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 وية لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجه

 دم المسيلـــةــــــــالقرة ــــة الوالئية لكـــالرابط
 

 01الــنشــريــة الــرســميــة رقم 

 2021 أكتوبر 11 االثنينسة ليوم ــالجل
 

  صرباحا العاشرر علر  الاراع   وواحد وعشررونعام ألفين  أكتوبرمن شهر  عشرالحادي في يوم 
ط  ــــرـالراب مكتر  األول ألعضرا االجتـرـما  قد ــرـانع لكر  القدم لوالير  الماريل الوالئي  بمـقر الرابط  

 .2021/2022للموام الرياضي 
 

 :األعضاء الحاضرون

 

 ــــ طــــــــس الرابــــرئــــي بن حميدوش العمري

 المديــر اإلداري والمالــــي بوغازي محـــــســن

 خبير فدرالية ف ـــطـيدي مصـــمه

 ممثل النوادي طيباوي عادل

 ممثل النوادي رفان أحمد

 ممثل الحكام مهني أدهم

 طبيــــــــب زريق كمال

 مدعـــــــــو بن حميدوش رفيق

 مدعـــــــــو مقري الدراجي

 دعـــــــــوم عوين  اعيد

 الغئبون بعذر

 خبير فدرالية يدــشيكوش عبد الحمعلي 

 خبير فدرالية ادرــــعوينة عبـــد الق
 

  بالحاضذرين فذي لو  الذيي رحذب بن حميدوش العمري رئيس الربطة السيد افتتحت الجلسة من طرف

البطولذة  حيذ   قوعذدم اططذا للموسذم الاذارطالظروف االسذتثنائية  بعد 2021/2022اجتماع للموسم 

 الذييبوغازي محسن المدير اإلداري والمالي السيد  ثم لحا  الكلمة إليبداية موسم جيدة  لجميع تمنى ل

 شرع في قراءة طقاط جدو  األعما .

 :جدول األعمال كما يلي
  ودراسة وضعية الجمع بين الوظائف ألعضاء المكتب أول اتصال بالمكتب / 01

  درالبريد الوارد والصا/  02

  2021/2022تحضير بطولة القسمين الشرفي وما قبل الشرفي للموسم /  03

 توزيع المهام وتنصيب اللجان/  04

 شؤون مختلفة/  05
 
 

بأعضاء رحب رئيس الرابطة  :ودراسة وضعية ازدواجية الوظيفة أول اتصال بالمكتب/  01

حي  شكرهم على تلبية  23/12/2020وم المكتب المنتخبين خا  الجمعية العامة االطتخابية التي جرت ي

لهيا االجتماع األو  حي  تطرق بداية لوضعية ازدواجية الوظياة وتم تسجيل استقالة السيد عوينة الدعوة 



عبد القادر خبير فدرالية والسيد رفان لحمد ممثل النوادي من مكتب الرابطة الوالئية لكرة القدم المسيلة 

على لن يتم تعويض النقص خا   ن رئاسة فريق إتحاد سيدي هجرسواستقالة السيد طيباوي عاد  م

 حسب مراسلة االتحاد الجزائري لكرة القدم. 2022لشغا  الجمعية العامة العادية بداية 

 

  قام المدير اإلداري والمالي للرابط  بقرا   البريد الوارد والصادر كاآلتي:: الوارد البريد / 02
 
 اضة: بريد مديرية الشباب والري 
إل  يوم  30/09مراال   /خ تنظيم مرحل  المنطق  لكأس الجمهوري  ما بين األحيا  للرياضيين غير المهيكلين من  -

 بالمايل  04/10/2021
 مراال   /خ فتح المنشآت الرياضي  وااتئناف األنشط  والمنافاات الرياضي  بشرط التلقيح -
 بليغ النوادي والفرق لت مراال   /خ تنظيم اليوم الوطني للتلقيح -
 

 بريد االتحادية الجزائرية لكرة القدم:  

 2021/2022اللوائح التنظيمي  لبطول  الهوا  للموام مراال   /خ -
 ان  18إل   15 الشبا  منتكوين الحكام مراال   /خ  -
  قوائم الحكام الجدد عل  ماتوى الرابط مراال   /خ  -
 العادي  واالنتخابي  الاتكمال النقص في ازدواجي  الوظائف تنظيم الجمعيات العام مراال   /خ  -
 اجتما  جه  الشرق مع االتحادي  الجزائري  لكر  القدممراال   /خ  -
 مراال   /خ تأجيل اجتما  جه  الشرق مع االتحادي  الجزائري  لكر  القدم -
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهويةبريد: 

 الجوي  لوالي  المايل ت الفرق مبلغ انخراطامراال   /خ  -
 08/10/2021برمج  الفحص الطبي ويوم درااي للحكام الجهويين يوم  /خ مراال   -
طل  التكفل بمبيت وإطعام الطاقم الطبي ولجن  التحكيم للرابط  الجهوي  باتن  إلجررا  الفحرص الطبري  /خ  مراال  -

 08/10/2021واليوم الدرااي يوم 
ت علرر  حاررن االاررتقبال والتنظرريم للفحررص الطبرري واليرروم الدراارري للحكررام الجهررويين يررروم تشرركرامرااررل   /خ  -

08/10/2021 
 22/10/2021مراال   /خ االختبار البدني للحكام الجهويين لرابط  المايل  يوم  -
 05/10/2021مراال   /خ اجتما  لجن  التحكيم الجهوي  ولجان التحكيم الوالئي  يوم  -
 

  :ال يوجدبريد النوادي 

 بريد مختلف  : 
 25/09/2021تاخير قاع  االجتماعات يوم  /خ  الوالئي  أللعا  القوىمراال  الرابط   -
 تصنيف فرق كر  القدم لوالي  المايل  حا  األقاام /خ  المجلس الشعبي الوالئيمراال   -
اج مخلرروفي الاررعيدي بررن علرري لخضررري بررن عيارر  محمررد لمرريني بررورويس مصررطف ي حرر شررنفاوي بشررير الارراد طلرر   -

 إل  الرابط  كأعضا  لجان /خ االنضمام  بن يطو اعد محشوش محمدي

 البريد الصادر /

 
مرااررل  إلرر  الفرررق للقاررمين الشرررفي ومررا قبررل الشرررفي  /خ شررروط وكيفيررات االنخررراط لبطولرر  الهرروا  للمواررم  -

2021/2022  
 2021/2022األقاام للموام  إل  المجلس الشعبي الوالئي  /خ تصنيف الفرق حا مراال   -
 مراال  إل  الااد  رفان أحمد وطيباوي عادل  /خ الوضعي  اتجاه الجمع بين الوظائف -
مراارل  إلرر  مديريرر  الشربا  والرياضرر   /خ قائمرر  الحكررام لتلطير  مرحلرر  المنطقرر  لكررأس الجزائرر مررا بررين األحيررا   -

 04/10/2021إل   30/09بالمايل  من 
 الرابط  الجهوي  لكر  القدم باتن   /خ قائم  الحكام الوالئيين الجددمراال  إل   -
 مراال  إل  الرابط  الجهوي  لكر  القدم باتن   /خ مبلغ انخراطات الفرق الجهوي  لوالي  المايل  -



 الفرق الرياضي  لوالي  المايل   /خ تنظيم اليوم الوطني للتلقيح مراال  إل  -
 

 :2021/2022ن الشرفي وما قبل الشرفي للموسم تحضير بطولة القسمي /03
ترم إصردار برفي فري هر ا  2021/2022بعد صدور اللروائح والتنظيمرات لبطولر  الهروا  للموارم         

الخصرروص وتررم ااررتقبال ملفررات االنخررراط للفرررق فرري القاررمين وأاررفرت العمليرر  إلرر  غايرر  اليرروم علرر  
 القام ما قبل الشرفي كالتالي: فريق في 13فريق في القم الشرفي و 12انخراط 

 –شربيب  المحارقر   –شبا  اريدي حملر   –شبا  أوالد منصور  –وفاق رياضي مقر   القسم الشرفي:
أمرل برانيو  –إتحراد أوالد ارليمان  –وفاق بوطي اايح  –شبا  ايدي عيا   –نادي رياضي المطارف  

 إتحاد ايدي هجرس. –إتحاد بلدي  مجدل  –وداد مجدل  –
 –ن.ر.ه بلدير  تامار   –وفراق شربا  عرين الخضررا   –مولودير  حمرام الضرلع   الشرفي: ما قبل مالقس

وفاق عين الملرح  –إتحاد ايدي عامر  –شبا  بن زوه  –جمعي  أمل ولتام  –ن.ر.ه بلدي  أوالد ماضي 
 – إتحراد بطمرات تامار  –نجم شبا  المعاضريد  –شبا  أهلي ايدي عامر  –اريع المع ر بواعاد   –

 نجم رياضي أوالد اليمان.
كما يتم االتصال بالفرق التي لرم ترود  وقيقر  اارتلفل الملعر  لجلبهرا فري أقرر  اآلجرال لبرمجر          

 زيارات المعاين  للمفع  تحضيرا النطفق البطول .
 

 كالتالي 2021/2022تم تنصي  اللجان للموام  :ام وتنصيب اللجانــع المهـــــتوزي /04
 

 الوظيفة االسم واللقب ةاللجن

 لجنـــة التحكيــــــم

 رئيس بن عيسى محمد األمين

 عضو بورويس مصطاى

 عضو شنااوي بشير

 عضو بن عاي لخضر

 عضو محشوش محمد

 لجنة االنضباط

 رئيس مقري الدراجي

 عضو بالي زينب

 عضو علواطي حسين

 لجنة التنظيم الرياضي أكابر
 رئيس مهيدي مصطاى

 كاتب اللجنة بورويس بوزيد

 اللجنة الطبية
 ةـــرئيس اللجن زريق كما 

 طبيب الرابطة رقيق برة عبد الحميد

 لجنة اإلجازات
 رئيس اللجنة عوينة سعيد

 عضو بورويس بوزيد

 لجنة التنظيم الرياضي للشباب
 اللجنةب رئيس بن الييب عبد الحميد

 عضو حاج مخلوفي سعيد

 نيةالمديرية التق

 المدير التقني بن حميدوش رفيق

 عضو ميرة هشام

 عضو بوبكر عبد المنعم

 عضو بن يطو سعد

 عضو بن حميدوش مراد

 رئيس طيباوي عاد  لجنة األخالق الرياضية

 



  شؤون مختلفة: /05

  قرردم المرردير اإلداري والمررالي عررر  حررال عررن دور  كوبررا كوكررا كرروال المرحلرر  الوالئيرر  الترري جرررت
فريق الماجل  في األرضري   24فريق من اصل  17بمشارك   29/06/2021إل   27لمايل  من با

الرقمي  لفتحاد الجزائري لكر  القدم وكان التأهل من نصي  فريق نجم أوالد دراج الر ي شرارف فري 
 في خنشل . 05/07/2021إل   04المرحل  الجهوي  من 

 رق كرر  القردم لوالير  الماريل  لكرل األقارام للموارم قامت الرابط  بتاوي  مارتحقات االنخرراط لكرل فر
 والتي تم صبها في حاا  الرابط . 2021/2022

  قرردم المرردير اإلداري والمررالي عررر  حررال عررن مارراهم  الرابطرر  فرري تنظرريم مرحلرر  المنطقرر  لكررأس
إلررر   30/09الجزائرررر مرررا برررين األحيرررا  للرياضررريين غيرررر المهيكلرررين والتررري جررررت بالماررريل  مرررن 

تبارر   –خنشررل   –الجلفرر   –باتنرر   –بارركر   –بمشررارك  اررت  واليررات هرري المارريل   04/10/2021
 حيث قامت الرابط  بتوفير الحكام وك لف إعداد البرنامج التقني للدور .

  الارريد رفيررق بررن حميرردوش عررر  حررال عررن اجتمررا  اللجنرر  الجهويرر  للتحكرريم مررع لجرران الوالئيرر  قرردم
 .وتحضير الفحص الطبي للحكام 2و1 ناألكاديمييام بخصوص حك 05/10/2021للتحكيم يوم 

   قدم المدير التقني عر  حال عن مجريات الفحص الطبي واليوم الدرااي للحكرام الجهرويين لرابطر
حيررث تررم التكفررل بررطيوا  وإطعررام الطرراقم الطبرري وأعضررا  لجنرر  التحكرريم  08/10/2021المارريل  يرروم 

رئيس الرابط  الجهوير  باتنر  علر  حارن الضرياف   وتم تقديم تشكرات منوجرى في أحان الظروف 
  والتنظيم.

   زيررارات معاينر  للمفعرر  تحارربا النطررفق البطولر  بعررد تحديررد كرل المفعرر  مررن خررفل اريتم برمجرر
  وقيق  ااتلفل الملع  لكل فريق.

  

  عمليرر  القرعرر  لبطولرر  القاررمين الشرررفي ومررا قبررل إلجرررا   16/10/2021تررم تعيررين ترراريت الارربت
 2021/2022الشرفي للموام 

 .تحضير الفحص الطبي للحكام الوالئيين وك لف الفحص االختبار البدني 

  الارتئناف المنافارات و لرف فري ظرل عرزوف الكقيرر مرن الشربا  عرن تم مناقش  قضي  إلزامي  التلقيح
 في انتظار رأي اللجن  العلمي  الطبي .  19أخ  اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 

  

 السريد برورويب بوزيرد برن حميردور رفير  و لردين الكرريمين رحمهمرا ل للسريدعلى إثرر وفراة الوا
ووفاة الوالدة الكريمة رحمها ل للسيد بن ذيب عبد الحميد يتقدم رئريب وأعضراا المكترب بخرال  

المرحررومين راجررين مررن المررولى عررز وجررل ان يت مررد م بواسرر   التعررازي وأصررد  المواسرراة لعررائ  
  .رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنهم فسيح جناته

 

 رئريب نجروم مجردل وعسرلي أحمرد رئيب أمل بلعايبة على إثر وفاة السيدين الفاضلين طا ر عير 
الفقيردين  عائلةل  التعازي وأصد  المواساة ليتقدم رئيب وأعضاا مكتب الرابطة بخا رحمهما ل

 وعظيم م فرته وأن يسكنهما فسيح جناته. مد ما بواس  رحمته راجين من المولى عز وجل أن يت
 

 وجرل علرى شرفاا رئريب الرابطرة  لمرولى عرزلبأسمى عبرارا  الشركر والحمرد  المكتب يتقدم أعضاا
   جين من ل أن يتم عليه وعلى الجمي  موفور الصحة والعافية.را

  

 رئيب الرابطة                                                               ير اإلداري والماليالمد

 بن حميدوش العمري                                                                  بوغازي محان


