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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  10الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  2017 جانفي 23 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

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید

  
  : بعذرالغائبون 

 

   -و عض –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
 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

ثم أحال الكلمة إلي السید بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع  ،بالحاضرین
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  09المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 10
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 12و11الجول��ة و الش��رفي للقس��م 13و12الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2016/2017   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  



   09/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

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

  

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

 ال یوجد : كرة القدمبرید االتحادیة الجزائریة ل 
 

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  الملف المالي للحكام الوالئیین الجددب/خ  مراسلة -
  . تاریخ الجمعیة العامة العادیة للرابطات الوالئیة  ب/خ مراسلة -

 نوادي: برید ال 
  طلب تخفیف عقوبة فریق األواسطب/خ  إتحاد حمام الضلعةمراسلة فریق  -

 برید مختلف :  
  18/01/2017طلب تسخیر قاعة االجتماعات لیوم ب/خ  رابطة الكراتي دو لوالیة المسیلةمراسلة  -
 21/01/2017طلب تسخیر قاعة االجتماعات لیوم ب/خ  فریق أمل المسیلةمراسلة  -

   لصادرالبرید ا/ 
ب/خ  الرابطة الجھویة باتنة واالتحادیة الجزائریة لكرة القدم ومدیریوة الشباب والریاضة بالمسیلةإلى  مراسلة -

  09/02/2017تاریخ إجراء الجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئیة لكرة القدم یوم 
  لعامة للرابطة الوالئیةمراسلة إلى رئیس محكمة المسیلة ب/خ تأشیر سجل الجرد وسجل الجریدة ا -
مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ تمثیل رئیس الرابطة الوالئی�ة م�ن ط�رف نائ�ب ال�رئیس ف�ي الجمعی�ة  -

  17/01/2017العامة االستثنائیة یوم 
  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف. -

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 12و11والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 13و12 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2016/2017للموسم 
  

للقس��م الش��رفي  21/01/2017لی��وم  13والجول��ة  13/01/2017لی��وم  12الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

بس�بب ع�دم  21/01/2017ما عدا عدم إجراء مقابلة و.عین الحج�ل وأم�ل ب�انیو ی�وم  جرت في ظروف حسنة

 20/01/2017لی�وم  12والجول�ة  14/01/2017لی�وم  11الجول�ة مق�ابالت  كذلك ،صالحیة أرضیة الملعب

ما عدا عدم إجراء مقابلة أوالد عدي لقبالة وش�باب تارمون�ت ی�وم  لعبت في ظروف عادیةللقسم ما قبل الشرفي 

   .بسبب عدم تنظیم الملعب 20/01/2017

   : جانمال اللـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  برمجة المقابالت شھر فیفري للقسمین -                              

                                



  
  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  + مراقبة الحكام في المالعب الجدد تعیینات الحكام -                               
  17/02/2017تحضیر االختبار البدني للحكام الوالئیین یوم  -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09محضر رقم  -                              
  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 17و16محضر رقم  -
  

   :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  18/02/2017تحضیر نھائي تصفیات كأس الجمھوریة شباب یوم  -                                    

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

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن تربص حول تسسیر الرابطات الم�نظم م�ن ط�رف االتحادی�ة  -

وال���ذي دار ح���ول توحی���د أس���الیب تس���ییر  14/01/2017الجزائری���ة لك���رة الق���دم بقس���نطینة ی���وم 
    رابطات كرة القدم طبقا للقوانین ساریة المفعول.

  
الجمعیة العامة االس�تثنائیة للمطابق�ة م�ع  عرض حال عننائب الرئیس السید مقري الدراجي  قدم -

  .بباتنة 17/01/2016یوم  التي جرتالقوانین األساسیة للرابطة الجھویة 
  
نھ��ائي تص��فیات ك��أس الجمھوری��ة ش��باب المؤھل��ة لل��دور الجھ��وي س��یتم تنظ��یم تظ��اھرة ب/خ  -

بمناس��بة  18/02/2017المق�ررة ی��وم  2017/2018لتص�فیات ك��أس الجمھوری�ة ش��باب للموس��م 
  یوم الشھید وسیتم تكریم األبطال تشجیعا للفئات الشبانیة وروح المنافسة الریاضیة.

  
تم تحدید تاریخ إجراء الجمعیة العامة العادی�ة للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم المس�یلة ی�وم الخم�یس  -

  بمقر الرابطة. 2017فیفري  09
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                              بوغازي محسن            


