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  :األعضاء الحاضرون
 

  

  نائب رئیــــــــــس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق
 شبابرئیس لجنة التنظیم الریاضي  بن الذیب عبد الحمید

 أكابررئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

 ممثل النوادي الم محمدس
 ممثل النوادي خالف محمد

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

 رئیس لجنة اإلجازات عوینة سعید
 ممثل الحكام خلف هللا عبد النور

  
  :الغائبون بعذر

 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نضباطلجنة اال عضو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

 
رح�ب  االجتماع ، حی�ث افتتح الذي بن حمیدوش العمريرئیس الرابطة السید  افتتحت الجلسة من طرف    

أحال الكلمة إلي السید بوغازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي ال�ذي ش�رع ف�ي ق�راءة نق�اط ثم بالحاضرین 
 جدول األعمال.

  

  : مال كما یليجدول األع
  /02المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
    2018/2019للموسم  وما قبل الشرفي الشرفي ینبطولة القسم تحضیر انطالق/  03
    أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  



   01المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

  وعرضھا على أعــضاء مكتب الرابـــطة تــمت المصادقة علیھا باإلجماع 01النشریة الرسمیة رقــم   بعــد قــراءة        
  
  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: الوارد البرید /02
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  18/09/2018لترقیة مبادرات الشباب یوم  اجتماع مجلس الصندوق الوالئيمراسلة ب/خ -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم:  
  30/09/2018مراسلة ب/خ تمدید فترة االنخراط وإنجاز رخص الالعبین إلى غایة -
  ترخیص انخراط مدارس كرة القدم لدى الرابطات الوالئیة لكرة القدممراسلة ب/خ  -
  2018/2019تسییر بطولة الشباب مراسلة ب/خ  -
 2018/2019مراسلة ب/خ تقییم بدایة الموسم  -

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید:  
  ببسكرة 13/10/2017یوم  USB/CSCأمر بمھمة كمحافظ مقابلة -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  استئناف التكوین الفدرالي للمدربین ب/خ مراسلة  -
  لف الطبي للالعبینتذكیر بفحص المب/خ مراسلة  -
  22/09/2018إلى  20تربص الحكام الجھویین المتربصین من ب/خ  مراسلة -
  29/09/2018إلى  27مراسلة ب/خ تأجیل تربص الحكام الجھویین المتربصین إلى  -
  مراسلة ب/خ دعوة رئیس لجنة التحكیم إلى تربص الحكام الجھویین المتربصین -
  مراسلة ب/خ محافظي المقابالت لرابطة باتنة الجھویة -
  مراسلة ب/خ برنامج عمل المدیریة التقنیة الوالئیة -

 :ال یوجد  برید النوادي  
 برید مختلف :  
  22/09/2018ب/خ طلب استغالل قاعة االجتماعات یوم  للكراتيالوالئیة الرابطة مراسلة -
 2018/2019ب/خ االنضمام إلى لجنة التحكیم للموسم مراسلة من السید أحمد باي عبد الوھاب  -

  البرید الصادر/ 
  
  آجال إنجاز رخص الالعبینب/خ  الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيمراسلة إلى  -
  2018/2019تقییم بدایة الموسم االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ إلى مراسلة  -
  التكوین البشري للجنة التحكیم ومراقبي الحكام مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ -
  مراسلة إلى فرق القسم الشرفي ب/خ معاینة المالعب -
  2018/2019مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة ب/خ قائمة محافظي المقابالت للموسم  -
  

   : 2018/2019للموسم  وما قبل الشرفي انطالق بطولة القسم الشرفي تحضیر/  03
  

بمق��ر  15/09/2018ی��وم  2018/2019ملی��ة القرع��ة لض��بط رزنام��ة القس��م الش��رفي للموس��م عج��رت     

الرابطة كما تم وضع برنامج لمعاینة المالعب تحس�با النط�الق البطول�ة، ف�ي انتظ�ار ض�بط رزنام�ة القس�م م�ا 

  30/09/2018قبل الشرفي بعد انقضاء اآلجال القانونیة لالنخراط بعد تمدیدھا إلى غایة 

  

  

  



  :  أعمال اللجان/ 04
  

 2018/2019للقسم الشرفي  لرزنامةا إعداد - لجنة التنظیم الریاضي:
 الشرفي برمجة الجولة األولى للقسم -
  برمجة زیارات المعاینة للمالعب -

  تنصیب اللجنة وتوزیع المھام - یم :ــــــــــــــــلجنة التحك
  للحكام الوالئیینتحضیر الفحص الطبي  -                                 
  تحضیر تربص واالختبار البدني للحكام -                                 

  قرىء وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 01محضر رقم  -                                 

     ------------------: اإلجـــــــــــــــازاتلجنة 

  
   -------------- - :اطــــــــــة االنضبـــلجن

          

  
  :  شؤون مختلفة/ 05
  
بمق�ر الرابط�ة وت�م ض�بط رزنام�ة البطول�ة للموس�م  15/09/2018تمت عملیة القرع�ة للقس�م الش�رفي ی�وم  -

  ، وتم التكفل بجمیع رؤساء الفرق والمرافقین لھم.2018/2019
  
ف�رق الوالی�ة لك�ل األقس�ام س�نة ل 13فئة أقل من دج كحقوق انخراط  20.000.00قرر المكتب تحدید مبلغ  -

  2018/2019للموسم 
  
ك��آخر أج��ل إلی��داع ملف��ات الالعب��ین ل��دى الرابط��ة وأي فری��ق مخ��الف  30/09/2018ت��م تحدی��د ت��اریخ  -

  2018/2019سیتعرض لإلقصاء من البطولة للموسم 
  
  
  

  رئیس الرابطة                                                                       المدیر اإلداري والمالي       
  

     بن حمیدوش العمري     بوغازي محسن                                                                                   


