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  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  09الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  2016 جانفي 25 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب رئیس  بــــنــیـــة مـحـــمـــد
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیــر التـقـــني للرابــــطة  بن حمیدوش رفــیــق

  رئیس لجنة القوانین والتأھیل یدــعبد الحمشیكوش علي 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد

  
  :الغائبون بعذر

 

 لجنة التنظیم الریاضيرئیس  فىـــطـیدي مصـــمھ

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

 
        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

  
  : یلي جدول األعمال كما

  08المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر البرید الوارد/  02
   2015/2016للموسم  الدور الثاني لكأس الوالیةتحلیل مقابالت /  03
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  
  



   08المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

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

  

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

  
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
  15/02/2016خ الجمعیة العامة العادیة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم یوم /بمراسلة  -
  سنة افتتاح مقابالت األكابر 21و 20الخاصة ببرمجة مقابالت أقل من  47خ تعلیمة رقم /مراسلة ب -
  الخاصة بخبراء الفدرالیة  48خ تعلیمة رقم /مراسلة ب -
  .ة من العنف في المالعبالخاصة بالوقای 49خ تعلیمة رقم /مراسلة ب -

  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید 
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
خ استدعاء الجمعیة العامة االنتخابیة لرابطة الجھویة باتنة لعضوي المكتب بن حمی�دوش العم�ري   /مراسلة ب -

  .بباتنة 31/01/2016وعمرون ھشام یوم 
  .بباتنة 30/01/2016مرحلة العودة یوم بار البدني للحكام الجھویین خ االخت/مراسلة ب -
  .خ سحب بذالت التحكیم من الرابطة الجھویة باتنة/مراسلة ب -
  .للرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة للجمعیة العامة خ خبراء الفدرالیة/مراسلة ب -
ی�وم   عوین�ة عب�د الق�ادر    ویة باتنة لخبیر الفدرالی�ة االنتخابیة لرابطة الجھ خ استدعاء الجمعیة العامة/مراسلة ب -

31/01/2016.   

 برید النوادي :  
   01تأكید على المراسلة رقم بخصوص  14/01/2016مراسلة ش الھامل بتاریخ  -

 برید مختلف : 
  
   18/01/2016بخصوص طلب ثالثي التحكیم یوم  17/01/2016بتاریخ   الدرك الوطنيمراسلة  -

  

  البرید الصادر/ 
  
تس��خیر مض��مار الملع��ب   خ /ب  المرك��ب المتع��دد الریاض��ات المس��یلة   إل��ى  13/01/2016بت��اریخ  مراس��لة -

  15/01/2016لالختبار البدني للحكام الوالئیین یوم 
لالختب��ار الب��دني  خ تس��خیر س��یارة إس��عاف/إل��ى الحمای��ة المدنی��ة المس��یلة  ب 13/01/2016مراس��لة بت��اریخ  -

  15/01/2016للحكام الوالئیین یوم 
   احصائیات أصناف الشبابخ /ب  االتحادیة الجزائریة لكرة القدمإلى  18/01/2016مراسلة بتاریخ  -
   اقتراح خبیر فدرالیةخ /ب االتحادیة الجزائریة لكرة القدمإلى  18/01/2016مراسلة بتاریخ  -
إع�ادة برمج�ة مقابل�ة ال�دور الث�اني لك�أس       خ /ب  وونوغة بني یلمانفرق  إلى 05/01/2016مراسلة بتاریخ  -

   .الوالیة أكابر
إع��ذار لتس��دید خ /ب رؤس��اء الف��رق للقس��مین الش��رفي وم��ا قب��ل الش��رفي  ال��ى 21/01/2016مراس��لة بت��اریخ  -

  .الغرامات المالیة
تم���اع عم���ل ی���وم   خ اج/ب ل���رئیس رابط���ة ب���رج ب���وعریریج لك���رة الق���دم     25/01/2016مراس���لة بت���اریخ   -

26/01/2016   
  
  
  
  



  

   : 2015/2016للموسم الدور الثاني لكأس الوالیة أكابر تحلیل مقابالت /  03
  

ماع�دا   ف�ي أحس�ن الظ�روف،    16/01/2016دور الثاني لكأس الوالیة لیوم مقابالت اللعبت       

  .ة المیداننظرا لسوء أرضی 23/01/2016بني یلمان وونوغة التي أعید برمجتھا یوم مقابلة 

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   الدور الثاني لكأس الوالیةالمصادقة على النتائج  -    :لجنة التنظیم الریاضي 

  برمجة شھر فیفري للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي -                                    
  والیةبرمجة الدور الثالث لكأس ال -                              
  قرئ وصودق علیھ خالل  ھذه النشریة 16و 15محضر رقم  -                              

  االختبار البدني للحكام الوالئیین والفحص الطبي للحكام الجدد عرض حال عن -        :یم ـــنة التحكـــــلج
  

  ھذه النشریةخالل  قرئ وصودق علیھ  15محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  .دراسة القضایا -

  للشباب الدور الثالث كأس الوالیة المصادقة على نتائج -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي

  دراسة القضایا -
 برمجة الجولة الثامنة للشباب -
 خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 08محضر رقم  -

  :  شؤون مختلفة/ 05
  

عی�ة العام�ة العادی�ة للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم        إلج�راء الجم  13/02/2016حدد تاریخ السبت  -
م��ن  2014/2015واألدب��ي  2015المس��یلة وعل��ى الف��رق س��حب اس��تدعاء والتقری��رین الم��الي      

  .الرابطة
  
تم إجراء عملیة القرعة للدور الثالث لكأس الوالیة أكابر خالل ھذا االجتماع والذي ینش�ر ض�من    -

  .12/02/2016مقرر یوم محضر لجنة التنظیم الریاضي أكابر وال
  
تم اختیار الس�ید عوین�ة عب�د الق�ادر كخبی�ر فدرالی�ة للجمعی�ة العام�ة للرابط�ة الجھوی�ة لك�رة الق�دم              -

باتنة بعد المصادقة من المكتب الفدرالي، كذلك الس�ید عم�رون ھش�ام ممث�ل الحك�ام للجمعی�ة العام�ة        
  .لرابطة باتنة الجھویة

  
لمرحل�ة   عام�ة لبطول�ة الھ�واة ف�إن اإلن�ذارات ال�ثالث ألي الع�ب       م�ن الق�وانین ال   140طبقا للمادة  -

لمرحل��ة تلغ��ى قب��ل أول مقابل��ة لمرحل��ة الع��ودة، أم��ا عقوب��ة مقابل��ة ناف��ذة ألربع��ة إن��ذارات      ال��ذھاب
   خالل مرحلة العودة تبقى ساریة المفعولالذھاب 

  
جھویة لك�رة الق�دم باتن�ة م�ن     تم جلب بذالت التحكیم لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم من الرابطة ال -

  .طرف السید مقري الدراجي
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     میدوشالعمري بن ح        ن                                                              ـازي محســــبوغ


