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  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  10الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  9201 جانفي 08 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي أكابر فىـــطـیدي مصـــمھ

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

 شبابلجنة التنظیم الریاضي  لذیب عبد الحمیدبن ا
  عضـــــــــــــــــــو  سالــــم محمــــد

  عضـــــــــــــــــــو  محمــــد خالـــف
   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  لجنة التحكیم  عوینة سعید

  
  : بعذرالغائبون 

 

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
  االنضباطرئیس لجنة  یدــكوش عبد الحمشیعلي 

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

ث�م أح�ال  ،حیث ھنأ الجمیع بمناسبة العام الجدید متمنیا لھم دوام الصحة والعافیة بالحاضرین
ق�راءة نق�اط ج�دول الكلمة إلي السید بوغازي محسن المدیر اإلداري والمالي الذي ش�رع ف�ي 

  األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  09المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
  أعمال اللجان/  03
  شؤون مختلفة/ 04
  

   09/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

ـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة وعرض�ھا عل�ى أع 09النش�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 
  

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم :  
  ة للرابطةتاریخ الجمعیة العاممراسلة ب/خ  -
  

  المحترفة كرة القدمرابطة برید:  
  بمقرة 05/01/2018یوم  CABBA / MCOأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  بسكرةب 2018-01-12إلى  10االختبار البدني للحكام الجھویین من ب/خ  مراسلة -
  دعوة رئیس لجنة التحكیم ورئیس الرابطة لالختبار البدني للحكام الجھویین ب/خ مراسلة -
  برمج المقابالتمراسلة ب/خ  -
  ب/خ تسدید اشتراك الجمعیة العامة للرابطة الجھویةمراسلة  -
  تأجیل اجتماع مكتب الرابطة الجھویةمراسلة ب/خ  -
  2018/2019احصائیات الممارسین والمدربین ب/خ مراسلة  -

  :برید النوادي 
  طلب تخفیف عقوبة فریق األواسطب/خ  إتحاد حمام الضلعةمراسلة فریق  -

 برید مختلف :  
  ثالثي تحكیمطلب ب/خ لجنة الخدمات سونلغاز مراسلة  -
   ثالثي تحكیمطلب ب/خ  مجموعة الدرك الوطنيمراسلة  -

   البرید الصادر/ 
  2018/2019احصائیات الممارسین والمدربین ب/خ  الرابطة الجھویة باتنةإلى  لةمراس -
  تقسیم األفواج لالختبار البدني لحكام الجھویین مرحلة العودةمراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ  -
  باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر المقابالت لكل األصناف. -

  
   : مال اللجانـــــــأع/ 03

  
   برمجة شھر جانفي للقسمین والدور الثاني لكأس الجزائر - : أكابر لجنة التنظیم الریاضي 

                                
  دروس بیداغوجیة للحكام  -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج 

  الشبابلألكابر وأصناف  تعیینات الحكام -                               
  عرض حال عن التربص التكویني للحكام الوالئیین  -                               

  عرض حال عن تربص الحكام األكادمیین الدفعة الثانیة ببسكرة -                              
  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 13 محضر رقم -
  

  دراسة القضایا - :للشباب لجنة التنظیم الریاضي
 لكل األصناف 08برمجة الجولة -                                    

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07محضر رقم  -
 19/01/2019المجازین یوم و المتربصین یوم بیداغوجي للمدربین 1/2تحضیر  -  :المدیریـــــة التقنیــــــــة

  DEF2تحضیر تربص المدربین  -                             
  
 

                                                  



  :   شؤون مختلفة/ 05
  
رئ����یس لجن����ة التحك����یم ع����رض ح����ال ع����ن الت����ربص التك����ویني للحك����ام ال����والئیین دفع����ة ق����دم  -

  بمقر الرابطة. 26/12/2018و 25-24خالل األیام والتي جرت  2018/2018
  
  إلجراء الجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئیة لكرة القدم. 16/02/2019تحدید یوم تم  -
  
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري                                                                         بوغازي محسن 


