
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  05الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  6201 نوفمبر 14 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 لجنة اإلجازات  عوینة سعید
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

   -عضو  –ممثل الحكام   هللا عبد النورخلف 

  
  : ال یوجدبعذرالغائبون 

 

 
  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید

بالحاضرین ثم أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع 
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : یليجدول األعمال كما 

  04المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
 3وال��دور  م��ا قب��ل الش��رفي 05الجول��ة و الش��رفي للقس��م 06و05الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

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



  
   04الرسمیة رقم  / المصادقة على النشریة01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  05النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   

مراسلة ب/خ اجتماع اللجنة الوالئیة للتنسیق للوقایة من العنف في المنشآت الریاضیة یوم  -
03/11/2016 

مراسلة ب/خ اجتماع مجلس تسییر الصندوق الوالئي لترقیة مبادرات الشباب والممارسات الریاضیة  -
  03/11/2016والبدنیة یوم 

 ال شيء برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
 

  المحترفة كرة القدمبطة رابرید:  
 بالمدیة 11/11/2016یوم    OM/RCRأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء  -
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -

  :برید النوادي 
  ب/خ طلب إعادة مقابلة الزرزور والزیتون شباب الزرزورفریق مراسلة  -
  . 11/11/2016یوم  شباب الزرزور ب/خ طلب النظر في أحداث مقابلة البطماتفریق لة مراس -
   بطمات تامسة ب/خ طلب معاینة ملعب بلدیة مناعةمراسلة فریق  -

 ال شيء : برید مختلف 
  البرید الصادر/ 
  الرابطة الجھویة باتنة ب/خ اقتراح لثالثي التحكیمإلى  ب مراسلة -
  الرالابطةالجھویة باتنة ب/خ ارسال أرقام الحسابات البریدیة الجاریة للحكام الوالئیینمراسلة إلى  -
   08/11/2016فریق إتحاد بطمات تامسة ب/خ معاینة ملعب بلدیة مناعة یوم مراسلة إلى  -
  2016/2017الرابطةالجھویة باتنة ب/خ إحصائیات اإلجازات للموسم مراسلة  إلى  -

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

  
وال�دور  للقسم ما قبل الشرفي 05والجولة  لقسم الشرفيل 06و05 ةتحلیل مقابالت الجول/  03
    : 2014/2015للموسم  لتصفیات كأس الجمھوریة 3

  

وف جیدة، كذلك مق�ابالت في ظر 01/11/2016لتصفیات كأس الجزائر یوم  3الدور مقابالت لعبت           

للقس��م الش��رفي ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة  11/11/2016لی��وم  06والجول��ة 04/11/2016لی��وم  05الجول��ة 

بسبب خروج الطبیب وتوقف مقابلة بطمات تامسة  05/11/2016ماعدا توقف مقابلة الزرزور والزیتون یوم 

الش�رفي ل�م نس�جل م�ا ع�دا ع�دم إج�راء للقس�م م�ا قب�ل  05، أما مقابالت الجولة 11/11/2016والزرزور یوم 

  بسبب غیاب األمن.  05/11/2016مقابلة الحوامد وسریع بئر ماضي یوم 

  

  

  

   



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  دراسة القضایا -   لجنة التنظیم الریاضي:  

   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -                               
  المصادقة على النتائج -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام + تدریبات الحكام -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  تعیینات الحكام. -                                

  إجراء االمتحان الكتابي للدفعة الجدیدة للحكام -                               
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                                

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07و06محضر رقم  -

  ابالمقابالتن المتأخرة ألصناف الشببرمجة  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -                                     

  المصادقة على النتائج -                                     
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03محضر رقم  -                                     

  :   شؤون مختلفة/ 05
معاینة للملعب البل�دي لبلدی�ة مناع�ة بن�اء عل�ى طل�ب زیارة القدم رئیس الرابطة عرض حال عن  -

  فریق إتحاد بطمات تامسة.
  
مجل�س الص�ندوق ال�والئي لترقی�ة مب�ادرات الش�باب عرض حال عن اجتم�اع  الرابطةقدم رئیس  -

    01/11/2016 یوم والممارسات البدنیة والریاضیة
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


