
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  10الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  2018 فیفري 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

 ابرئیس لجنة التنظیم الریاضي شب فىـــطـیدي مصـــمھ

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

 لجنة التنظیم الریاضي أكابر بن الذیب عبد الحمید
  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد

  عضـــــــــــــــــــو  محمــــد خالـــف

  
  : بعذرالغائبون 

 

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

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید

 
  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
  ط جدول األعمال.في قراءة نقا

  
  : جدول األعمال كما یلي

  09المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 10الجول���ة و الش���رفي للقس���م 16و15الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  



  
   09شریة الرسمیة رقم / المصادقة على الن01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  09النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 ال یوجد  :برید مدیریة الشباب والریاضة 
  

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم :  
  2018/2019مراسلة ب/خ تنظیم البطولة الوطنیة للشباب موسم -
  مراسلة ب/خ المقابالت بدون جمھور -
  مراسلة ب/خ تاریخ الجمعیات العامة العادیة للرابطات -
  والئیینتنصیب المدراء التقنیین المراسلة المدیریة التقنیة الوطنیة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ تعدیل في الغیاب  للفئات الشبانیة -
 مراسلة ب/خ تنظیم تربصات الحكام -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  للرابطة الجھویة باتنة  2017 لسنةجدول إرسال التقریرین األدبي والمالي ب/خ  مراسلة -
  WRM/DRBTامر بمھمة للمدیر التقني لمعاینة الالعبین مقابلة  ب/خ مراسلة -
  یوم بیداغوجي للمدربین كل ثاني سبت من كل شھر 1/2مراسلة ب/خ برمجة  -
م مراس���لة إل���ى أعض���اء الجمعی���ة العام���ة للرابط���ة الجھوی���ة باتن���ة ب/خ دع���وة للجمعی���ة العام���ة العادی���ة ی���و -

20/02/2018  
  للمدیریة التقنیة الوالئیة والسیر الذاتیة مراسلة ب/خ قائمة الناخبین -
للجمعی��ة العام��ة العادی��ة للرابط��ة ی��وم  مراس��لة إل��ى رئ��یس الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم المس��یلة ب/خ دع��وة -

20/02/2018   

  :برید النوادي 
  بة فریق األواسططلب تخفیف عقوب/خ  إتحاد حمام الضلعةمراسلة فریق  -

 برید مختلف :  
  20/02/2018طلب تسخیر قاعة االجتماعات لیوم ب/خ  رابطة الكراتي دو لوالیة المسیلةمراسلة  -
   تأجیل مقابلة األكابرطلب ب/خ  شباب أوالد منصورفریق مراسلة  -
  مراسلة فریق إتحاد الحوامد ب/خ طلب تأجیل مقابلة الشباب -
 ب/خ طلب التماس تخفیف العقوبةمراسلة فریق السوامع  -

   البرید الصادر/ 
ت�اریخ إج�راء الجمعی�ة العام�ة العادی�ة للرابط�ة الوالئی�ة ب/خ  ة الش�باب والریاض�ة بالمس�یلةمدیریإلى  مراسلة -

  10/02/2018لكرة القدم یوم 
  إشعار بخصم نقطة ب/خ  فرق أوالد سلیمان وتارمونتمراسلة إلى  -
  قائمة الناخبین للمدیریة التقنیة الوالئیةمراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ  -
  DTWمراسلة ألى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ جدول إرسال السیر الذاتیة للناخبین  -
  22/02/2018مراسلة إلى الفرق المعنیة بالغرامات المالیة ب/خ إعذار لتسدید قبل  -
مس����كنیوم  108رك����ب المتع����دد الریاض����ات المس����یلة ب/خ تس����خیر ملع����ب ح����ي مراس����لة إل����ى دی����وان الم -

  یوم بیداغوجي للمدربین 1/2لـ  17/02/2018
 جدول إلرسال لمدیریة الشباب والریاضة ب/خ النشریات الرسمیة للرابطة -
  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف. -

  



للموسم  للقسم ما قبل الشرفي 10والجولة  لقسم الشرفيل 16و15 ةمقابالت الجولتحلیل /  03
2017/2018 :    

  

للقس��م الش��رفي  09/02/2018لی��وم  16والجول��ة  02/02/2018لی��وم  15الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

 ،على الحكم سیدي حملة وحمام الضلع بسبب االعتداء 16توقف مقابلة الجولة ما عدا  جرت في ظروف حسنة

م�ا ع�دا  لعبت ف�ي ظ�روف عادی�ةللقسم ما قبل الشرفي  2017 03/02/2018لیوم  10الجولة مقابالت  كذلك

   .االعتداء على الحكم بعد نھایة المقابلة

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
                           للقسمین المصادقة على النتائج -                              

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

                                 
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 19و18محضر رقم  -
   :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

 دراسة القضایا -                                    
  علیھ خالل ھذه النشریة قرئ وصودق 07محضر رقم  -

 17/02/2018یوم بیداغوجي للمدربین المجازین یوم  1/2تحضیر  -  :المدیریـــــة التقنیــــــــة
 سنة 19اكتشاف المواھب الشابة لفئة أقل من  -                             

                              24/02/2018سنة یوم  17ل من وأق 15تحضیر تجمع المنتخبین الوالئیین أقل من  -                         

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
اجتم��اع عم��ل المدیری��ة التقنی��ة الجھوی��ة م��ع المدیری��ة التقنی��ة ق��دم رئ��یس الرابط��ة ع��رض ح��ال  -

  .01/02/2018الوالئیة ورؤساء الرابطات الوالئیة ببسكرة یوم 
  
بمق�ر  10/02/2018ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم المس�یلة ی�وم تم عق�د الجمعی�ة العام�ة العادی�ة للرابط� -

الرابطة الوالئیة لكرة القدم المسیلة في أحسن الظ�روف، حی�ث ت�م تك�ریم بع�ض الوج�وه الریاض�یة 
عض�وین س�ابقین لمكت�ب الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة  ة اسماعیــ�ـلــــ�ـعوین – ل�يرة عــــــ�ـسدیالسادة 

  رئیس سابق للرابطة الوالئیة لكرة القدم.ة المدعو حمانــــي معــروف بوخالفـــــالقدم والسید 
  
  
الق�دم  یتم تحضیر نصف یوم بیداغوجي للمدربین المجازین على مس�توى الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة -

  17/02/2018المسیلة یوم 
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


