
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  03الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  6201 أكتوبر 17 االثنینسة 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 االنضباط یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة اإلجازات عوینة سعید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

 ممثل الحكام عبد النور هللا خلف

  رئیس اللجنة الطبیة  قیق برة عبد الحمیدر

  
  :الغائبون بعذر

  
 

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 
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 
  

  : جدول األعمال كما یلي
  

  02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
    2016/2017للموسم  وما قبل الشرفي الشرفي ینلقسمل 02و 01الجولة تحلیل مقابالت /  03
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  



   02الرسمیة رقم المصادقة على النشریة / 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
  
 :شيء ال برید مدیریة الشباب والریاضة  
  

 ال شيء :برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
 

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید:  
  بباتنة 14/10/2016یوم  CAB/MCOأمر بمھمة للسید بن حمیدوش العمري كمحافظ لقاء -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  

  
  للسادة عوینة ع / حجاب ع / زیتوني ع بباتنة 12/10/2016 یومجتماع المكونین امراسلة بخصوص  -
  الثانيجمھوریة شباب الدور الجھوي برمجة تصفیات كأس المراسلة بخصوص  -
  12/10/2016یوم  برمجة مقابالت كأس الجزائر شباببخصوص  لملعب أحمد خلفة مراسلة -
  12/10/2016یوم  برمجة مقابالت كأس الجزائر شباببخصوص  المركب المتعدد الریاضاتلملعب  مراسلة -
  20/10/2016انتخابات فئة ممثلي الرابطات للرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة یوم ب/خ  مراسلة -
  التقنیة للمقابالت عن طریق رسالة نصیة بالھاتف إرسال النتائجب/خ  مراسلة -
  15/10/2016و 14 -08 -07ألیام  الجھویینب/خ تعیینات الحكام  مراسلة -
  

    برید النوادي:
  
  طلب معاینة ملعب أوالد سیدي ابراھیمب/خ  إتحاد الحوامدفریق  مراسلة -
  07/10/2016تأجیال مقابلة األكابر المقررة یوم ب/خ  إ.سیدي عامرفریق  مراسلة -
  08/10/2016تأجیل مقابلة األكابر المقررة یوم ب/خ طلب  ش.أوالد منصورمراسلة فریق  -
  14/10/2016المقررة یوم  مراسلة فریق ش.تارمونت ب/خ طلب تأجیل مقابالت الشباب -
  مجدلطلب معاینة ملعب ب/خ  بطمات تامسةإتحاد فریق  مراسلة -
  14/10/2016المقررة یوم  ب/خ طلب تأجیل مقابالت الشباب إ.میكانیك بن سرورمراسلة فریق  -
  15/10/2016تقریر عن عدم إجراء مقابلة األكابر لیوم ب/خ  سیدي عامرإتحاد فریق  مراسلة -

 برید مختلف :  
  22/10/2016لوالیة المسیلة ب/خ طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم  ألعاب القوىمراسلة رابطة ا -

  البرید الصادر/ 
  
  06/10/2016معاینة الملعب یوم  ب/خ الحوامدإتحاد  –عین الحجل  وداد السادة رؤساء الفرقمراسلة إلى  -
   للقسمین ىالشرفي وما قبل الشرفي ب/خ برمجة الجولة األولى للبطولةإلى رؤساء الفرق مراسلة  -
   .08/10/2016تأجیل مقابلة األكابر المقررة یوم  ب/خ عین الخضراءو. –والد منصور ش.أ الفرقرؤساء  إلىمراسلة  -
  ثالثي التحكیم لالختبار المیدانيمراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ تعیین  -
  مراسلة إلى فریقي السوامع والزیتون ب/خ تقدیم مقابلة األكابر -
  الحكام المواھب الشابةمراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ تعیین  -
  13/10/2016مراسلة إلى فریقي إ بطمات تامسة وش.سیدي حملة ب/خ معاینة الملعب یوم  -
  
  



للموس����م  وم����ا قب����ل الش����رفي الش����رفي ینلقس����مل 02و 01الجول����ة ی����ل مق����ابالت تحل/  03
2016/2017 :   

  

 15/10/2016و 14ي ی���وم 02والجول���ة  08/10/2016و 07 يی���وم 01الجول���ة ج���رت مق���ابالت     

غی�اب مولودی�ة حم�ام الض�لعة ف�ي مقابل�ة في ظروف حسنة لكن مع تس�جیل  للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي

 15/10/2016ي ع�امر ف�ي وقابل�ة م.حم�ام الض�لعة ی�وم وغیاب فریق إ.س�ید 07/10/2016الزرزور یوم 

وتأجی���ل مقابل���ة و.ع���ین  07/10/2016ی���وم المق���ررة ك���ذلك تأجی���ل مقابل���ة إتح���اد بطم���ات وإ.س���یدي ع���امر 

  .08/10/2016الخضراء وش.أوالد منصور المقررة یوم 

  :  أعمال اللجان/ 04
  

  لشھر أكتوبر للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيلمقابالت برمجة ا - لجنة التنظیم الریاضي:
 للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي المصادقة على النتائج -
 اسة القضایادر -
  ه النشریةقرىء وصودق علیھ خالل ھذ 03محضر رقم  -

  بطولة الشبابل االفواج إعداد رزنامة - :شباب لجنة التنظیم الریاضي
 برمجة الدور االول لتصفیات كاس الجمھوریة للشباب -
 لبطولة الشباب برمجة الجولة األولى -
  ه النشریةقرىء وصودق علیھ خالل ھذ 01محضر رقم  -

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

  12/10/2016الفحص الطبي االستدراكي یوم  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 03و 02محضر رقم  -

  :  شؤون مختلفة/ 05
 06/10/2016ی�وم  ن الحج�ل وأوالد س�یدي اب�راھیم المعاین�ة لملعب�ي ع�ی زی�ارةعرض حال ع�ن  تم تقدیم -

، حی��ث ملع��ب مج��دل ل��م ی��تم المص��ادقة علی��ھ م��ن ط��رف 13/10/2016وك��ذلك ملعب��ي مس��یف ومج��دل ی��وم 
  األمن.

  

 12/10/2016للرابط�ة الجھوی�ة باتن�ة ی�وم  المك�ونیناجتم�اع عرض حال عن  السید عوینة عبد القادرقدم  -
  بباتنة. والذي كان حول التعدیالت لقوانین اللعبة والقوانین العامة.

  

ذكیر للف���رق للقس���مین الش���رفي وم���ا قب���ل الش���رفي: عل���ى الف���رق احت���رام األل���وان ت��� -
م�ن الق�وانین العام�ة لبطول��ة  58المص�رح بھ�ا ف�ي كش��ف االنخ�راط وھ�ذا طبق�ا للم��ادة 

، ف��ي حال��ة أي مش��كل بس��بب أل��وان الفری��ق الفری��ق المخ��الف یتع��رض 2016الھ��واة 
  للعقوبة.

  ةــــــــــرئیس الرابط                                                                       المدیر اإلداري والمالي       
  

     بن حمیدوش العمري                                        بوغازي محسن                                                


