
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  08الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  8201 جانفي 16 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  لجنة التنظیم الریاضي أكابررئیس   بن حمیدوش رفــیــق
 لجنة التنظیم الریاضي أكابر بن الذیب عبد الحمید

 ظیم الریاضي شبابرئیس لجنة التن فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو  خالــــف محمـــد

  رئیس لجنة اإلجازات  دـــــــة سعیـــعوین
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  : بعذرالغائبون 
 

  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة 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
  قراءة نقاط جدول األعمال. في

  
  : جدول األعمال كما یلي

  07المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 08الجول���ة و الش���رفي للقس���م 13و 12الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  



   07دقة على النشریة الرسمیة رقم / المصا01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  07النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 اب والریاضة:برید مدیریة الشب   
  مراسلة ب/خ تعزیة إثر وفاة الرئیس السابق للرابطة بنیة محمد رحمھ هللا.-

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم :  
 بعین ملیلة 09/01/2018و 08تربص الحكام والحكام المساعدین الھواة یومي مراسلة ب/خ -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 

  باتنة  لكرة القدم الجھویةالرابطة برید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  بباتنة 11/01/2018یوم  للتحكیم الجھویة عمل اللجنة الوالئیة للتحكیم مع اللجنةاجتماع مراسلة ب/خ  -
  التشكیلة البشریة للمدیریة التقنیة الوالئیة للرابطة مراسلة ب/خ -

  :برید النوادي 
  طلب تخفیف عقوبة العبي األصاغرونت ب/خ مراسلة فریق تارم -

 برید مختلف :  
  مراسلة أتحاد عین الخضراء ب/خ تسریح العب -
  عن مدیر المركب المتعدد الریاضاتتقریر الحكم الجھوي عمرون ھشام ب/خ شكوى  -
 

  البرید الصادر/ 
  تركیبة المدیریة التقنیة الوالئیةب/خ  لكرة القدم الجھویةالرابطة إلى  مراسلة -
  طلب رخصةب/خ االتحادیة الجزائریة لكرة القدم مراسلة إلى  -
  جدول إرسال نسخة من انخراط والصك البریدي للحكاممراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ  -

  كل األصناف.المقابالت لوتعدیل في برمجة باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر 

  
 للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 08والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 13و 12 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03

   : 2017/2018للموسم 
  

مقابالت  كذلك للقسم الشرفي جرت في ظروف حسنة، 05/01/2018لیوم  12الجولة مقابالت لعبت            

نفس الش�يء  لعبت في ظروف عادیة.سم الشرفي للق 12/01/2018لیوم واألخیرة لمرحلة الذھاب  13الجولة 

للقسم ما قبل الشرفي جرت في ظروف حسنة، ما عدا مقابلة  13/01/2018لیوم  08الجولة بالنسبة لمقابالت 

  سریع بئر ماضي ونجوم مجدل لم تجر بسبب غیاب فریق نجوم مجدل. 

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07م محضر رق -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  للقسمین المصادقة على النتائج -                              
  الترتیب لمرحلة الذھاب للقسم الشرفي -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام  -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07محضر رقم  -                               
  تحضیر نصف یوم بیداغوجي للحكام الوالئیین  -                              

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  رئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریةق 16و15محضر رقم  -



  
  شباب شھر جانفي لكل األصنافبرمجة  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  دراسة القضایا -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
مناء العامون والمدربین لك�ل الف�رق للقس�مین تقرر برمجة نصف یوم تكویني لرؤساء الفرق واأل -

  صباحا بمقر الرابطة. 10:00على الساعة  20/01/2018الشرفي وما قبل الشرفي وذلك یوم 
  
بالملع�ب الج�واري  20/01/2018تم برمجة نصف یوم بیداغوجي للحكام ال�والئیین وذل�ك ی�وم  -

  مسكن.  108لحي 
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                                          المدیر اإلداري والمالي             
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


