الجول��ة  ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة،

ماع�دا توق�ف مقابل�ة بئ�ر ماض�ي وإ.س�یدي ع�امر بس�بب االعت�داء  لعبت في ظروف عادیةللقسم ما قبل الشرفي 

على الحكم من فریق سیدي عامر ومقابلة المعذر وعین الخضراء كذلك توقفت بسبب االعت�داء عل�ى الحك�م م�ن 

  ادي كرة القدم مجدل.ومقابلة أمل الدھاھنة ون.ك.ق مجدل لم تجر بسبب غیاب فریق ن .فریق المعذر

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي المصادقة على النتائج -                              
  فیات كأس الجزائرالدور الثالث لتصبرمجة  -                              



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

  الفحص الطبي للحكام الجددعرض حال عن  -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05رقم  محضر -                               

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12و 11محضر رقم  -

  دراسة القضایا - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  لتصفیات كأس الجزائر شباب 05و04-03 برمجة الجولة-                                    

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
الرابطة عرض حال ع�ن الملتق�ى ال�وطني ح�ول تجدی�د ك�رة الق�دم بمرك�ز الم�ؤتمرات قدم رئیس  -

  12/12/2017و 11الدولي بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة یومي 
  

 14/12/2017وذل�ك ی�وم  الج�ددللحك�ام ال�والئیین  لفح�ص الطب�ياوكذلك قدم عرض حال عن  -
  حكم والئي. 27بمقر الرابطة بحضور 

  

  .06/12/2017قدم رئیس الرابطة عرض حال عن زیارة المعاینة للملعب البلدي مناعة یوم  -
  

ت����م اس����تغالل قاع����ة االجتماع����ات للرابط����ة م����ن ط����رف الرابط����ة الوالئی����ة للكرات����ي دو ی����وم  -
09/12/2017  

  

  وافق المكتب على شراء بذالت رسمیة ألعضاء المكتب تكریما بمناسبة نھایة السنة. -

  

رحمھ هللا رئیس سابق للرابط�ة الوالئی�ة وعض�و الرابط�ة  –بلقاسم  –بنیة محمد إثر وفاة السید  -
م�ن الجھویة لكرة القدم باتنة، یتقدم رئیس وأعضاء المكتب بتعازیھم الخالصة لعائلة الفقی�د راج�ین 

الم��ولى ع��ز وج��ل أن یتغم��ده برحمت��ھ الواس��عة ویس��كنھ فس��یح جنات��ھ ویلھ��م ذوی��ھ جمی��ل الص��بر 
  والسلوان.

هللا، یتق��دم رئ��یس  ارحمھ�� لعض��و الرابط��ة عل��ي ش��یكوش عب��د الحمی��داألم الغالی��ة  إث��ر وف��اة   -
رحمت�ھ ب اراجین من المولى عز وج�ل أن یتغم�دھ ةوأعضاء المكتب بتعازیھم الخالصة لعائلة الفقید

  جمیل الصبر والسلوان. افسیح جناتھ ویلھم ذویھ االواسعة ویسكنھ
  

رحم��ھ هللا، یتق��دم رئ��یس وأعض��اء المكت��ب  األب الك��ریم  للحك��م دخ��ان زی��ن العاب��دینإث��ر وف��اة  -
بتعازیھم الخالصة لعائلة الفقی�د راج�ین م�ن الم�ولى ع�ز وج�ل أن یتغم�ده برحمت�ھ الواس�عة ویس�كنھ 

  یھ جمیل الصبر والسلوان.فسیح جناتھ ویلھم ذو
  

الم�دیر الس�ابق للش�باب لس�ید دبق�ة خی�ر ال�دین لدبقة أحمد رحمھ هللا األب الك�ریم إثر وفاة السید  -
والریاض��ة بالمس��یلة، یتق��دم رئ��یس وأعض��اء المكت��ب بتع��ازیھم الخالص��ة لعائل��ة الفقی��د راج��ین م��ن 

ویلھ��م ذوی��ھ جمی��ل الص��بر  الم��ولى ع��ز وج��ل أن یتغم��ده برحمت��ھ الواس��عة ویس��كنھ فس��یح جنات��ھ
  والسلوان.

للمش��اركة ف��ي دورة م��ا ب��ین المنتخب��ات  2003و  2002ی��تم تحض��یر المنتخب��ین ال��والئیین لس��نة  -
  .28/12/2017الوالئیة ببرھوم یوم 

  
  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            

  
     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


