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 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیـــر التقنــــي  بن حمیدوش رفــیــق
 شبابلجنة التنظیم الریاضي  بن الذیب عبد الحمید

  رئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  -  ــــوعض -ممثل النوادي   سالــــم محمــــد
  -  ــــوعض -ممثل النوادي   خالف محمد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

    

  
  : بعذرالغائبون 

 

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

   -عضو  –ممثل الحكام   ف هللا عبد النورخل
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

 
  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید

ال�ذي ش�رع  بوغازي محسن الم�دیر اإلداري والم�اليثم أحال الكلمة إلي السید  ،بالحاضرین
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  11المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس��م  م��ا قب��ل الش��رفي 13و12الجول��ة و الش��رفي للقس��م 20و19الجول��ة تحلی��ل مق��ابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/  / 05
  
  



   11رقم / المصادقة على النشریة الرسمیة 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  11النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
 ید االتحادیة الجزائریة لكرة القدمبر : 
  رئیس لجنة االنضباط للرابطةمراسلة ب/خ  -
 مراسلة ب/خ استدعاء الحكم الجھوي خلف هللا عبد النور -

  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  
  ببسكرة  USB/USMAللسید بن حمیدوش العمري كمحافظ لقاء أمر بمھمة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
إل����ى  08دع����وة رئ����یس لجن����ة التحك����یم لت����ربص أكادیمی����ة الحك����ام الجھ����ویین ببس����كرة م����ن ب/خ  مراس����لة -

10/03/2018    
  10/03/2018إلى  08تربص أكادیمیة الحكام الجھویین ببسكرة من   ب/خ مراسلة -
  النور أمر بمھمة للحكم خلف هللا عبد مراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  03/03/2018تقریر حول مقابلة بئر ماضي یوم ب/خ  مولودیة مقرة فریقرئیس مراسلة  -
  طلب تأجیل مقابلة األكابرب/خ  سیدي عامرمراسلة فریق  -
  طلب تغییر مكان إجراء مقابلة األكابرب/خ  سیدي عامرمراسلة  -
  10/03/2018د یوم مراسلة أوالد عدي لقبالة ب/خ مقابلة أھل الوا -
  14/03/2018طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم مراسلة مولودیة شباب المسیلة ب/خ  -

 برید مختلف :  
  13/03/2018مراسلة مجموعة الدرك الوطني ب/خ طلب تعیین ثالثي تحكیم یوم  -
  مراسلة رابطة كرة القدم النسویة ب/خ برمجة مقابالت البطولة  -
المس���یلة ب/خ دع���وة رئ���یس الرابط���ة للمش���اركة ف���ي حص���ة اإلذاع���ة خ���ط أزرق ی���وم  مراس���لة أم���ن والی���ة -

04/03/2018  
 17/03/2018مراسلة الرابطة الوطنیة لكرة القدم داخ�ل القاع�ة ب/خ اس�تدعاء الجمعی�ة العام�ة العادی�ة ی�وم  -

 بالمركز التقني سیدي موسى

   البرید الصادر/ 
  اسم رئیس لجنة االنضباطب/خ القدم االتحادیة الجزائریة لكرة إلى  مراسلة -
  تأكید مشاركة في الجمعیة العامة للرابطةب/خ  داخل القاعةلكرة القدم  الوطنیةالرابطة مراسلة إلى  -
  جدول إرسال الملفات المالیة للحكامب/خ  الرابطة الجھویة باتنةمراسلة إلى  -
مس��كن لنص��ف ی��وم بی��داغوجي  108تس��خیر ملع��ب ب/خ  دی��وان المرك��ب المتع��دد الریاض��اتمراس��لة إل��ى  -

  سنة 14لتجمع المنتخب الوالئي أقل من  18/03/2018والملعب یوم  17/03/2018للمدربین یوم 
  2018مراسلة إلى مدیریة الشباب والریاضة ب/خ جدول إرسال ملف طلب اإلعانة المالیة  -

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 13و21والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 20و19 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2017/2018للموسم 
  

للقس��م الش��رفي  17/02/2017لی��وم  20والجول��ة  02/03/2018لی��وم  19الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

لعب��ت ف��ي للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي  09/03/2018لی��وم  14الجول��ة مق��ابالت  ك��ذلك ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة،

عدم إجراء مقابلة المع�اریف وس�یدي  03/03/2018بل الشرفي یوم ما قالفوج أ   12والجولة  .ظروف عادیة

الفوج ب یوم  13والجولة عیسى بسبب غیاب سیارة اإلسعاف وعدم اجراء مقابلة سیدي عامر وأوالد منصور 



غیاب فریق القریة بن سرور في الحوامد وغیاب فریق أوالد عدي لقبالة مع أھ�ل ال�واد بس�بب  10/03/2018

  اب المعاریف في أوالد منصور كذلك غیاب المعذر في عین الخضراء.خطأ إداري وغی

   : مال اللجانـــــــأع/ 04 

  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
                             للقسمین ائجالمصادقة على النت -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  + مراقبة الحكام في المالعب الجدد تعیینات الحكام -                               

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 23و22رقم محضر  -

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 09محضر رقم  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  برمجة الشباب لشھر مارس كل األفواج -                                    
  االفواج   لكل تصفیات كأس الجزائربرمجة  -                                    

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 04محضر رقم  - :المدیـــــــریـــــة التقنیــــة
  03/03/2018عرض حال عن تبادل بین المنتخبات مسیلة برج بوعریریج  -                                
  17/03/2018تحضیر نصف یوم بیداغوجي للمدربین یوم  -                                
                                     18/03/2018سنة  14تحضیر تجمع الالعبین منتخب أقل من  -                               

  شؤون مختلفة: 05

  
إل�ى  08م�ن قدم رئیس لجنة التحكیم عرض حال عن تربص أكادیمیة الحكام الجھ�ویین ببس�كرة  -

10/03/2018 .  
  
مشاركتھ في حصة إذاعیة خط أزرق بدعوة م�ن أم�ن والی�ة قدم رئیس الرابطة عرض حال عن  -

    .04/03/2018یوم  المسیلة حول ظاھرة العنف في المالعب
  
 17عن تبادل ما بین المنتخبات الوالئیة لفئتي أقل م�ن قدم السید بن حمیدوش رفیق عرض حال  -
وت��م التكف��ل بجمی��ع الریاض��یین  03/03/2018مس��یلة وب��رج ب��وعریریج ی��وم  س��نة لرابط��ة 19و

  والمرافقین.
  
وك��ذلك تجم��ع  17/023/2018ی��تم تحض��یر نص��ف ی��وم بی��داغوجي للم��دربین المج��ازین ی��وم  -

  .18/03/2018سنة یوم  14 الالعبین لتحضیر منتخب أقل من
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                                                      المدیر اإلداري والمالي
  

     بن حمیدوش العمري                                                                       بوغـــــازي محسن


