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 :األعضاء الحاضرون
  

  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  يــــــر التقنــــالمدی  بن حمیدوش رفــیــق

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  شباب لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  عضـــــــــــــــــــو  محمــــدسالـــــم 
  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

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

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  :الغائبون بعذر
 

 طــــةــــــــس الرابــــئــــیر بن حمیدوش العمري
  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  
  ال��ذي ت��رأس ھ��ذا  مق��ري ال��دراجيرئ��یس الرابط��ة الس��ید نائ��ب افتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف

ث��م أح��ال الكلم��ة إل��ي الس��ید بوغ��ازي محس��ن الم��دیر  رح��ب بالحاض��رین حی��ث ،االجتم��اع
  قاط جدول األعمال.اإلداري والمالي الذي شرع في قراءة ن

  
  : جدول األعمال كما یلي

  14المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
   2017/2018للموسم  الشرفي لقسمل 26 -25 -24الجولة تحلیل مقابالت /  03
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  

   14/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  14النش�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 
 
 دیة الجزائریة لكرة القدمبرید االتحا  : 
  01/05/2018اختبار الحكام الجھویین یوم مراسلة ب/خ -
  بالجزائر 01/05/2018مراسلة ب/خ دعوة لحضور نھائي كاس الجزائر یوم  -
 

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید:   
  بقسنطینة 21/04/2018یوم  CSC/USMAأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء -
  بالجزائر 04/05/2018یوم  USMH/JSSبمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء أمر  -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  برأس الواد 05/05/2018یوم  تمثیل رئیس الرابطة في مقابالت دورة تعیین األبطال الشبابمراسلة ب/خ  -
  ةبباتن 01/05/2018اختبار الحكام الجھویین یوم مراسلة ب/خ  -
 04-03مراسلة ب/خ تعیین السید عوینة عبد القادر ك�رئیس مرك�ز امتح�ان للحك�ام األك�ادیمیین ببس�كرة أی�ام  -
  05/05/2018و
س��نة لرابط��ة مس��یلة وب��رج ب��وعریریج ی��وم  14ب��ین المنتخب��ات الوالئی��ة أق��ل م��ن  مراس��لة ب/خ تب��ادل م��ا -

  ببرج بوعریریج 21/04/2018
  بمروانة 01/05/2018سنة لجھة باتنة یوم  14خبات الوالئیة أقل من مراسلة ب/خ دورة ما بین المنت -
  تعیینات الحكام الجھویین  -

  :ال یوجدبرید النوادي 
 

 برید مختلف :  
  30/04/2018مراسلة دیوان المركب المتعدد الریاضات ب/خ اجتماع مجلس اإلدارة للدیوان یوم -
  01/05/2018لة ب/خ دعوة یوم مراسلة فریق قدماء العبین مولودیة شباب المسی -
  بالجزائر 03/04/2018مراسلة الرابطة الوطنیة لكرة القدم داخل القاعة ب/خ دعوة لحضور النھائي یوم  -

  البرید الصادر/ 
س�نة ل�دورة م�ا ب�ین المنتخب�ات الوالئی�ة لجھ�ة  14استدعاء الالعبین أقل من ب/خ   الفرق المعنیةمراسلة إلى  -

  بمروانة 01/05/2018باتنة یوم 
برمجة المق�ابالت النھائی�ة لتص�فیات ك�أس الجزائ�ر ش�باب ب/خ  الفرق المتأھلة إلى الدور النھائيمراسلة إلى  -

  بأوالد دراج 28/04/2018یوم 
  28/04/2018مراسلة لفرق الجرف ب/خ تنظیم المقابالت النھائیة لتصفیات كأس الجزائر شباب یوم  -
 14إلى مدیریة الشباب والریاضة بالمسیلة ب/خ تسخیر بیت الشباب لمبیت المنتخب الوالئي أقل من  مراسلة -

  بمروانة 01/05/2018سنة تحضیرا لتنقل لدورة ما بین المنتخبات الوالئیة یوم 
  

   : 2017/2018للموسم  لقسم الشرفيل 26و 25 – 24 لةتحلیل مقابالت الجو/  03
  

 أی��ام عل��ى الت��واليللقس��م الش��رفي واالخی��رة   26و 25 – 24 التالج��و ج��رت مق��ابالت          

فری�ق ع�ین الحج�ل ف�ي مقابل�ة حم�ام ماعد غیاب  في ظروف حسنة، 27/04/2018و 20 – 13

وغی����اب فری����ق میكانی����ك ب����ن س����رور ف����ي مقابل����ة الج����رف ی����وم  20/04/2018الض����لعة ی����وم 

  .27/04/2018وبذلك انتھت بطولة القسم الشرفي یوم  ، 27/04/2018

  

  



   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  

  دراسة القضایا -    :أكابر لجنة التنظیم الریاضي 
  للشرفي  النھائي المصادقة على النتائج والترتیب -                                          

  النشریة قرئ وصودق علیھ خالل  ھذه 14محضر رقم  -                                          
  2017/2018التقریر االدبي للموسم  إنجاز -                                          

  

  01/05/2018امتحان الحكام الجھویین یوم  -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
  2017/2018التقریر االدبي للموسم  إنجاز -

                                      

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 29و28محضر رقم  -     : باطـــــضنة االنــــــلج

  2016/2017التقریر االدبي للموسم  إنجاز -

  

     قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 12محضر رقم  -  :شباب لجنة التنظیم الریاضي
  لبطولة الشباب ئيالنھا المصادقة على نتائج والترتیب -                                        
  المصادقة على األدوار النھائیة لتصفیات كأس الجزائر -                                        
  2017/2018التقریر االدبي للموسم إنجاز  -                                        

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 07محضر رقم  -  المدیریة التقنیة :
 سنة مسیلة برج بوعریریج  14عرض حال عن تبادل ما بین المنتخبات الوالئیة أقل من -                      
  لجھة باتنة بمروانة سنة 14أقل من  عرض حال عن دورة ما بین المنتخبات الوالئیة -                     
  2016/2017إنجاز التقریر االدبي للموسم  -                    

  

  :  شؤون مختلفة/ 05 
  

س�نة لرابط�ة  14قدم المدیر التقن�ي ع�رض ح�ال ع�ن تب�ادل م�ا ب�ین المنتخب�ات الوالئی�ة أق�ل م�ن  -
ببرج بوعریریج، وكذلك المشاركة في دورة م�ا ب�ین  21/04/2018مسیلة وبرج بوعریریج یوم 

كف��ل بمبی��ت بمروان��ة حی��ث ت��م الت 01/05/2018س��نة لجھ��ة باتن��ة ی��وم  14المنتخب��ات أق��ل م��ن 
  تحضیرا للتنقل إلى مروانة.  30/04/2018المنتخب الوالئي المسیلة یوم 

  

  بباتنة. 01/05/2018تم التكفل بنقل الحكام الوالئیین الجتیاز االمتحان الجھوي یوم  -
  
والمت�أھلین إل�ى ال�دور الجھ�وي لك�أس الجزائ�ر تص�فیات ك�أس الجزائ�ر الش�باب  أبط�التعیین تم  -

  لرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة كالتالي: 2018/2019للموسم 
  أمل الـــــدھاھنـــة – الحوامـــــدإتحاد فریقي   --*/ صنف األكابر    
  لقاء أوالد عدي لقبالة  فریق   --*/ صنف األواسط  
  أمــــل بانیــــو  فریق   --*/ صنف األشبال   
  ةلقاء أوالد عدي لقبال  فریق   --*/ صنف األصاغر 

  
الن��ادي الریاض��ي لبلدی��ة وھ��و فری��ق  2017/2018بط��ل الوالی��ة للقس��م الش��رفي للموس��م  تعی��ین -

  .السوامع
  

  طةـــیس الرابـرئ نائب                                   المدیر اإلداري والمالي                            
  

     مقري الـــــــــدراجي                                ن                                      ـازي محســــبوغ


