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  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  09الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  8201 جانفي 30 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیــــــــر التقني  بن حمیدوش رفــیــق

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

 لجنة التنظیم الریاضي أكابر عبد الحمیدبن الذیب 
 عضـــــــــــــــو خالــــف محمـــد
  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  : بعذرالغائبون 

 

 رئیس لجنة التحكیم ادرـــــــد القعوینة عب

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

    

 
  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  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس����م  م����ا قب����ل الش����رفي 09الجول����ة و الش����رفي للقس����م 14الجول����ة تحلی����ل مق����ابالت /  03

2017/2018   
  أعمال اللجان/ 04
 2018ق��دیرات المالی��ة والت 2016/2017واألدب��ي   2017المص��ادقة عل��ى التقری��ر الم��الي  /05

  2017/2018وبرنامج نشاط الرابطة 
    شؤون مختلفة/ 06
  



  
   08/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  08النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:قام المدیر : / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  مراسلة ب/خ تحیین الخارطة الریاضیة بالوالیة -
  2017/2018مراسلة ب/خ عقد الجمعیات العامة العادیة للموسم الریاضي  -
  2018مراسلة ب/خ المساعدات المالیة لسنة  -
  /خ التكفل بالتجھیزات المكتبیة لمصلحة الریاضةمراسلة ب -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم :  
 معدات الحكام الوالئیینمراسلة ب/خ  -

  ال یوجد :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
 24/01/2018ی��وم  اجتم��اع مكت��ب الرابط��ة الجھوی��ةب/خ  كت��ب الرابط��ة الجھوی��ةإل��ى أعض��اء م مراس��لة -

  ببسكرة
  . ببسكرة 24/01/2018یوم  اجتماع عمل مع النوادي الریاضیة للجھوي  ب/خ مراسلة -
  ببسكرة 24/01/2018تربص الحكام الجھویین یوم مراسلة ب/خ  -
  01/02/2018یة ورئیس الرابطة یوم مراسلة ب/خ اجتماع عمل مع المدیریة التقنیة الوالئ -
  ببسكرة 03/02/2018إلى  01مراسلة ب/خ تربص الحكام األكادیمیة الجھویة أیام من  -
 03/02/2018إل��ى  01مراس��لة ب/خ دع��وة رئ��یس لجن��ة التحك��یم الوالئی��ة لت��ربص الحك��ام األكادیمی��ة م��ن  -

  ببسكرة
  2017/2018م موسم مراسلة ب/خ قائمة الحكام لألكادیمیة الجھویة للحكا -
  مراسلة ب/خ قائمة مكونین الحكام -

  :برید النوادي 
  إشعار بالتنقل لمقابلة األواسطب/خ  نجوم مجدلمراسلة فریق  -

 برید مختلف :  
  تعیین الحكامبالمسیلة ب/خ  مجموعة الدرك الوطنيمراسلة  -
  طلب لوازم ریاضیةب/خ  شاللالمنتدى الوالئي للحركة الجمعویة والمجتمع المدني مكتب المراسلة  -
 02/02/2018مراسلة الرابطة الوطنیة لكرة القدم النسویة ب/خ تنظیم مقابلة كأس الجزائر ببوسعادة یوم  -

  
  البرید الصادر/ 
استدعاء الجمعیة العامة العادیة للرابطة یوم ب/خ  رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيإلى  مراسلة -

  ر الرابطةبمق 10/02/2018
  مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ قائمة الحكام من اجل أكادیمیة الحكام الجھویة -
  مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ قائمة مكونین الحكام -
مراس��لة إل��ى رؤس��اء الف��رق للقس��مین الش��رفي وم��ا قب��ل الش��رفي ب/خ نص��ف ی��وم إعالم��ي لرؤس��اء واألمن��اء  -

  20/01/2018العامون واللمدربین یوم 
  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف.

  
  
  
  



   : 2017/2018للموسم  للقسم ما قبل الشرفي 09والجولة  لقسم الشرفيل 14 ةتحلیل مقابالت الجول/  03
  

للقس�م الش�رفي ج�رت ف�ي  26/01/2018لی�وم  الع�ودةمن مرحل�ة  واألولى 14الجولة مقابالت لعبت           

 09الجول�ة مق�ابالت  ك�ذلك ما عدا توقف مقابلة السوامع والجرف بس�بب اإلعت�داء عل�ى الحك�م، ظروف حسنة،

ما عدا تسجیل غیاب فریق نجوم مجدل في  لعبت في ظروف عادیة. 27/01/2018لیوم للقسم ما قبل الشرفي 

  .مقابلة سیدي عامر وھو الغیاب الثالث لفریق نجوم مجدل

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  للقسمین على النتائجالمصادقة  -                              
  دراسة القضایا -                              
                             برمجة شھر فیفري للقسمین -                              

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

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08محضر رقم  -                               
  یوم بیداغوجي للحكام الوالئیین 1/2عرض حال عن  -                              

  فيوما قبل الشرالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 17و16محضر رقم  -

  
  والترتیب لمرحلة الذھاب لكل األفواجالمصادقة على النتائج  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  شھر فیفري لبطولة الشباببرمجة  -                                    
 دراسة القضایا -
                                    النشریةقرئ وصودق علیھ خالل ھذه  06محضر رقم  -

وبرن�امج نش�اط  2018والتق�دیرات المالی�ة  2016/2017واألدب�ي   2017المصادقة على التقریر المالي / 05

  :2017/2018الرابطة 
عل�ى أعض�اء مكت�ب الرابط�ة، وبع�د  2016/2017واألدبي  للموس�م  2017بعد قراءة التقریرین المالي لسنة 

والتقریر األدبي للموسم  2017لف أبوابھ صادق أعضاء المكتب باإلجماع على التقریر المالي لسنة مناقشة مخت

وإثرائھ��ا م��ع برن��امج نش��اط الرابط��ة للموس��م  2018، ك��ذلك ت��م مناقش��ة التق��دیرات المالی��ة لس��نة 2016/2017

اء الجمعی�ة عل�ى أعض� ا. وھ�ذا قب�ل عرض�ھمن طرف أعضاء المكتب وصادق علیھا باإلجم�اع 2017/2018

    بمقر الرابطة. 10/02/2018المقررة یوم السبت  العامة للرابطة للمصادقة

  :  شؤون مختلفة/ 06
عرض حال عن اجتماع عمل مع رؤساء واألمناء العامون والم�دربین لك�ل الف�رق للقس�مین الش�رفي وم�ا قب�ل  -

حاض��رین والم��رافقین. ومحض��ر وت��م التكف��ل بمی��ع ال 20/01/2018الش��رفي قب��ل بدای��ة مرحل��ة الع��ودة  ی��وم 
  االجتماع یرفق بھذه النشریة.

  
حیث إلى جانب  24/01/2018قدم رئیس الرابطة عرض حال عن اجتماع مكتب الرابطة الجھویة باتنة یوم  -

  االجتماع تم برمجة تربص للحكام الجھویین وكذلك اجتماع مع رؤساء الفرق للجھوي االول والثاني. 
   20/01/2018بیداغوجي للحكام الوالئیین الذي جرى یوم  عرض حال عن نصف یوم -
  
بس�طیف، وابت�داء م�ن مرحل�ة  21/01/2018تبعا لقرار مكتب االتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة الق�دم المنعق�د ی�وم  -

العودة لبطولة الشباب: أي فری�ق م�ن بطول�ة أص�ناف الش�باب یس�جل غی�اب للم�رة األول�ى یعاق�ب بغرام�ة مالی�ة 
دج وخص�م نقط�ة  60.000، وفي حالة تسجیل الغیاب الثاني یعاق�ب بغرام�ة مالی�ة ق�درھا دج 30.000قدرھا 

  من رصید فریق األكابر

  
  طةـــیس الرابـرئ                                                                       المدیر اإلداري والمالي                 

  
     بن حمیدوش العمري                                                                                بوغازي محسن          


