
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  08الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  6201 دیسمبر 26 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

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

  
  : بعذرالغائبون 

 

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
 
  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

  07المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
نھ�ائي  1/2وال�دور  م�ا قب�ل الش�رفي 09الجول�ة و الش�رفي للقسم 10الجولة تحلیل مقابالت /  03

   2016/2017للموسم  كأس الجزائر
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  



   07قم / المصادقة على النشریة الرسمیة ر01
  

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
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  

 ید االتحادیة الجزائریة لكرة القدمبر :  
 العب 25مراسلة ب/خ فتح فترة ثانیة إلنجاز رخص الالعبین الشباب للفرق التي لم تستكمل -

  المحترفة كرة القدمرابطة برید 
  بسطیف 23/12/2016یوم  ESS/DRBTأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء -
  بالعلمة 24/12/2016یوم  MCEE/CSAFأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء  -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  بباتنة 28/12/2016اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراسلة ب/خ  -
 04/01/2017إل�ى ی�وم   28/12/2016اجتماع مكتب الرابط�ة الجھوی�ة المق�رر ی�وم  تأجیل مراسلة ب/خ -

  بباتنة
مراسلة ب/خ تنظیم جمعیة عامة اس�تثنائیة للمطابق�ة م�ع الق�وانین األساس�یة الجدی�دة للرابط�ة الجھوی�ة وتس�دید  -

  2016/2017اشتراك الجمعیة العامة للموسم 

  :برید النوادي 
  إتحاد الحوامدمقابلة األكابر مع تأجیل مراسلة فریق تارمونت ب/خ طلب  -

 ال یوجد : برید مختلف 
  البرید الصادر /
  تعذر لرئیس الرابطةب/خ  المحترفة لكرة القدمالرابطة إلى  مراسلة -
  وضعیة الملعب البلدي حمام الضلعةب/خ  مدیریة الشباب والریاضة المسیلةمراسلة إلى  -
  تعزیة إثر وفاة الالعب بعوش صالح رحمھ هللاب/خ  فریق تارمونتمراسلة  إلى  -
  مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ محضر درس حول القوانین العامة لالتحادیة وتعلیمات الرابطة. -

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

  
للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 09والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 10 ةتحلی��ل مق��ابالت الجول��/  03
6201/2017 :    

  

مقابالت  كذلك للقسم الشرفي جرت في ظروف حسنة، 16/12/2016لیوم  10الجولة مقابالت لعبت            

نف�س الش�يء بالنس�بة لمق�ابالت  لعبت في ظروف عادیة.للقسم ما قبل الشرفي  17/12/2016لیوم  09الجولة 

  2017/2018وریة نھائي لتصفیات المؤھلة إلى الدور الجھوي لكأس الجمھ 1/2الدور 

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

  والترتیب مرحلة الذھاب للقسم ما قبل الشرفي 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 07محضر رقم  -                               
  



  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمة قضایا دراس -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 13و12محضر رقم  -

  
  للدور الثاني لكأس الجمھوریة شبابالمصادقة على النتائج  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  الدور الثالث لكأس الجمھوریة شباببرمجة -                                    
  ضایادراسة الق -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -

                                       

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
وأعض��اء المكت��ب للرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم المس��یلة بتع��ازیھم الخالص��ة لألس��رة دم رئ��یس یتق�� -

هللا، راج��ین م��ن  رحم��ھ " بع��وش ص��الح "الریاض��یة لفری��ق ش��باب تارمون��ت إث��ر وف��اة الالع��ب 
الم��ولى ع��ز وج��ل أن یتغم��ده برحمت��ھ الواس��عة ویس��كنھ فس��یح جنان��ھ، ویلھ��م ذوی��ھ جمی��ل الص��بر 

  " إنا � وإنا إلیھ راجعون "والسلوان 
  
قدم رئیس الرابطة عرض حال عن مجریات المائدة المستدیرة حول ظاھرة العنف في المالع�ب  -

بحضور رئ�یس  15/12/2016ة لوالیة المسیلة یوم الریاضیة من تنظیم مدیریة الشباب والریاض
الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة، وكذلك تمثیل رئیس الرابطة الوالئی�ة لك�رة الق�دم المس�یلة ل�رئیس 
االتحادیة الجزائریة لكرة القدم الذي تعذر علیھ الحضور، حیث تم تكریم ھذا األخیر وتسلمھا نیابة 

رة القدم. وتم التكفل بجمیع الحاض�رین م�ن ط�رف الرابط�ة الوالئی�ة عنھ رئیس الرابطة الوالئیة لك
  لكرة القدم المساھمة في ھذا الحدث.

  
سیتم توظیف السیدة ب�الي زین�ب كع�ون إداري لفائ�دة الرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم المس�یلة وذل�ك  -

  .01/01/2017ابتداء من 
  
  كرة القدم كما تقرر إنجاز خزانة للحفظ باأللمنیوم. تم اقتناء أجھزة تدفئة لفائدة الرابطة الوالئیة ل -
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     ش العمريبن حمیدو                                                بوغازي محسن                          


