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  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  12الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  2017 فیفري 21 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  لجنة التنظیم الریاضي أكابررئیس   بن حمیدوش رفــیــق
 لجنة التنظیم الریاضي أكابر بن الذیب عبد الحمید

  رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

  -  ــــوعض -ممثل النوادي   سالــــم محمــــد
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
  -  ــــوعض -ممثل النوادي   خالف محمد

  
  : بعذرالغائبون 

 

  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن

 لتحكیمرئیس لجنة ا ادرــــعوینة عبـــد الق

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

   -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

الذي شرع ف�ي ق�راءة نق�اط ج�دول  بن حمیدوش رفیقثم أحال الكلمة إلي السید  ،بالحاضرین
  األعمال.

  
  : ألعمال كما یليجدول ا

  11المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 14الجول���ة و الش���رفي للقس���م 17و16الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2016/2017   
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/  / 05
  
  
  



   11/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  11النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  09/02/2017قاعة االجتماعات یوم  مراسلة ب/خ تخصیص -
  16/02/2017مراسلة ب/خ تخصیص قاعة االجتماعات یوم  -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  15/02/2017الجمعیة العامة االنتخابیة لرابطة كرة القدم داخل القاعة یوم مراسلة ب/خ  -
 

  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  
 03/02/2017بسطیف یوم   ESS/OMحمیدوش العمري كمحافظ لقاء للسید بن أمر بمھمة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
    معاقبة العبب/خ  مراسلة -
  بباتنة 16/02/2017یوم  DTR/DTWاجتماع عمل   ب/خ مراسلة -
  رقم الحساب البنكي للرابطةمراسلة ب/خ  -
   قرار لجنة االنضباط الجھویةاسلة ب/خ مر -

  :برید النوادي 
  طلب العضویة في مكتب الرابطةب/خ  إ سیدي عامر فریقرئیس مراسلة  -
  رسالة شكر وعرفانب/خ  شباب تارمونتمراسلة فریق  -
  11/02/2017تقریر حول مقابلة سیدي حملة یوم ب/خ إ أوالد سلیمان مراسلة  -

 برید مختلف :  
 20/02/2017جموعة الدرك الوطني ب/خ طلب تعیین ثالثي تحكیم یوم مراسلة م-

   البرید الصادر/ 
  تأكید مشاركة في الجمعیة العامة العادیةب/خ االتحادیة الجزائریة لكرة القدم إلى  مراسلة -
  رقم الحساب البنكي للرابطةب/خ  الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنةمراسلة إلى  -
  تأھیل العبب/خ  الرابطة الجھویة باتنةمراسلة إلى  -
  2015/2016عدد أدوار تصفیات كأس الجمھوریة للموسم مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ  -

  
للموسم  للقسم ما قبل الشرفي 14والجولة  لقسم الشرفيل 17و16 ةتحلیل مقابالت الجول/  03

2016/2017 :    
  

للقس��م الش��رفي  17/02/2017لی��وم  17والجول��ة  11/02/2017ی��وم ل 16الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

لعب��ت ف��ي للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي  10/02/2017لی��وم  14الجول��ة مق��ابالت  ك��ذلك ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة،

   .ظروف عادیة

   : مال اللجانـــــــأع/ 04 

  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  مع الترتیب للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  للقسمین مارسبرمجة المقابالت شھر  -                              
                                



  
  غوجیة للحكام دروس بیدا -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  + مراقبة الحكام في المالعب الجدد تعیینات الحكام -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11محضر رقم  -                               

  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 21و20محضر رقم  -
  

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09و08محضر رقم  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -                                    
  برمجة الشباب لشھر مارس كل األفواج -                                    

  برمجة بطولة األبطال لكل االفواج   -                                    
                                      

                                       

  شؤون مختلفة: 05

  
رح��ب رئ��یس الرابط��ة بالس��ید خ��الف محم��د رئ��یس إتح��اد س��یدي ع��امر وعض��و مكت��ب الرابط��ة  -

  .09/02/2017یة العامة العادیة للرابطة المنعقدة بتاریخ كممثل للنوادي والمنصب خالل الجمع
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن الجمعیة العامة االنتخابیة لرابطة كرة القدم داخل القاعة ی�وم  -

  بسیدي موسى بالجزائر 15/02/2017
  
 ق�دم الس��ید ب�ن حمی��دوش رفی��ق ع�رض ح��ال ح��ول اجتم�اع عم��ل اللجن��ة التقنی�ة الجھوی��ة واللجن��ة -

  والذیدار حول المنتخبات الوالئیة وتكوین المدربین. 16/02/2017التقنیة الوالئیة بباتنة یوم 
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن الجمعیة العامة العادیة للرابطة الجھویة لكرة القدم باتن�ة ی�وم  -

20/02/2017  
ب المؤھل��ة لل��دور ت��م ش��راء ج��وائز للف��رق المتأھل��ة إل��ى نھ��ائي تص��فیات ك��أس الجمھوری��ة ش��با -

 04/03/2017المق�ررة ی�وم  2017/2018الجھوي لتص�فیات ك�أس الجمھوری�ة ش�باب للموس�م 
    2016/2017وكذلك للفرق البطلة لكل األفواج لبطولة الشباب للموسم 

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                                                               كاتب الجلسة
  

     بن حمیدوش العمري                                                                       بن حمیدوش رفیق


