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  9201 مارس 05 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیر التقني  بن حمیدوش رفــیــق
  شباب لجنة التنظیم الریاضيرئیس  بن الذیب عبد الحمید

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي  فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو الف محمـــــــدخ

  االنضباطلجنة  رئیس یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید
 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  
  :الغائبون بعذر

 

  ممثــــل الحكـــــام  خلف هللا عبد النور
  ـوعضــــــــــــــــــ  سالـــــم محمــــد

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید
 
  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

  13قة على النشریة الرسمیة رقم المصاد / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
 13والجول�ة  للف�وج أ 14و13والجول�ة  الش�رفي للقس�م 19و18 -17الجولة تحلیل مقابالت /  03

   2018/2019للموسم  ما قبل الشرفي للفوج ب
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
 
  



   13/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  13النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  

 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
 23/02/2019یل مقابلة المطارفة والحوامد إلى یوم مراسلة ب/خ تأج-

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
  مراقبة المنشطاتمراسلة ب/خ -
  مراسلة ب/خ منحة التكوین للفرق -
 مراسلة ب/خ میكانزمات التضامن -

  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید :  
    -فاكس   -   الجھویینتعیینات الحكام  -
الجتم�اع مكت�ب الرابط�ة  للسادة العمري بن حمیدوش وعوینة عبد القادر وعم�رون ھش�ام دعوةمراسلة ب/خ  -

  .بباتنة 28/02/2019یوم  الجھویة
  تسجیل غیاب أو حضور المدرب في ورقة المقابلةمراسلة ب/خ  -
  النسویة وداخل القاعة تنصیب لجنة كرة القدممراسلة ب/خ  -
  برمجة المقابالت وتقدیم وتأخیرھامراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  شكوى حول مقابلة برھومبخصوص  بطمات تامسة مراسلة -
  توضیح حول مقابلة االواسط مع المعاریفب/خ  وفاق اھل الوادمراسلة  -
  طلب تأجیل مقابالت الشبابب/خ اتحاد بلدیة مجدل مراسلة  -
  تبریر غیاب الفئات الصغرىب/خ  اتحاد بلدیة مجدلسلة مرا -
  حول مقابلة االكابر مع مجدلتقریر ب/خ  جبل مساعدمراسلة  -
  مراسلة میكانیك بن سرور ب/خ طلب توفیر األمن في مقابلة برھوم -
  مراسلة امل الدھاھنة ب/خ شكوى وتظلم  -

 برید مختلف :  
   01/03/2019الثي تحكیم یوم طلب تعیین ثب/خ  برید الجزائرمراسلة  -
  05/03/2019تعیین ثالثي تحكیم یوم ب/خ  برید الجزائرمراسلة  -
  09/03/2019مراسلة رابطة ألعاب القوى بالمسیلة ب/خ طلب استغالل القاعة یوم  -
  23/02/2019مراسلة مولودیة شباب المسیلة ب/خ طلب استغالل القاعة یوم  -
  23/02/2019ة المسیلة ب/خ طلب استغالل القاعة یوم مراسلة رابطة الكرة الحدیدی -

  البرید الصادر/ 
  إعذار لتسدید الغرامات وخصم النقاطب/خ   الفرق المعنیةإلى  مراسلة -
   توضیح حول تعلیمة الغیاب للفئات الشبانیةب/خ طلب  االتحادیة الجزائریة لكرة القدممراسلة إلى  -
  محضر الجمعیة العامة العادیةب/خ  االتحادیة الجزائریة لكرة القدمإلى مراسلة  -
  مراسلة إلى فریق بطمات ب/خ استدعاء الالعبین -
  مراسلة إلى فریقي م.حمام الضلعة وبانیو ب/خ استدعاء -

  باإلضافة إلى مراسالت للفرق ب/خ تأخیر وتقدیم وتدیل في برمجة المقابالت لألكابر والشباب

  
  
  
  



 14الف���وج أ و 14و13والجول���ة  لقس���م الش���رفيل 19و 18-17 ل���ةلی���ل مق���ابالت الجوتح/  03
   : 2018/2019للموسم   للقسم ما قبل الشرفي الفوج ب

  

 26/02/2019لی�وم  18والجول�ة  22/02/2019لی�وم  17الجول�ة لقسم الشرفي اجرت مقابالت           

لة بطمات وبرھ�وم ت�م االعت�داء عل�ى الحك�م بع�د في ظروف جیدة ماعدا مقاب 01/03/2019لیوم  19والجولة 

 13للفوج أ للقسم ما قب�ل الش�رفي والجول�ة  14و 13، كذلك مقابالت الجولة 26/02/2019یوم  نھایة المقابلة

غیاب األمن في مقابلة جبل مس�اعد والمع�اریف وغی�اب ش�باب للفوج ب جرت في ظروف عادیة ماعدا تسجیل 

وكذلك غیاب فریق اوالد عدي لقبالة في مقابلتي وف�اق اوالد س�لیمان وام�ل ع�ین عین الریش في مقابلة إ مجدل 

  الریش وكذلك غیاب فیرق إ.سیدي ھجرس في مقابلة الدھاھنة.

  :  مال اللجانـــــــأع/ 04 

   قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  -  لجنة التنظیم الریاضي:  
  دراسة القضایا -                              
                           المصادقة على النتائج للقسمین وبرمجة شھر مارس -                              

  دروس بیداغوجیة للحكام  -   لجــــــــنة التحكـــــــیم :
  تعیینات الحكام الجدد + مراقبة الحكام في المالعب -                               

  دراسة قضایا القسمین الشرفي وما قبل الشرفي -    جــــــنة االنضـــــباط :ل
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 23و 22-21محضر رقم  -

  
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11محضر رقم  - لجنة التنظیم الریاضي للشباب:

  دراسة القضایا -                                    
  ونصف نھائي تصفیات كأس الجزائر 15و 14الجولة برمجة الشباب  -                                    

  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشري 10محضر رقم  - :المدیـــــــریـــــة التقنیــــة
  عرض حال عن نصف یوم بیداغوجي للمدربینتحضیر  -                           

  

  :   فةشؤون مختل/ 05
  

قدم رئیس الرابطة عرض حال عن الجمعیة العامة العادیة للرابطة الجھویة لكرة القدم باتن�ة ی�وم  -
بباتنة وكذلك الجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئی�ة لك�رة الق�دم ب�رج ب�وعریریج  20/02/2019
  ببرج بوعریریج. 23/02/2019یوم 

  
لجمعیة العامة العادیة للرابطة الوالئی�ة لك�رة الق�دم كذلك تم تقدیم عرض حال عن دعوة الرئیس ل -

بباتن��ة وك��ذلك اجتم��اع مكت��ب الرابط��ة الجھوی��ة لك��رة الق��دم باتن��ة ی��وم  24/02/2019باتن��ة ی��وم 
28/02/2019.  

  
تم استغالل قاعة االجتماعات للرابطة من طرف الرابطة الوالئیة للكرة الحدیدیة المس�یلة وك�ذلك  -

  إلجراء الجمعیة العامة العادیة. 23/02/2019یة شباب المسیلة یوم النادي الریاضي مولود
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــبوغ


