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 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
   يـــــر التقنــــــالمدی  بن حمیدوش رفــیــق
 شبابلجنة التنظیم الریاضي  رئیس بن الذیب عبد الحمید

  أكابر یم الریاضيرئیس لجنة التنظ فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو -ممثل النوادي   سالــــم محمــــد
  عضــــــــــــــــــو -ممثل النوادي   خالـــــــف محمــد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  عضو لجنة االنضباط  عوینة سعید
   -عضو  –ممثل الحكام   خلف هللا عبد النور

  
  : بعذر الغائبون

  االنضباطلجنة  عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
  ب رئیس ــــنائ  دراجي ـمقري ال

  
 

  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید
م�الي ال�ذي ش�رع بالحاضرین ثم أحال الكلمة إلي الس�ید بوغ�ازي محس�ن الم�دیر اإلداري وال

  في قراءة نقاط جدول األعمال.

  
  : جدول األعمال كما یلي

  04المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
   2018/2019للموسم  ما قبل الشرفيو الشرفي ینللقسم 03و02الجولة تحلیل مقابالت /  03
    أعمال اللجان/ 04
    شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  



   04/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  04النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 ال شيء  یة الشباب والریاضة:برید مدیر 
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم:  
 2018مراسلة ب/خ القوانین العامة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم طبعة -

  ال شيء :المحترفة كرة القدمرابطة برید 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   –فاكس  – تعیینات الحكام الجھویین -
  05/11/2018یوم  مكتب الرابطة الجھویةلة ب/خ اجتماع مراس -
  ببسكرة 02/11/2018الجتماع عمل یوم  CAWمراسلة ب/خ دعوة  -
  ببسكرة 03/11/2018إلى  01مراسلة ب/خ تربص الحكام األكادیمیین الجھویین من  -
  ب/خ احصائیات المالعب البلدي والجواریة لوالیة المسیلة DTRمراسلة  -
  الفرق المصرح بھا في كشف االنخراط/خ مراقبة ألوان مراسلة ب -

  :برید النوادي 
  تأجیل مقابالت الشبابب/خ طلب اتحاد سلیمان  فریق مراسلة  -
  شكوى مقابلة عین الخضراءب/خ  أمل عین الریش فریقمراسلة  -
  مراسلة فریق عین الخضراء ب/خ االستقبال في بلدیة الجزار -
  ھنة ب/خ االستقبال في بلدیة تقلعیتمراسلة فریق أمل الدھا -

 برید مختلف :  
  إلغاء ترخیص الملعب لفریق الزیتونب/خ  السوامعمراسلة رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة -
 02/11/2018مراسلة لجنة الخدمات سونلغاز ب/خ تعیین ثالثي تحكیم یوم  -

  البرید الصادر/ 
  احصائیات المالعب البلدیة والجواریة لوالیة المسیلةخ الرابطة الجھویة باتنة ب/إلى  ب مراسلة -
نص�ف ی�وم بی�داغوجي للم�دربین المج�ازین ی�وم ب/خ  الف�رق للقس�مین الش�رفي وم�ا قب�ل الش�رفيمراسلة إل�ى  -

01/11/2018  
   لالختبار البدني االستدراكي 01/11/2018تسخیر سیارة إسعاف یوم ب/خ  الحمایة المدنیةمراسلة إلى  -
   01/11/2018تسخیر الملعب یوم ب/خ  المركب المتعدد الریاضات بالمسیلةمراسلة  إلى  -

  المقابالت لكل األصناف. أو إلغاء باإلضافة إلى مراسالت لمختلف الفرق ب/خ تقدیم أو تأخیر

  
للموس�����م  وم�����ا قب�����ل الش�����رفي الش�����رفي ینلقس�����مل 03و02 ةتحلی�����ل مق�����ابالت الجول�����/  03

2018/9201 :    
  

كذلك مقابالت الجولة  جیدة، ظروففي  يللقسم الشرف 19/10/2018 لیوم 02الجولة مقابالت لعبت             

ف�ي  27/10/2018و 20للقسم م�ا قب�ل الش�رفي ی�ومي  03و 02ومقابالت الجولة  ،26/10/2018لیوم  03

  لیة.غیابات متتا 03. بعد ظروف جیدة ماعدا تسجیل الغیاب العام لفریق شبیبة القریة بن سرور

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  دراسة القضایا -   : أكابر لجنة التنظیم الریاضي 

   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                                  
  المصادقة على النتائج -                                  

  مجة نوفمبر للقسمین والدور األول لتصفیات كأس الجزائربر -                                  
  



  
  دروس بیداغوجیة للحكام + تدریبات الحكام -   یم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  تعیینات الحكام. -                                
  01/11/2018یین تحضیر االختبار البدني االستدراكي للحكام الوالئ -                               

  تحضیر الحكام ألكادیمیة الحكام الجھویین -                                
  
  وما قبل الشرفيالشرفي  ینالقسمدراسة قضایا  -    : باطـــــنة االنضــــــلج

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03و02محضر رقم  -
  دراسة القضایا -  :للشباب لجنة التنظیم الریاضي

  برمجة الجولة األولى لبطولة الشباب لكل األفواج -                                   
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 02محضر رقم  -                                     

  انجاز رخص المدربین -    : المدیریــــــة التقنیـــــــة
  01/11/2018برمجة نصف یوم بیداغوجي للمدربین  -                                

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 03محضر رقم  -

  :   شؤون مختلفة/ 05
  
تم انجاز إحصائیات لكل المالعب البلدیة وغیرھا وكذلك المالعب الجواری�ة عب�ر ت�راب الوالی�ة  -

  وإرسالھا إلى المدیریة التقنیة الجھویة بطلب منھا.  
  
ین ثالثي تحكیم لكل من مقابالت بطولة سونلغاز وكذلك المرحل�ة الوالئی�ة م�ا ب�ین مص�الح تم تعی -

  بطلب من مدیریة الشباب والریاضة. 01/11/2018البلدیات یوم 
  

  : غیاب المدرب في المقابلة.53تذكیر بالمادة 
ستسلط   2018نوفمبر  04الفرق انھ ابتداء من تاریخ  جمیع لیكن في علم  
نین العامة على الفریق الذي من القوا 53في المادة  االمنصوص علیھ لمالیةا العقوبة

  ثناء إجراء المقابلة.ادم مدرب  یق  ال
  

   حالة تأخر الفریق في 51تذكیر بالمادة 
على الفرق ان تكون بغرف المالبس ساعة ونصف من توقیت انطـــالق  
  المقابلة

ھا الف لعقوبة مالیة المنصوص علیالخ رض الفریق عفي حالة عدم احترام ذلك سیت
  في المادة أعاله.

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                           المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمريبن حمیدوش                                                 بوغازي محسن                          


