
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  07الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  8201 جانفي 02 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
 خبیر فدرالیة بن الذیب عبد الحمید

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  االنضباطرئیس لجنة  یدــمشیكوش عبد الحعلي 

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 عضـــــــــــــــــــو خالـــف محمـــد

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

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  س لجنة االنضباطرئی  علي شیكوش عبد الحمید

  
  : بعذرالغائبون 

 

  شبابلجنة التنظیم الریاضي رئیس   بن حمیدوش رفــیــق

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

ث�م  ،وتمنى عام سعید لكل الحاضرین متمنی�ا مزی�د م�ن الص�حة والعافی�ة للجمی�ع بالحاضرین
بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع ف�ي ق�راءة نق�اط أحال الكلمة إلي السید 

  جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  06المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 07و06الجول��ة و الش��رفي للقس��م 11و10الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  



  
   06/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  06النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   لبرید الوارد والصادر كاآلتي:قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة ا: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
 
 ال یوجد : برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
 
  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  معیة العامة للرابطة الجھویة باتنةاشتراك الجمراسلة ب/خ  -
  التكوین البشري للمدیریة التقنیة الوالئیةمراسلة ب/خ  -

 :ال یوجد برید النوادي  
 برید مختلف :  

 23/12/2017نادي الریاضي للصم البكم المسیلة ب/خ دعوة لحضور دورة ریاضیة یوم مراسلة  -
 تعزیةب/خ  الشباب الریاضي عین یاقوتمراسلة  -
 حدة الصیانة سونلغاز ب/خ تعیین حكام كرة قدممراسلة و -
 مراسلة قائد مجموعة الدرك الوطني ب/خ تعیین حكام كرة القدم -

  البرید الصادر/ 
ی����وم  2003/و2002مراس����لة إل����ى الف����رق المعنی����ة ب/خ اس����تدعاء الالعب����ین لتجم����ع المنتخب����ین لس����نة  -

25/12/2017  
  إعذار لتسدید الغرامات المالیةب/خ  الفرق المعنیة بالغرامات المالیة مراسلة إلى -
  28/12/2017یوم  2003و 2002استدعاء الالعبین لتجمع المنتخبین ب/خ  الفرق المعنیةمراسلة  إلى  -
  28/12/2017مراسلة إلى دیوان المركب المتعدد الریاضات المسیلة ب/خ تسخیر ملعب المركب  یوم  -
  كوین البشري للمدیریة التقنیة الوالئیة.مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ الت -

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

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 07و06والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 11و10 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2017/2018للموسم 
  

 ك��ذلك للقس��م الش��رفي ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة،  22/12/2017لی��وم  10الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

لعب�ت ف�ي للقسم م�ا قب�ل الش�رفي  23/12/2017لیوم  06والجولة  ،29/12/2017لیوم  11مقابالت الجولة 

واألخیرة من مرحلة الذھاب للقسم ما قبل الشرفي مقابلة أوالد منص�ور ونج�وم  07كذلك الجولة  ظروف عادیة

  .ریق نجوم مجدلمجدل لم تلعب بسبب غیاب ف

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  مرحلة الذھاب للقسم ما قبل الشرفي والترتیب المصادقة على النتائج -                              
  ي للقسمینبرمجة شھر جانف -                              

   



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

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 06محضر رقم  -                               
  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسماسة قضایا در -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 14و 13محضر رقم  -
  

  ------------------ :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  

  25/12/2017یوم  2003و 2002عرض حال عن تجمع المنتخبین الوالئیین  - :المدیریــــة التقنیــــة
  28/12/2017یوم  2003و 2002لوالئیین عرض حال عن تجمع المنتخبین ا-

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
الرابطة عرض حال عن دعوة النادي الریاضي للصم والبكم بالمسیلة لدورة ریاض�یة قدم رئیس  -

ازم ، حیث ساھمت الرابطة فیھ�ا بإعان�ة ھ�ذا الن�ادي ب�بعض الل�و23/12/2017في كرة القدم یوم 
  .الریاضیة بناء على طلبھ

  
بالملع��ب  2003والمنتخ��ب لس��نة  2002ع��رض ح��ال ع��ن تجم��ع المنتخب��ین ال��والئیین لس��نة  -

مس��كن بالمس��یلة لتك��وین المنتخب��ین للمش��اركة ف��ي دورة م��ا ب��ین المنتخب��ات  108الج��واري لح��ي 
 وك�ذلك حض�ور 2002الع�ب م�دعو لمنتخ�ب س�نة  53الع�ب م�ن 40الوالئیة حیث كان حضور 

وت�م التكف�ل بجمی�ع الالعب�ین والم�رافقین لھ�م  2003العب مدعو لمنتخ�ب س�نة  47العب من 41
  (اإلطعام + دوش). 

  
بملعب المرك�ب  2003والمنتخب لسنة  2002عرض حال عن تجمع المنتخبین الوالئیین لسنة  -

 الجھوی�ة باتن�ة بحضور مراقبین لمعاین�ة الالعب�ین م�ن المدیری�ة التقنی�ةبالمسیلة  المتعدد الریاضات
العب 17وكذلك حضور  2002العب مدعو لمنتخب سنة  20العب من  18حیث كان حضور 

(اإلطع�ام + وتم التكف�ل بجمی�ع الالعب�ین والم�رافقین لھم 2003العب مدعو لمنتخب سنة  20من 
  دوش). 

  
یتق�دم  ،رئ�یس فری�ق إتح�اد الج�رف  س�عدي عب�د الغ�اني للس�ید، رحم�ھ هللاألب الك�ریم إثر وفاة  -

رئیس وأعض�اء المكت�ب بتع�ازیھم الخالص�ة لعائل�ة الفقی�د راج�ین م�ن الم�ولى ع�ز وج�ل أن یتغم�ده 
  برحمتھ الواسعة ویسكنھ فسیح جناتھ ویلھم ذویھ جمیل الصبر والسلوان.

  
  

  طةـــالرابیس ـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


