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 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق
  شباب لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

  ممثــــل الحكـــــام  خلف هللا عبد النور
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید
  للجنة الطبیةرئیس ا  رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

 

  االنضباطلجنة  عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

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

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

  
  : األعمال كما یليجدول 

  12المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس����م  م����ا قب����ل الش����رفي 14والجول����ة  الش����رفي للقس����م 21الجول����ة تحلی����ل مق����ابالت /  03

2017/2018   
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
 



  
   12/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  12النش�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 
 
  ال یوجد:  الجزائریة لكرة القدمبرید االتحادیة 
 
  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
    -فاكس   -   الجھویینتعیینات الحكام  -
اس��تدعاء اجتم��اع مكت��ب الرابط��ة الجھوی��ة للس��ادة العم��ري ب��ن حمی��دوش وعوین��ة عب��د الق��ادر مراس��لة ب/خ  -

  .بباتنة 25/03/2018یوم  وعمرون ھشام
  الملف المالي للحكام الوالئیینمراسلة ب/خ  -
  02/04/2018إلى یوم اجتماع المكتب  تأجیلمراسلة ب/خ  -
  قرار تعیین رئیس للرابطة الجھویة بالنیابة للسید العمري بن حمیدوشمراسلة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ الملف المالي للحكام -

  :برید النوادي 
  تقریر حول مقابلة سیدي حملةبخصوص  وامعالس مراسلة -
  31/03/2018عدم التنقل لمقابلة مقرة یوم ب/خ  اتحاد سیدي عامرمراسلة  -
  مراسلة المطارفة ب/خ تأخر في مقابلة االواسط -
  مراسلة وفاق شباب عین الخضراء ب/خ تأخر في مقابلة األصاغر -
  ة األكابر القسم ما قبل الشرفيمراسلة سریع المعذر بوسعادة ب/خ انسحاب من بطول -
 مراسلة وداد عین الحجل ب/خ موافقة على استغالل الملعب البلدي الجدید لعین الحجل -

 برید مختلف :  
   دعوة لتظاھرة ریاضیةب/خ  الوالئیة للتضامن مع الشباب الریفيالجمعیة مراسلة  -
طل��ب اس��تغالل قاع��ة االجتماع��ات ی��وم ب/خ  ال��نجم المس��یلي لك��رة الط��ائرةمراس��لة الن��ادي الریاض��ي للھ��واة  -

24/03/2018  
  20/03/2018تعیین ثالثي تحكیم یوم ب/خ  الدرك الوطنيمراسلة  - 
 24/03/2018یوم طلب تسخیر قاعة االجتماعات ب/خ  رابطة ألعاب القوى بالمسیلةمراسلة  -
  

  البرید الصادر/ 
  سنة 14استدعاء الالعبین لتجمع المنتخب الوالئي لفئة أقل من ب/خ   الفرق المعنیةإلى  مراسلة -
مس�كن إلج�راء  108م�دیر دی�وان المرك�ب المتع�دد الریاض�ات ب/خ طل�ب اس�تغالل ملع�ب ح�ي مراسلة إل�ى  -

لتجم��ع  18/03/2018والملع��ب ورت��ال البش��یر ی��وم  17/03/2018نص��ف ی��وم بی��داغوجي للم��دربین س��وم 
  سنة 14 المنتخب الوالئي لفئة أقل من

  استدعاء رئیس الفریقب/خ  فریق سیدي حملةإلى مراسلة  -
  باإلضافة إلى مراسالت للفرق ب/خ تأخیر وتقدیم وتدیل في برمجة المقابالت لألكابر والشباب

  
  
  
  
  



ومق�ابالت  للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 14والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 21 لةتحلیل مقابالت الجو/  03
    : 2017/2018للموسم  الجزائر األخیر لتصفیات كأسالدور 

  

ك�ذلك  في ظروف حسنة، 23/03/2018للقسم الشرفي یوم  21جرت مقابالت الجولة           

ج��رت ف��ي  24/03/2018ی��وم الش��رفي م��ا قب��ل للقس��م  واألخی��رة للف��وج ب 14مق��ابالت الجول��ة 

  سنة.كذلك مقابالت الدور األخیر لتصفیات كأس الجزائر جرت في ظروف ح .ظروف حسنة

  :  مال اللجانـــــــأع/ 0404

  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  المصادقة على النتائج للقسمین                            -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   تحكـــــــیم :لجــــــــنة ال
  تعیینات الحكام الجدد + مراقبة الحكام في المالعب -                               

  دراسة قضایا القسمین الشرفي وما قبل الشرفي -    لجــــــنة االنضـــــباط :
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 25و24محضر رقم  -

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  - م الریاضي للشباب:لجنة التنظی

  كل األفواج الجولة األخیرةبرمجة الشباب  -                                    
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  - :المدیـــــــریـــــة التقنیــــة

  17/03/2018نصف یوم بیداغوجي للمدربین یوم  رض حال عنع -                                
                                     18/03/2018س��نة  14تجم��ع الالعب��ین منتخ��ب أق��ل م��ن  ع��رض ح��ال ع��ن -                               

  :   شؤون مختلفة/ 05
  

ال ع����ن نص����ف ی����وم بی����داغوجي للم����دربین المج����ازین ی����وم ق����دم الم����دیر التقن����ي ع����رض ح���� -
س������نة ی������وم  14وك������ذلك تجم������ع الالعب������ین لتحض������یر منتخ������ب أق������ل م������ن  17/023/2018
  .وتم التكفل بجمیع الریاضیین والمرافقین.18/03/2018

  
یندد أعضاء مكتب الرابطة بشدة التصرف غیر أخالقي من طرف الناطق الرسمي لفری�ق إتح�اد  -

و ابراھیم بعد السب والشتم لرئیس الرابطة الوالئیة لكرة القدم المسیلة واس�تعمال بسكرة السید ساع
بلطجیة لمحاولة االعتداء علیھ في نزل سیدي یحي ببسكرة لیلة نھائي كأس الوالیة لرابط�ة بس�كرة 

  والتي كان الرئیس مدعو لفعالیاتھا. 
  
ح، یتق��دم رئ��یس وأعض��اء المكت��ب للحك��م أوذین��ة ص��ال الوال��د الك��ریم رحم��ھ هللاعل��ى إث��ر وف��اة  -

بخ��الص التع��ازي لعائل��ة الفقی��د راج��ین م��ن الم��ولى ع��ز وج��ل أن یتغم��ده برحمت��ھ الواس��عة ویس��كنھ 
  -إنا � وإنا إلیھ راجعون  –فسیح جناتھ وتلھم ذویھ جمیل الصبر والسلوان. 

  
  

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــبوغ


