
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  02الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  6201 أكتوبر 03 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

  :األعضاء الحاضرون
 

  

  نائب رئیــــــــــس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  رئیس لجنة التنظیم الریاضي  بن حمیدوش رفــیــق
 خبیر فدرالـــــــــیة بن الذیب عبد الحمید

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

 ممثل النوادي سالم محمد
  رئیس لجنة االنضباط یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة اإلجازات عوینة سعید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  
  :الغائبون بعذر

  
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  رئیس اللجنة الطبیة  قیق برة عبد الحمیدر

 
ترأس االجتماع لغی�اب رئ�یس  الذي مقري الدراجيرئیس الرابطة السید  نائب افتتحت الجلسة من طرف    

أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ثم رحب بالحاضرین  الرابطة، حیث
 جدول األعمال.شرع في قراءة نقاط 

  

  : جدول األعمال كما یلي
  

  01المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس�م  وم�ا قب�ل الش�رفي الش�رفي ینانط�الق بطول�ة القس�متحلیل مقابالت تصفیات كأس الجمھوریة و/  03

2016/2017    
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05



   01الرسمیة رقم المصادقة على النشریة / 01
  

  وعرضھا على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا باإلجماع 01النشریة 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 
 

  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  

  
   بباتنة 03/10/2016تعدیل في تاریخ االختبار البدني للحكام الجھویین بتاریخ مراسلة بخصوص  -
  جمھوریة شباب الدور الجھوي األولبرمجة تصفیات كأس المراسلة بخصوص  -
  12/10/2016استدراك الفحص الطبي للحكام الجھویین یوم بخصوص  مراسلة -
  ب/خ العقوبات التأدیبیة لشباب الزرزور في مقابلة الدور الجھوي لكأس الجزائر مراسلة -
  29/09/2016ب/خ تعیین السید بن حمیدوش العمري لمعاینة ملعب سیدي مبارك یوم  مراسلة -
  ب/خ تعیینات الحكام لمقابالت تصفیات كأس الجزائر الدور الجھوي مراسلة -
  

    برید النوادي:
  
  2016/2017فریق سریع المعذر بوسعادة ب/خ االنسحاب من بطولة القسم ما قبل الشرفي للموسم  مراسلة -
  2016/2017فریق شبیبة مناعة ب/خ االنسحاب من بطولة القسم الشرفي للموسم  مراسلة -
  مراسلة فریق وداد عین الحجل ب/خ طلب معاینة الملعب البلدي لعین الحجل -

 برید مختلف :  
 26/09/2016مراسلة أمن والیة المسیلة ب/خ لقاء تحسیسي حول تأمین مختلف التظاھرات الریاضیة یوم -
  01/10/2016مراسلة رابطة الجیدو لوالیة المسیلة ب/خ طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم  -

  البرید الصادر/ 
  
 –إ.بطم�ات  –ش.تارمونت  –ش.أوالد منصور  –و.أھل الواد  –إ.الجرف  –ش.مناعة السادة رؤساء الفرق مراسلة إلى  -

إلغ��اء بخص��وص  س.المع��ذر –الزیت��ون   -و.ع��ین الخض��راء  –ل.أوالد ع��دي لقبال��ة  –إ.حم��ام الض��لعة  –إ.س��یدي ع��امر 
  مقابالت الدور األول لتصفیات كأس الجزائر.

م.مق��رة بخص��وص برمج��ة مقابل��ة مت��أخرة ع��ن ال��دور األول لتص��فیات ك��أس  –إل��ى رؤس��اء الف��رق ش.ال��زرزور مراس��لة  -
  الجزائر

   الدور الثاني لتصفیات كأس الجزائر.برمجة بخصوص  وما قبل الشرفي الشرفي الفرقرؤساء  إلىمراسلة  -
  
  

 وم�ا قب�ل الش�رفي انط�الق بطول�ة القس�م الش�رفي یل مقابالت تصفیات كأس الجزائر وتحل/  03
   : 2016/2017للموسم 

  

لتص��فیات ك��أس  01/10/2016وال��دور الث��اني ی��وم  24/09/2016ج��رت مق��ابالت ال��دور األول ی��وم     

دیم ملف��ات الجزائ��ر ف��ي ظ��روف حس��نة لك��ن م��ع تس��جیل إلغ��اء ع��دة مق��ابالت م��ن ال��دور األول بس��بب ع��دم تق��



الالعبین لعدة فرق أما الدور الثاني س�جل غی�اب فری�ق الس�وامع ف�ي مقابل�ة س�ریع بئ�ر ماض�ي وغی�اب س�یارة 

فیم�ا  ااإلسعاف في مقابلة م.مقرة وإ.میكانیك بن سرور وغیاب األمن في مقابلة إ.الجرف وإ.حمام الضلعة. أم�

ف�تم تع�دیل عل�ى مس�توى الرزن�امتین  2016/2017یخص بطولة القسمین الشرفي وم�ا قب�ل الش�رفي للموس�م 

وذلك بعد انسحاب فریق شبیبة مناعة من بطولة القسم الشرفي وتعویضھا بفریق سیدي حملة وانسحاب فری�ق 

  فرق. 10سریع المعذر من بطولة القسم ما قبل الشرفي لتصبح بطولة ھذا األخیر بــ 

  

  :  أعمال اللجان/ 04
  

  الدور االول والثاني لتصفیات كأس الجزائرلمقابالت برمجة ا - لجنة التنظیم الریاضي:
 للدور األول والثاني لتصفیات كأس الجزائر المصادقة على النتائج -
 2016/2017تعدیل الرزنامتین للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي  -
 برمجة الجولة األولى للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي -
  ه النشریةقرىء وصودق علیھ خالل ھذ 02و 01محضر رقم  -

  
  تنصیب اللجنة وتوزیع المھام - یم :ــــــــــــــــلجنة التحك

  للحكام الوالئیینواالختبار البدني  عرض حال عن الفحص الطبي -                                  
  12/10/2016برمجة الفحص الطبي االستدراكي یوم  -                                  

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -                                 

     رخص الالعبینإنجاز  -: اإلجـــــــــــــــازاتلجنة 

  
  دراسة القضایا  - :لجنة االنضباط

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -

  
  :  شؤون مختلفة/ 05

لرابط�ة ع�رض ح�ال ع�ن اللق�اء التحسیس�ي الم�نظم م�ن ط�رف أم�ن قدم السید مقري الدراجي نائ�ب رئ�یس ا -
  بخصوص دور االمن في تأمین مختلف التظاھرات الریاضیة. 26/09/2016والیة المسیلة یوم 

  
اجتم���اع مح���افظي المق���ابالت للرابط���ة الجھوی���ة باتن���ة ی���وم ق���دم نائ���ب رئ���یس الرابط���ة ع���رض ح���ال ع���ن  -

  محافظ المقابلة في التنظیم.بباتنة والذي كان بخصوص دور  27/09/2016
  
  تم شراء مواد التنظیف والصیانة لفائدة الرابطة. -
  
  

  رئیس الرابطة نائب                                                                       المدیر اإلداري والمالي       
  

     مقــــري الــــدراجي                                        بوغازي محسن                                                


