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  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  03الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  1720 نوفمبر 08 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

 ممثل النوادي سالم محمد
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

 رئیس لجنة اإلجازات عوینة سعید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

  
 

 ممثل الحكام خلف هللا عبد النور

 ـــــــــــــــوعضــــ خالف محمد

  لجنة االنضباط عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 
أح�ال ث�م رح�ب بالحاض�رین  ال�ذي بن حمی�دوش العم�ريرئیس الرابطة السید  افتتحت الجلسة من طرف    

 جدول األعمال.الكلمة إلي السید بوغازي محسن المدیر اإلداري والمالي الذي شرع في قراءة نقاط 
  

  : یليجدول األعمال كما 
  

  02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 01والجول���ة  الش���رفي لقس���مل 04و03-02-01ت الج���والتحلی���ل مق���ابالت /  03

2017/2018    
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  



  

   02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

  وعرضھا على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا باإلجماع 02النشریة الرسمیة رقــم  بعــد قــراءة         
  
  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: الوارد البرید /02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  انخراط فریقي أمل المسیلة وأتلتیك المسیلة لكرة القدم داخل القاعة مراسلة ب/خ التكفل بحقوق-

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم:  
  بفوجین 2017/2018مراسلة ب/خ ترخیص لتسییر بطولة القسم ما قبل الشرفي -
  مراسلة ب/خ احصائیات حول السیارات المستعملة من طرف الرابطات -
 بقسنطینة 10/11/2017ومقابلة الفریق الوطني مع نیره النیجیري یوم مراسلة ب/خ اجتماع عمل  -

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید:  
  بقسنطینة 01/11/2017یوم دعوة لحضور نھائي كأس السوبر -
  ببرج بوعریریج 07/11/2017یوم  CABBA/WATأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء  -

  باتنة  قدملكرة ال الرابطة الجھویةبرید:  

  
  04/11/2017إلى  01/11تربص الجھوي للحكام أیام من  دعوة لرئیس لحضور مراسلة بخصوص -
  ب/خ السیرة الذاتیة للمدیر التقني الوالئيمراسلة  -
  بباتنة 14/11/2017باتنة یوم  اجتماع مكتب الرابطة الجھویةب/خ  مراسلة -
  2و1جھوي لبطولة القسمین الالجھویین تعیینات الحكام  -
  

    برید النوادي:
  البلديطلب معاینة ملعب ب/خ  نادي سوامعفریق  مراسلة -
  طلب معاینة الملعب البلديب/خ  أوالد عدي لقبالةفریق  مراسلة -
  إعادة معاینة ملعب البطماتب/خ طلب  إتحاد بطماتمراسلة فریق  -
  معاینة الملعب البلدي المعاریفب/خ طلب  نادي الریاضي المعاریفمراسلة فریق  -
  بلدیة بني یلمانب/خ طلب معاینة ملعب  وفاق أھل الواد ونوغةفریق  مراسلة -

 برید مختلف :  
  -نسخة لإلعالم -عدم استقبال المقابالت لفریق الزیتونب/خ  دیوان المركب المتعدد الریاضات المسیلةمراسلة  -

  البرید الصادر/ 
  
  عب معاینة المال ب/خ المعنیة ساء الفرقالسادة رؤمراسلة إلى  -
   المقابالت المتأخرة ألصناف الشبابللقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ برمجة إلى رؤساء الفرق مراسلة  -
  باإلضافة إلى مراسالت بخصوص تقدیم أوتأخیر للمقابالت -
  

 ا قب�ل الش�رفيم� 01الجول�ة و لقسم الش�رفيل 04و 03-02-01 التالجوتحلیل مقابالت /  03
   : 2017/2018للموسم 

  

ف�ي  13/10/2017للقسم الشرفي منذ انط�الق البطول�ة ی�وم  04و-03-02-01الجوالت جرت مقابالت     

إتح��اد الج��رف ون��ادي الس��وامع ل��م تج��ر بس��بب ع��دم حض��ور األم��ن  01ظ��روف حس��نة ماع��دا مقابل��ة الجول��ة 

م تج��ر بس��بب غی��اب فری��ق ال��زرزور ك��ذلك بطم��ات وال��زرزور ل�� 03/11/2017ی��وم  04ومقابل��ة الجول��ة 

  جرت في ضروف جد حسنة. 04/11/2017للقسم ما قبل الشرفي یوم  01مقابالت الجولة 



  :  أعمال اللجان/ 04
  

  للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي نوفمبرلشھر برمجة المقابالت  - لجنة التنظیم الریاضي:
 الشرفي  للقسم المصادقة على النتائج -
 ایادراسة القض -
 تعدیل رزنامة القسم ما قبل الشرفي -
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -

  إعداد رزنامة االفواج لبطولة الشباب - :شباب لجنة التنظیم الریاضي
 لتصفیات كاس الجمھوریة للشباب تقسیم األفواج -
 لبطولة الشباب برمجة شھر نوفمبر -
  النشریة قرىء وصودق علیھ خالل ھذه 01محضر رقم  -

  الدروس األسبوعیة للحكام - یم :ــــــــــــــــلجنة التحك
  تعیینات الحكام لألكابر والشباب -                                  

  04/11/2017إلى  01/11دورة التكوینیة للحكام من  عرض حال عن -                                  
  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                                 

    الشباب رخص الالعبینإنجاز  -: اإلجـــــــــــــــازاتلجنة 

  
  دراسة القضایا  - :لجنة االنضباط

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05و 04-03محضر رقم  -

  :  شؤون مختلفة/ 05
ابطة كرة القدم المحترفة لحضور مقابلة كأس السوبر بین قدم السید رئیس الرابطة عرض حال عن دعوة ر -

  بقسنطینة. 01/11/2017فریقي شباب بلوزداد وإتحاد سطیف یوم 
  
ق��دم رئ��یس الرابط��ة ع��رض ح��ال ع��ن الت��ربص الجھ��وي للحك��ام الجھ��ویین ببس��كرة وال��ذي ج��رى أی��ام م��ن  -

    04/11/2017إلى  01/11
  

الت���ربص التك���ویني للحك���ام ال���والئیین المتربص���ین أی���ام  ع���رض ح���ال ع���ن الس���ید عوین���ة عب���د الق���ادرق���دم  -
  حكم متربص في امتحان نھایة التربص. 43وحضور  04/11/2017إلى  014/11من
  
  سیتم برمجة اجتماع عمل مع رؤساء واألمناء العامون لفرق القسمین الشرفي وما قبل الشرفي -
  

  ةــــــــــرئیس الرابط                                                                       المدیر اإلداري والمالي       
  

     بن حمیدوش العمري     بوغازي محسن                                                                                   


