
 ـــذوـــــــــانفٍذرانٍـــــــــــــح انجزائزٌــــــــــــــح نكـــــــــــــــــزج انم

 ىٌح نكــزج انمـــــــذو تاذُـــــــــحــــانزاتطح انجه

 انزاتطح انىالئٍح نكزج انمذو  انًسٍهـــح
 

 20انــُشــزٌــح انــزســًٍــح رلى 

 0202 أكرىتز 07انثالثاء سح نٍىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ

 
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ بن حمٌدوش العمري

 ســـــــــنائب رئي بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 ســــــــــنائب رئي مـقـــزي الدراجـــــي

 المديــز اإلداري والمالــــي بوغاسي محـــــســن

 رئيس لجنت التحكيم ادرــــعوٌنة عبـــد الق

 يتـــــــــخبيز فدرال ن الذٌب عبد الحمٌدب

 يتـــــــــخبيز فدرال فىـــطـٌدي مصـــمه

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 رئيس اللجنت الطبيت رقٌق برة عبد الحمٌد

 

 :انغائثىٌ تعذر

 
 

 خبيز فدراليت ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 ـطتـقـــني للزابــالمديــز التـ بن حميدوش رفــيــق

 عضـــــــــــــــــــو بلبــــــــــاي ابراهٌم

 
 افتتحت الجلست من طزف رئيس الزابطت السيد بن حميدوش العمزي الذي رحب بالحاضزين     

 أحال الكلمت إلي السيد بوغاسي محسن المديز اإلداري والمالي الذي شزع في قزاءة نقاط  

 جدول األعمال.

 
 : ًال كًا ٌهًجذول األع

 
 20انًصادلح عهى انُشزٌح انزسًٍح رلى  / 20

 و انصادر / انثزٌذ انىارد 20

     0202/0202اَطالق تطىنح انمسى انشزفً نهًىسى ذحضٍز /  03

   أعًال انهجاٌ/ 22

 ذعٍٍٍ انحكاو وانًُذوتٍٍ/ 22

 شؤوٌ يخرهفح /20



 

  10المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم / 10
 

 وعرضها على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علٌها باإلجماع 01النشرٌة الرسمٌة رقــم  عــد قــراءة ب        
 
 

  قام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقراءة البرٌد الوارد والصادر كاآلتً:: الوارد البرٌد /10
 
 :برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
 
 .استدعاء السٌد بوروٌس مصطفى بخصوص 14/09/2014 خبتارٌ مراسلة -
 .16/09/2014تماع تنسٌق رؤساء الرابطات مع م.ش.ر ٌوم اج بخصوص 15/09/2014 خبتارٌ مراسلة -
 

 برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم 

 

 تنصٌب رؤساء لجان التحكٌم.بخصوص  17/09/2014مراسلة بتارٌخ  -
 لمنح الجدٌد للرسمٌٌن الحكام والمندوبٌن ومراقبٌن الحكام.جدول ابخصوص  01/09/2014مراسلة بتارٌخ  -

 
  المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد: 

 
 بباتنة 19/09/2014لٌوم   CAB/ASKب/خ امر بمهمة لسٌد :العمري بن حمٌدوش 17/09/2014بتارٌخ  مراسلة -
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 
 سنة لكل األقسام.  15وأقل من  13الشباب أقل من مراسلة بخصوص تسٌٌر بطولة  -
  الفحص الطبً واالختبار البدنً للحكام الجهوٌٌنمراسلة بخصوص  -
 دعوة ألعضاء الرابطة لحضور عملٌة القرعة للقسمٌن الجهوي األول والثانً بخصوص  مراسلة -
  محمد بوضٌاف. –الشالل  –المهٌر  –معاٌنة المالعب المنصورة  ب/خ 03/09/2014بتارٌخ  مراسلة -
 23/09/2014اجتماع مكتب الرابطة الجهوٌة باتنة لٌوم ب/خ  15/09/2014بتارٌخ  مراسلة -
 21/09/2014ٌوم  بن سرورمعاٌنة ملعب  بخصوص 17/09/2014 خبتارٌ مراسلة -
 23/09/2014معاٌنة ملعب المهٌر ٌوم  بخصوص 21/09/2014 خبتارٌ مراسلة -
 24/09/2014معاٌنة ملعب المنصورة ٌوم  بخصوص 17/09/2014 خبتارٌ مراسلة -
 طلب معلومات حول انطالق بطولة الشباب بخصوص 02/10/2014 خبتارٌ مراسلة -
 

   برٌد النوادي:
 
 طلب تأخٌر مقابلة األصاغر بخصوص 06/10/2014 خبتارٌ مولودٌة بوسعادة مراسلة -
 طلب ثالثً تحكٌم مقابلة ودٌة بخصوص 06/10/2014 خمولودٌة شباب المسٌلة بتارٌ مراسلة -
 

 ال ٌوجد : برٌد مختلف 

 

 البرٌد الصادر/ 

 
سلنة عللى مسلتول الرابطلة  15وأقلل ملن  13انخراط لفئة أقل من بخصوص  السادة رؤساء الفرق لكل األقسام مراسلة إلى  -

  الوالئٌة
 
 . 26/09/2014للبطولة ٌوم  الجولة األولىبرمجة بخصوص  وما قبل الشرفً الشرفً الفرقرؤساء  إلىمراسلة  -



 
 رؤساء الفرق للقسمٌن الشرفً وما قبل الشرفً بخصوص معاٌنة المالعب.إلى مراسلة  -
 
 10/10/2014رؤساء الفرق القسمٌن الشرفً وما قبل الشرفً بخصوص تأجٌل البطولة لٌوم إلى مراسلة  -
 
إلجلراء  27/09/2014مدٌر دٌوان المركب المتعدد الرٌاضات المسٌلة بخصوص تسخٌر مضمار الملعلب ٌلوم مراسلة إلى  -

 االختبار البدنً للحكام الوالئٌٌن
 
لتغطٌة االختبار البدنً للحكام  27/09/2014ٌوم  إسعافمراسلة إلى مدٌر الحماٌة المدنٌة المسٌلة بخصوص تسخٌر سٌارة  -

 الوالئٌٌن
 
الجزائرٌلة لكلرة  لالتحادٌلةالرابطة الجهوٌة لكرة القدم باتنة بخصوص جدول إرسال ملف من أجلل لجنلة مراقبلة لى مراسلة إ -

 القدم
 
 الجنة الفدرالٌة للتحكٌم بخصوص تنصٌب رؤساء لجان التحكٌم الوالئٌة.مراسلة إلى  -
 
 
 

  : 0102/0102انطالق بطولة القسم الشرفً للموسم تحضٌر /  10
 

بعللد تعللدٌل وهللذا  10/10/2014ٌللوم  2014/2015انطللالق البطولللة للقسللم الشللرفً للموسللم  كٌللدتللم تأ    

لتصللبح رزنامللة بطولللة القسللم  2رزنامللة البطولللة بعللد ترسللٌم صللعود فرٌللق كوكللب بللن سللرور للقسللم الجهللوي 

 10/10/2014فرٌق، كملا تملت برمجلة الجوللة األوللى لبطوللة األصلاغر المسلتول األول ٌلوم  12الشرفً بـ 

 .18/10/2014فٌما تم تأجٌل بطولة القسم ما قبل الشرفً لٌوم 

 

 :  أعمال اللجان/ 12
 

 برمجة المقابالت الجولة األولى للقسم الشرفً - لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 
 للحكام الوالئٌٌنواالختبار البدنً  عرض حال عن الفحص الطبً - ٌم :ــــــــــــــــلجنة التحك

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + تدرٌبات الحكام -                                  

    رخص الالعبٌنإنجاز  -: لجنة القوانٌن والتأهٌل

 
 برمجة المقابالت الجولة األولى لبطولة األصاغر المستول األول - لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 
 
 
 
 
 
 
 



 : تعٌٌن الحكام والمندوبٌن /12
 

 صُف األكاتز 
 

 02/02/0202 انجًعحٌىو 
 

 

 انًُذوب  انحكاو انىلد  انرارٌخ  انًماتالخ انًكاٌ 

 يهٍذي يصطفى  تكزي -حًىدج -وانً 00سا51 02/02/0202انجًعح  ىاتز هٍسٍذي  أوالد —تزهىو تزهىو

تٍ  -حاج يخهىفً –شالنً  00سا51 02/02/0202انجًعح  سٍذي حًهح —سٍذي عايز  سٍذي عايز 

 انطٍة

 تٍ حًٍذوش يزاد

 ٌة عثذ انحًٍذذتٍ ان  ٌعمىتً -سعٍذ -تىشارب 00سا51 02/02/0202انجًعح  سهًٍاٌ أوالد —انهايم  نهايما 

 تٍ حًٍذوش رفٍك  تٍ َاصز -هلل عطا -سٍذ عهً 00سا51 02/02/0202انجًعح  تًُ ٌهًاٌ —ذاريىَد  ذاريىَد 

 شٍكىش عثذ انحًٍذ  تىعزٌز -حًالوي -وشتٍ حًٍذ 00سا51 02/02/0202انجًعح  تاٍَى —عٍٍ انخضزاء عٍٍ انخضزاء

 عىٌُح سعٍذ  تاي سهٍى -ساليً -دتاح 00سا51 02/02/0202انجًعح  حًاو انضهعح —انسىايع  أوالد دراج 

 
 :  شؤون مختلفة/ 10

 تم تنصٌب رؤساء اللجان من طرف رئٌس الرابطة على النحو التالً: -

 نظباطرئٌس لجنة اال  مقري دراجً                 
 رئٌس لجنة التنظٌم الرٌاضً  مهٌدي مصطفى              

 لجنة التنظٌم الرٌاضًبن الذٌب عبد الحمٌد           
 علً شٌكوش عبد الحمٌد       رئٌس لجنة القوانٌن والتأهٌل

 عوٌنة عبد القادر               رئٌس لجنة التحكٌم
 بن عٌسى محمد لمٌن           مكون الحكام

 ٌق برة عبد الحمٌد           رئٌس اللجنة الطبٌةرق
 + المدٌر التقنً رئٌس لجنة التنظٌم الرٌاضً للشباب             بن حمٌدوش رفٌق

 بوروٌس بوزٌد                 كاتب اللجنة
 عوٌنة السعٌد                   عضو

 علوانً حسٌن                  عضو الجنة المالٌة
 
ضاء المكتب جدول المنح الجدٌد الخلاص بالحكلام والمنلدوبٌن واللذي ٌحتلوي عللى منحلة واحلدة دون ناقش أع -

دج مللن منحللة المنللدوب والحكللام الثالثللة  500تعٌللٌن وجبللة الغللداء والنقللل، حٌللك صللادق المكتللب علللى اقتطللاع 
 لتسدٌد منحة النقل وصبها فً حساب المندوب أو الحكم الرئٌسً. 

 
 

 

 

 رئٍس انزاتطح                                                                        داري وانًانًانًذٌز اإل       
 

      بوغاسي محسن                                                                          بن حميدوش العمزي          
 


