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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 التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة سعید

  
  : بعذرالغائبون 

 

   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور
  طاالنضبارئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

 
  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.

  
  : جدول األعمال كما یلي
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  2016/2017رنامج نشاط الرابطة وب

  شؤون مختلفة / 06
  
  



   10/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  10النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   ة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:قام المدیر اإلداري والمالي للرابط: / البرید الوارد02
  
 :ال یوجد  برید مدیریة الشباب والریاضة 
  

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم : 
  مراسلة ب/خ وثیقة معلومات عامة للرابطات الوالئیة -
 W.DJELFA/ WAJ.SAIDAأمر بمھمة للسید عوینة عبد القادر كمحافظ لق�اء ك�أس الجمھوری�ة أك�ابر س�یدات  -

 04/02/2017یوم  بالجلفة

  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  
 03/02/2017بسطیف یوم   ESS/OMللسید بن حمیدوش العمري كمحافظ لقاء أمر بمھمة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  تأھیل العب  ب/خ  مراسلة -
  بباتنة 20/02/2017یة العامة العادیة للرابطة الجھویة باتنة یوم الجمع  ب/خ مراسلة -
  بباتنة 13/02/2017مراسلة ب/خ اجتماع مكتب الرابطة الجھویة باتنة یوم  -
   2015/2016مراسلة ب/خ عدد األدوار لتصفیات كاس الجمھوریة للموسم  -

  :برید النوادي 
  04/02/2017ابلة سریع بئر ماضي یوم تقریر حول مقب/خ  وفاق أھل الوادمراسلة فریق  -
  مراسلة فریق وفاق عین الخضراء ب/خ طلب إعادة النظر في قضیة. -
  مراسلة أمل بانیة ب/خ الجمعیة العامة العادیة للرابطة -

 ال یوجد : برید مختلف 
   البرید الصادر/ 
  رسالة مساندة ودعمب/خ االتحادیة الجزائریة لكرة القدم إلى  مراسلة -
طل��ب اس��تغالل مض��مار الملع��ب ی��وم ب/خ  م��دیر دی��وان المرك��ب المتع��دد الریاض��ات بالمس��یلةاس��لة إل��ى مر -

  لالختبار البدني للحكام الوالئیین. 17/02/2017
تس���خیر الملع���ب لنھ���ائي ك���أس الجزائ���ر ش���باب ی���وم ب/خ  م���دیر الملع���ب البل���دي بالمس���یلةمراس���لة إل���ى  -

18/02/2017  
  مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ جدول إرسال الملفات المالیة للحكام الوالئیین -
مراسلة إلى الفرق للقسمین الشرفي وما قب�ل الش�رفي ب/خ اس�تدعاء الجمعی�ة العام�ة العادی�ة للرابط�ة الوالئی�ة  -

  بمقر الرابطة. 09/02/2017لكرة القدم یوم 
  لكرة القدم ب/خ وثیقة معلومات عامة للرابطة الوالئیة لكرة القدم المسیلة. مراسلة إلى االتحادیة الجزائریة -
  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف. -

  
للموسم  للقسم ما قبل الشرفي 13والجولة  لقسم الشرفيل 15و14 ةتحلیل مقابالت الجول/  03

2016/2017 :    
  

للقس��م الش��رفي  03/02/2017لی��وم  15والجول��ة  27/01/2017لی��وم  14الجول��ة مق��ابالت لعب��ت           

لعب��ت ف��ي للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي  04/02/2017لی��وم  13الجول��ة مق��ابالت  ك��ذلك ج��رت ف��ي ظ��روف حس��نة،

شوط انسحاب الدرك الوطني في البسبب  وفاق أھل الواد وسریع بئر ماضيمقابلة  توقفما عدا  ظروف عادیة

  الثاني من المقابلة

   



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  
   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  

  دراسة القضایا -                              
  للقسمین المصادقة على النتائج -                              

  برمجة المقابالت شھر فیفري للقسمین -                              
                                

  
  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  + مراقبة الحكام في المالعب الجدد تعیینات الحكام -                               
  17/02/2017بار البدني للحكام الوالئیین یوم تحضیر االخت -                               

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  -                              
  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 19و18محضر رقم  -
  

  18/02/2017تحضیر نھائي تصفیات كأس الجمھوریة شباب یوم  - :للشباب لریاضيلجنة التنظیم ا
                                      

                                       

 2017والتق��دیرات المالی��ة  2015/2016واألدب��ي   2016المص��ادقة عل��ى التقری��ر الم��الي / 05

  :2016/2017وبرنامج نشاط الرابطة 

عل��ى أعض��اء مكت��ب  2015/2016واألدب��ي  للموس��م  2016بع��د ق��راءة التقری��رین الم��الي لس��نة 

الرابطة، وبعد مناقشة مختلف أبوابھ ص�ادق أعض�اء المكت�ب باإلجم�اع عل�ى التقری�ر الم�الي لس�نة 

 2017، كذلك ت�م مناقش�ة التق�دیرات المالی�ة لس�نة 2015/2016والتقریر األدبي للموسم  2016

م�ن ط�رف أعض�اء المكت�ب وص�ادق  2016/2017ع برن�امج نش�اط الرابط�ة للموس�م وإثرائھا م�

 على أعضاء الجمعیة العامة للرابطة للمصادقة.   ا. وھذا قبل عرضھعلیھا باإلجماع

  
  
  

  :   شؤون مختلفة/ 06
  
نھ�ائي تص�فیات ك�أس الجمھوری�ة ش�باب المؤھل�ة لل�دور  ش�راء ج�وائز للف�رق المتأھل�ة إل�ىسیتم  -

    18/02/2017المقررة یوم  2017/2018صفیات كأس الجمھوریة شباب للموسم الجھوي لت
  
دج  500دج بالنس��بة للف��رق ومبل��غ  1000اش��تراكات أعض��اء الجمعی��ة العام��ة بمبل��غ ت��م تحدی��د  -

  ألعضاء المكتب.  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                بوغازي محسن                          


