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 :األعضاء الحاضرون
  

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

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

  ممثل النوادي  سالــــم محمــــد
 ممثل النوادي خالـــــف محمـــد

 ممثل الحكام خلف هللا عبد النور
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید
  لطبیةرئیس اللجنة ا  رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

 

  االنضباطلجنة  عضو  علي شیكوش 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

بالحاضرین ثم أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع 
  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : ا یليجدول األعمال كم

  03المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس�م  م�ا قب�ل الش�رفي 03و02الجولة و الشرفي ینللقسم 06و05الجولة تحلیل مقابالت /  03

2017/2018   
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  



  
  

   03/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  03النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :ال شيء  برید مدیریة الشباب والریاضة 
   
  الجزائریة لكرة القدمبرید االتحادیة : 
  2017/2018و2016/2017مراسلة المدیریة التقنیة الوطنیة ب/خ احصائیات اإلجازات لموسمي -
  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  لكرة القدم باتنة یوم الجھویة مكتب الرابطة مراسلة ب/خ اجتماع  -
  إرسال قائمة الحكام ألكادیمیة الحكاممراسلة ب/خ  -
  20/11/2017دعوة للحكم الدولي عوینة السعید من رابطة المسیلة لتكریمھ یوم مراسلة ب/خ  -
  تنظیم مقابالت أصناف الشبابمراسلة ب/خ  -
  بطولة الجھویة لكرة القدم النسویةمراسلة ب/خ  -
  20/11/2017وة للسید بنیة محمد رئیس سابق لتكریمھ یوم دعمراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  إشعار بالحضور بخصوص نجوم مجدلفریق مراسلة  -
 ال شيء : برید مختلف 
  البرید الصادر/ 
  بمقر الرابطة 16/11/2017الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ اجتماع عمل یوم إلى  مراسلة -
  ألكادیمیة الحكام. لرابطة المسیلة بطة الجھویة باتنة ب/خ قائمة الحكامالرامراسلة إلى  -
   فریق سیدي عامر ب/خ معاینة الملعب البلدي سیدي عامرمراسلة إلى  -
  2017/2018و 2016/2017المدیریة التقنیة الوطنیة ب/خ احصائیات اإلجازات لموسمي مراسلة  إلى  -
  خ تقدیم وتأخیر وتعیین مكان المقابالت.مراسلة باإلضافة إلى برید للفرق ب/ -

  
 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 03و02والجول�ة  لقس�م الش�رفيل 06و05 ةتحلیل مقابالت الجول�/  03

   : 2017/2018للموسم 
  

 11/11/2017و10ی��ومي   م�ا قب�ل الش�رفي 02للقس�م الش�رفي والجول�ة  05 مق�ابالت الجول�ةلعب�ت           

م�ا ، ف�ي أحس�ن الظ�روف 18/11/2017و 17ی�ومي ما قبل الش�رفي  03ي والجولة للقسم الشرف 06والجولة 

لم تجر بسبب غیاب فریق المعاریف ومقابلة أھل الواد وشبیبة القری�ة ب�ن س�رور  مقرة والمعاریف تعدا مقابال

ومقابلة نجوم مج�دل وس�ریع المع�ذر ی�وم  10/11/2017یوم  بسبب غیاب فریق شبیبة قریة بن سرورلم تجر 

لم تجر بسبب نقص عدد العبین فریق نجوم مجدل وكذلك غیاب فری�ق نج�وم مج�دل (وص�ول  11/11/2017

  . 18/11/2017متأخر) في مقابلة لقاء أوالد عدي لقبالة یوم 

  

   



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  ما قبل الشرفي و ین الشرفيللقسم دیسمبرشھر برمجة  -   لجنة التنظیم الریاضي:  

                                 قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03محضر رقم  -                               
  دروس بیداغوجیة للحكام + تدریبات الحكام -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  تعیینات الحكام. -                                
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03حضر رقم م -                                

  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 08و 07 - 06 محضر رقم -

  للشبابدیسمبر بطولة والكأس شھر برمجة  - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                                    

  :   شؤون مختلفة/ 05
تكریم السید بنی�ة محم�د رئ�یس س�ابق للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة قدم رئیس الرابطة عرض حال عن  -

دم القدم وعضو الرابطة الجھویة لفكرة القدم باتنة وتسلمھ میدالیة رئیس الرابط�ة الجھوی�ة لك�رة الق�
بباتنة، وكذلك تكریم الحكم الدولي عوینة السعید عن رابطة المسیلة م�ن  20/11/2017باتنة یوم 

  طرف رئیس الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة.
  
حكام من رابطة المسیلة بن�اء عل�ى طل�ب الرابط�ة الجھوی�ة لك�رة الق�دم  08تم إرسال قائمة تضم  -

  باتنة إلنشاء أكادیمیة الحكام.
  
بن��اء عل��ى طل��ب  2017/2018و 2016/2017إرس��ال إحص��ائیات اإلج��ازات لموس��مي ت��م  -

  المدیریة التقنیة الوطنیة.
  
من الق�وانین  133طبقا للمادة  16/11/2017اجتماع العمل یوم  الغائبة عنسیتم معاقبة الفرق  -

ي: ش�باب دج لكل فری�ق غائ�ب وھ� 20.000بغرامة قدرھا  دممة لالتحادیة الجزائریة لكرة القالعا
 – ش.ال��زرزور –إ. بطم��ات تامس��ة  –إ. أوالد س��لیمان  –إ. میكانی��ك ب��ن س��رور  –س��یدي حمل��ة 

 –س.بئ����ر ماض����ي  –إ.الحوام����د  –ش.أوالد منص����ور  –ن.ك.ق.مج����دل  –و.ع����ین الخض����راء 
  أمل الدھاھنة. – ش.القریة بن سرور

  
ت ك�رة الق�دم للقس�مین خ�الل مق�ابالوافق المكتب على إحداث ج�ائزة ألحس�ن الع�ب ف�ي المقابل�ة  -

  الشرفي وما قبل الشرفي لترسیخ الروح الریاضیة وتطویر كرة القدم.
  
سیتم إنشاء أكادیمیة لكرة القدم النسویة لفئة البرعم�ات وفق�ا لتعلیم�ات االتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة  -

  القدم.
ي وم��ا قب��ل یرف�ق محض��ر اجتم��اع العم��ل م��ع رؤس��اء واألمن��اء الع��امون للن��وادي للقس��مین الش��رف -

  بھذه النشریة  16/11/2017الشرفي لیوم 
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     لعمريبن حمیدوش ا                                                بوغازي محسن                          


