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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  07الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  5201 نوفمبر 28 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  رئیس لجنة القوانین والتأھیل یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــة عبـــد القعوین

  عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

 

  نائب رئیس  بــــنــیـــة مـحـــمـــد
  ـني للرابــــطةالمدیــر التـقــ  بن حمیدوش رفــیــق

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

 
        ال��ذي رح��ب   ، ب��ن حمی��دوش العم��ري  افتتح��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

  
  : ا یليجدول األعمال كم

  06المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر البرید الوارد/  02
   2014/2015للموسم  وما قبل الشرفي الشرفيین القسمتحلیل مقابالت /  03
   أعمال اللجان/ 04
   شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  
  



   06المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

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

  

   :قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي: البرید الوارد/ 02
  
 ال شىء  :برید مدیریة الشباب والریاضة 

  
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
   groupe excellenceتربص الحكام خ /مراسلة ب -
 

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید:  
ی�وم   JSMB/OUED SEMARك�أس الجمھوری�ة   خ أمر بمھمة ل�رئیس الرابط�ة كمح�افظ لق�اء     /مراسلة ب-

  ببجایة 18/12/2015
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  –فاكس  -    25/12/2015و 19و 18تعیینات الحكام الجھویین لیومي  -

 ال شيء:  برید النوادي 
    

 برید مختلف : 
  
تعی��ین ثالث��ي تحك��یم لی��وم   طل��ب خ /ب 26/12/2015بت��اریخ  الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم المدی��ة    مراس��لة -

01/01/2016.  
حك��ام خ دع��وة الفتت��اح ت��ربص ال/ب 28/12/2015الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة ب��رج ب��وعریریج بت��اریخ   مراس��لة -

  .29/12/2015الجھویین لیوم 
  

  البرید الصادر/ 
  
لألك�ابر ی�وم    تأخیر مقابل�ة خ /ب مناعة ومستقبل تارمونتإالفرق  رؤساءإلى  16/12/2015بتاریخ  مراسلة -

26/12/2015.  
   مقابلة األكابرتغییر مكان خ /ب مناعة والسوامعالفرق إلى  16/12/2015مراسلة بتاریخ  -
برمج�ة مقابل�ة مت�أخرة    خ /وسیدي ع�امر ب  شرفاء الھاملإلى رؤساء الفرق إ 21/12/2015مراسلة بتاریخ  -

  .29/12/2015لیوم  لألكابر
  تقدیم مقابالت األصاغر واألشبالخ /ب الھامل وسیدي حملةفرق إلى  23/12/2015مراسلة بتاریخ  -
  

 قب�ل الش�رفي   للقس�م م�ا   07و06والجول�ة   لقس�م الش�رفي  ل 11و10 ل�ة تحلیل مقابالت الجو/  03
   : 2014/2015للموسم 

  

ف�ي أحس�ن    19/12/2015و 18 يلی�وم  للقس�م الش�رفي   11و10 ةمقابالت الجوللعبت           

   .جرت في ظروف حسنة 19/12/2015یوم ل 07و06الجولة مقابالت كذلك  الظروف،

  

  

  



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   وما قبل الشرفي ئج للشرفيالمصادقة على النتا -    :لجنة التنظیم الریاضي 

  برمجة األكابر لشھر جانفي للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي -                                   
  .برمجة الدور الثاني لكأس الوالیة -                                   

  ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ خالل  12و 11محضر رقم  -                              
  

  23/12/2015و 22-21-20تربص الحكام الوالئیین أیام  عرض حال عن -    :یم ـــــــنة التحكــــــــلج
  24/12/2015یوم بیداغوجي للحكام الوالئیین یوم  عرض حال عن -                                   

 ودق علیھ خالل ھذه النشریةقرئ وص 05محضر رقم  -                                   
  

  خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ  12و 11محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  .دراسة القضایا -

  للشباب 07و 06و 05برمجة الجوالت  -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي

  دراسة القضایا -
 خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 06محضر رقم  -

  :  ختلفةشؤون م/ 05
  . 2016تجھیز قاعة االجتماعات للرابطة وكذلك المكاتب خالل عام  وافق مكتب الرابطة على -
  

 – 22 – 21 – 20ق��دم رئ��یس لجن��ة التحك��یم ع��رض ح���ال ع��ن ت��ربص الحك��ام الج��دد أی���ام           -
 40/50بمق��ر الرابط��ة حی��ث اخت��تم الت��ربص بامتح��ان نھ��ائي، حی��ث س��جل نج��اح  23/12/2015

  .حكم والئي
  

، 24/12/2015قدم رئیس لجنة التحكیم عرض حال عن یوم بی�داغوجي للحك�ام ال�والئیین ی�وم      -
وك���ذلك تحض���یر اجتم���اع الحك���ام الجھ���ویین للمس����یلة م���ع م���دیر لجن���ة التحك���یم الجھوی���ة ی����وم           

  .وتكریم الناجحین األوائل في تربص الحكام الوالئیین 29/12/2015
  

حمی�دوش م�ن ط�رف رئ�یس الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة         تمت دعوة رئیس الرابطة السید العمري ب�ن  -
  .29/12/2015القدم برج بوعریریج الفتتاح تربص الحكام الوالئیین یوم 

  

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش                                                 ن                      ـازي محســــبوغ


