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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  02الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1720 أكتوبر 11 األربعاءسة لیوم ــالجل

  
 

  :األعضاء الحاضرون
 

  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب رئیــــــــــس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  رئیس لجنة التنظیم الریاضي  بن حمیدوش رفــیــق
 خبیر فدرالـــــــــیة بن الذیب عبد الحمید

 شبابرئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

 ممثل النوادي سالم محمد
 ممثل النوادي خالف محمد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
 رئیس لجنة اإلجازات عوینة سعید

  
  :الغائبون بعذر

  
 

 الحكامممثل  خلف هللا عبد النور
  لجنة االنضباط عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 
رح�ب  االجتماع ، حی�ث افتتح الذي بن حمیدوش العمريرئیس الرابطة السید  افتتحت الجلسة من طرف    

أحال الكلمة إلي السید بوغازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع ف�ي ق�راءة نق�اط ثم بالحاضرین 
 جدول األعمال.

  

  : ألعمال كما یليجدول ا
  02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
وم��ا قب��ل  الش��رفي ینانط��الق بطول��ة القس��متص��فیات ك��أس الجمھوری��ة و 2و1ال��دور تحلی��ل مق��ابالت /  03

    2017/2018للموسم  الشرفي
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05



   01ة الرسمیة رقم المصادقة على النشری/ 01
  

  وعرضھا على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا باإلجماع 01النشریة الرسمیة رقــم  بعــد قــراءة         
  
  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: الوارد البرید /02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  مراسلة ب/خ أبداء الرأي حول تأسیس جمعیة-

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم:  
  25/09/2017مراسلة ب/خ تمدید فترة االنخراط وإنجاز رخص الالعبین إلى غایة -
  31/08/2017إلى غایة  01/01/2017مراسلة ب/خ الحصیلة المالیة للرابطة من  -
 05/10/2017الالعبین إلى غایة مراسلة ب/خ تمدید فترة إنجاز رخص  -

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید:  
  ببسكرة 13/10/2017یوم  USB/CSCأمر بمھمة كمحافظ مقابلة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  

  
  برمجة مقابالت تصفیات كأس الجمھوریة ب/خ مراسلة  -
  08/10/2017ب/خ اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراسلة  -
  ب/خ تأجیل مقابالت الدور الجھوي األول والثاني مراسلة -
 :برید النوادي    
  
  طلب استغالل قاعة االجتماعاتب/خ مولودیة شباب المسیلة فریق  مراسلة -
  طلب تأجیل مقابلة األكابرب/خ  إتحاد بطمات تامسةفریق  مراسلة -
  قابلة األكابرتغییر تاریخ مب/خ طلب  اتحاد الجرفمراسلة فریق  -
  عین الخضراء ب/خ طلب إعادة معاینة الملعب البلدي وفاقمراسلة فریق  -

 برید مختلف :  
 07/10/2017الوالئیة للریاضة والعمل ب/خ طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم مراسلة -

  البرید الصادر/ 
  
  15/10/2017ب/خ معاینة الملعب البلدي یوم  فریق وفاق عین الخضراءمراسلة إلى  -
  االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ طلب رخصة استثنائیةإلى مراسلة  -
   13/101/2017برمجة مقابالت الجولة االولى للقسم الشرفي یوم  -
  

انط��الق بطول��ة القس��م  تص��فیات ك��أس الجزائ��ر ول ال��دور األول والث��اني تحلی��ل مق��ابالت/  03
   : 2017/2018للموسم  وما قبل الشرفي الشرفي

  

لتص��فیات ك��أس  06/10/2017وال��دور الث��اني ی��وم  29/09/2017ج��رت مق��ابالت ال��دور األول ی��وم     

الجزائ��ر ف��ي ظ��روف حس��نة لك��ن م��ع تس��جیل إلغ��اء ع��دة مق��ابالت م��ن ال��دور األول بس��بب ع��دم تق��دیم ملف��ات 

فیما یخص بطولة القسمین الش�رفي وم�ا قب�ل  ا. أمسنةجرى في ظروف حالالعبین لعدة فرق أما الدور الثاني 

وق��د ت��م  14/101/2017و 13برمج��ة الجول��ة األول��ى للقس��مین ی��ومي ف��تم  2017/2018الش��رفي للموس��م 

فریق ف�ي ھ�ذا  16طرح إشكال فیما یخص بطولة القسم ما قبل الشرفي على أعضاء المكتب حیث تم انخراط 

بع��د تمدی��د اآلج��ال م��ن ط��رف واد وفری��ق الن��ادي الریاض��ي المع��اریف بع��د التح��اق فریق��ي وف��اق أھ��ل ال��القس��م 



وق�د ت�م االتف�اق عل�ى تأجی�ل بطول�ة القس�م م�ا قب�ل ، 25/09/2017إل�ى غای�ة االتحادیة الجزائریة لكرة الق�دم 

وطلب رخصة من االتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة الق�دم لھ�ذا الغ�رض الشرفي مع تقسیم البطولة إلى فوجین أ وب 

وانین المعم��ول بھ��ا. وھ��ذا نظ��را لشس��اعة مس��احة الوالی��ة وك��ذلك الظ��روف المادی��ة الت��ي تع��اني منھ��ا طبق��ا للق��

   الفرق.

  :  أعمال اللجان/ 04
  

  الدور االول والثاني لتصفیات كأس الجزائربرمجة المقابالت  - لجنة التنظیم الریاضي:
 للدور األول لتصفیات كأس الجزائر المصادقة على النتائج -
 2017/2018سمین الشرفي وما قبل الشرفي /لرزنامتین للقا إعداد -
 برمجة الجولة األولى للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي -
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -

  
  تنصیب اللجنة وتوزیع المھام - یم :ــــــــــــــــلجنة التحك

  تعیین الحكام -                                 
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -                                 

     رخص الالعبینإنجاز  -: اإلجـــــــــــــــازاتلجنة 

  
  دراسة القضایا  - :اطــــــــــة االنضبـــلجن

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02و 01محضر رقم  -        

  
   : شؤون مختلفة/ 05

وطل�ب رخص�ة م�ن االتحادی�ة الجزائری�ة  2017/2018تقرر تأجیل بطولة القسم م�ا قب�ل الش�رفي للموس�م  -
  فریق في ھذا القسم. 16لكرة القدم لتسییر البطولة بفوجین بعد انخراط 

  
 01سنة لف�رق الوالی�ة لك�ل األقس�ام، عل�ى أن یك�ون ت�اریخ  13تذكیر للفرق بخصوص انخراط فئة أقل من  -

  2017/2018كأول دورة لھذه الفئة للموسم  2017 نوفمبر
  
  
  

  رئیس الرابطة                                                                       المدیر اإلداري والمالي       
  

     بن حمیدوش العمري     بوغازي محسن                                                                                   


