
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  04الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  6201 أكتوبر 31 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

  
  :الغائبون بعذر

 

  لجنة الطبیةرئیس ال  رقیق برة عبد الحمید
  عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 
  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.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  03المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
   2016/2017للموسم  ما قبل الشرفيو الشرفي ینللقسم 04و03الجولة تحلیل مقابالت /  03
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  
  



   03/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  03النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال شيء  برید مدیریة الشباب والریاضة 
   
 ال شيء مبرید االتحادیة الجزائریة لكرة القد 

 
  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  

 بسطیف 22/10/2016یوم    ESS/CABأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء  -
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  29/10/2016الجھویة لكرة القدم باتنة یوم مكتب الرابطة مراسلة ب/خ اجتماع  -
  انجاز أمر بمھمة للحكام والمندوبین للمقابالت الجھویةمراسلة ب/خ  -
  20/10/2016انتخاب ممثلي الرابطات الوالئیة لمكتب الرابطة الجھویة باتنة یوم مراسلة ب/خ  -
  تنظیم مقابالت أصناف الشبابمراسلة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ جدول المنح لحكام أصناف الشباب -
 2016/2017یات اإلجازات للموسم مراسلة ب/خ احصائ -

  :برید النوادي 
  االنسحاب من تصفیات كأس الجزائر شبابطلب  بخصوص میكانیك بن سرورفریق مراسلة  -
  . 22/10/2016تقریر حول مقابلة تارمونت یوم بخصوص  فریق لقاء أوالد عدي لقبالةمراسلة  -
   ة العبتسویة وضعیطلب بخصوص  شباب أوالد منصورمراسلة فریق  -

 برید مختلف : 
  29/10/2016استغالل قاعة االجتماعات یوم ب/خ  رابطة ألعاب القوى بالمسیلةمراسلة  -

  البرید الصادر/ 
  برمجة مقابالت متأخرة شباببخصوص  م.مقرة ووفاق عین الخضراءي فریقإلى  ب مراسلة -
  تغییر مكان إجراء مقابلة األكابربخصوص  بطمات ووداد عین الحجلفرق مراسلة إلى  -
   تأخیر مقابلة األكابربخصوص   الحوامد والجرف يفریقمراسلة إلى  -
  الشباب تأجیل مقابالتبخصوص  إ.حمام الضلعة ووداد عین الحجلفرق مراسلة  إلى  -
  تأخیر مقابلة األكابربخصوص   و.عین الخضراء وتارمونت يفریقمراسلة إلى  -
  برمجة الدور الثالث لتصفیات كأس الجمھوریة أكابررق بخصوص فالمراسلة إلى  -
 تبرمج��ة مق��ابالبخص��وص أوالد منص��ور وع��ین الخ��راء وس��یدي ع��امر وبطم��ات تامس��ة  مراس��لة إل��ى ف��رق -

  متأخرة لألكابر

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 03و02والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 06و05 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2014/2015للموسم 
  

 29/10/2016و 28ی��ومي  04والجول��ة  22/10/2016و 21ی��ومي  03 مق��ابالت الجول��ةلعب��ت           

م�ا ع�دا مقابل�ة تارمون�ت ولق�اء أوالد ع�دي لقبال�ة ی�وم ،  ف�ي أحس�ن الظ�روف وما قبل الش�رفي الشرفي ینللقسم

  التي شھدت توقف مؤقت بسبب اجتیاج مناصر ألرضیة المیدان. 22/10/2016

  

   



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  ما قبل الشرفي و ین الشرفيشھر نوفمبر للقسمبرمجة  -   لجنة التنظیم الریاضي:  

                                 قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                               
  كام + تدریبات الحكامدروس بیداغوجیة للح -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  تعیینات الحكام. -                                
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  -                                

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  ل ھذه النشریةقرئ وصودق علیھ خال 05و04محضر رقم  -

  شھر نوفمبرللشباببرمجة  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  دراسة القضایا -                                     

  المصادقة على النتائج للدور االول لتصفیات كأس الجزائر -                                     
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02رقم  محضر -                                     

  :   شؤون مختلفة/ 05
انتخ�اب ممثل�ي رؤس�اء الرابط�ات الوالئی�ة لعض�ویة مكت�ب قدم رئیس الرابطة ع�رض ح�ال ع�ن  -

ب�ن حیث ت�م انتخ�اب الس�ید  20/10/2016یوم  الجھویة باتنةبمقر الرابطة الرابطة الجھویة باتنة 
  ئیس الرابطة الجھویة باتنة لعھدة جدیدة.نائب رو كعضو مكتب حمیدوش العمري

  
  بباتنة 26/10/2016 مكتب الرابطة الجھویة یومعرض حال عن اجتماع  الرابطةقدم رئیس  -
  
تم استغالل قاع�ة االجتماع�ات للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم م�ن ط�رف الرابط�ة الوالئی�ة أللع�اب  -

  .29/10/2016و 22القوى یومي 
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           مالي                            المدیر اإلداري وال
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


