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  2017 مارس 06 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

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

 شباب رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید

  
  :الغائبون بعذر

 

  االنضباطرئیس لجنة  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.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  12ة على النشریة الرسمیة رقم المصادق / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس���م  م���ا قب���ل الش���رفي 15والجول���ة  الش���رفي للقس���م 19و18الجول���ة تحلی���ل مق���ابالت /  03

2015/2016   
  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  12الرس�میة رقـ�ـم النش�ریة  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
 2017مراسلة ب/خ المساعدات المالیة لسنة -

 حادیة الجزائریة لكرة القدمبرید االت  : 
  بالجزائر 27/02/2017مراسلة ب/خ استدعاء الجمعیة العامة العادیة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم یوم  -
  بالجزائر  20/03/2017مراسلة ب/خ استدعاء الجمعیة العامة االنتخابیة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم یوم  -

  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  -

  .ببسكرة 13/03/2017وعمرون ھشام یوم 
 13-12حك���یم الوالئی���ة للت���ربص الجھوی���ة للحك���ام الجھ���ویین أی���ام مراس���لة ب/خ دع���وة ل���رئیس لجن���ة الت -
  بالمدرسة الجھویة للریاضات ببسكرة 14/03/2017و
  –للتكفل   -تأكید حضور رئیس الرابطة أمسیة اجتماع المكتب مراسلة ب/خ  -
  بباتنة 01/03/2017یوم  DRA/CAWمراسلة ب/خ اجتماع عمل  -
  مراسلة ب/خ الملف المالي للحكام -

  :برید النوادي 
  تدخل رئیس الرابطة ب/خ الملعب البلديطلب بخصوص  شبیبة مناعة مراسلة -
  24/02/2017مراسلة شباب أوالد منصور ب/خ تقریر حول مقابلة الحوامد یوم  -
 

 برید مختلف :  
  النادي الریاضي للھواة أمل المسیلة ب/خ طلب تعیین ثالثي تحكیم مراسلة  -
مراسلة النادي الریاضي للھواة أمل المسیلة ب/خ دعوة رئیس الرابطة إلى مقابلة نھائیة لدورة ف�ي ك�رة الق�دم  -

  .08/03/2017النسویة یوم 
 25/03/2017ی��وم  الجمعی�ة العام��ة العادی�ةب/خ دع�وة لحض��ور  رابط�ة ك��رة الق�دم لوالی��ة بس�كرةمراس�لة  - 

  ببسكرة.
دع��وة لحض��ور احتف��ال الی��وم الع��المي للحمای��ة المدنی��ة ی��وم ب/خ  بالمس��یلةمدیری��ة الحمای��ة المدنی��ة مراس��لة  -

01/03/2017 
  

  البرید الصادر/ 
  إعذار لتسدید الغرامات المالیةب/خ   الفرق المعنیة بالغرامات المالیةإلى  مراسلة -
ج�راء مس�كن إل 108م�دیر دی�وان المرك�ب المتع�دد الریاض�ات ب/خ طل�ب اس�تغالل ملع�ب ح�ي مراسلة إل�ى  -

  .04/03/2017المقابالت النھائیة لكأس الوالیة شباب یوم 
طلب تسخیر سیارة إسعاف للتغطیة الصحیة لنھائیات ك�أس الوالی�ة ب/خ إلى الحمایة المدنیة بالمسیلة مراسلة  -

  04/03/2017شباب یوم 
  
  
  
  
  



  

 ش��رفيللقس��م م��ا قب��ل ال 15والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 19و 18 ل��ةتحلی��ل مق��ابالت الجو/  03
   : 2016/2017للموسم  النھائي لكأس الوالیة نصفومقابالت الدور 

  

ی���وم  19والجول���ة  25/02/2017للقس���م الش���رفي ی���وم  18ج���رت مق���ابالت الجول���ة           

ی���وم الش���رفي م���ا قب���ل للقس���م  15ك���ذلك مق���ابالت الجول���ة  ف���ي ظ���روف حس���نة، 03/03/2017

ابل��ة الحوام�د وأوالد منص��ور بس��بب توق�ف مق، م�ا ع��دا ج�رت ف��ي ظ�روف حس��نة 24/02/2017

  بعض األحداث.

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  

   وما قبل الشرفي للشرفي والترتیب المصادقة على النتائج -   :أكابر لجنة التنظیم الریاضي 
                                           

  س األسبوعیة للحكامتعیینات الحكام والدرو -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
 مشاركة في احتفاالت عید النصر عرض حال عن -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12محضر رقم  -

                                      

  خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 23و22محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  دراسة القضایا. -

  دراسة القضایا  -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي
 خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 10محضر رقم  -
 عرض حال عن نھائیات كاس الجزائر شباب -

  :   شؤون مختلفة/ 05
  

قدم رئیس الرابطة عرض حال عن الجمعی�ة العام�ة العادی�ة للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة الق�دم بس�كرة  -
  ببسكرة 25/02/2017یوم 

  
ة العادی�ة لالتحادی�ة الجزائری�ة لك�رة الق�دم ی�وم رض حال عن الجمعیة العاملرابطة عقدم رئیس ا -

  بالجزائر. 27/02/2017
  
قدم رئیس لجنة التحكیم عرض حال عن اجتم�اع عم�ل اللجن�ة الجھوی�ة للتحك�یم واللجن�ة الوالئی�ة  -

وال��ذي دار ح��ول ت��ربص الحك��ام الجھ��ویین وامتح��ان الحك��ام م��ا ب��ین  بباتن��ة 01/03/2017ی��وم 
  لرابطات.ا

  
ج��رت نھائی��ات تص��فیات ك��أس الجزائ��ر ألص��ناف الش��باب المؤھل��ة إل��ى ال��دور الجھ��وي للموس��م  -

البدای�ة لن�ا في احس�ن الظ�روف وف�ي أج�واء تنظیمی�ة جی�دة وتزامن�ت م�ع تظ�اھرة  2017/2018
حی��ث ش��ھدت حض��ور م��دیر الش��باب والریاض��ة بالمس��یلة والس��ید واتل��ي والی��ة  واالس��تمراریة لك��م

  سنة. 15لذي قام بتسلیم الكؤوس والشھادات لفئة أقل من المسیلة ا
  
  

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     بن حمیدوش العمري        ن                                                              ـازي محســــبوغ


