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 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیــر التـقـــني للرابــــطة  بن حمیدوش رفــیــق
  لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  رئیس لجنة القوانین والتأھیل یدــكوش عبد الحمشیعلي 

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

 
  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

  12یة رقم المصادقة على النشریة الرسم / 01
  و الصادر البرید الوارد/  02
   2015/2016للموسم  وما قبل الشرفي الشرفيین القسمتحلیل مقابالت /  03
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
 
  
  
  



   12المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت� 12النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   :قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي: البرید الوارد/ 02
  
 ال شيء  :برید مدیریة الشباب والریاضة 

 
 ال شيء:  برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
  

  شيءال :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید   
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
    -فاكس   -   18/03/2016 و 11 تعیینات الحكام لیومي -
اس��تدعاء اجتم��اع مكت��ب الرابط��ة الجھوی��ة للس��ادة العم��ري ب��ن حمی��دوش وعوین��ة عب��د الق��ادر خ /مراس��لة ب -

  .بخنشلة 29/03/2016وعمرون ھشام یوم 
  .للحكام كمراقبلقادر أمر بمھمة للسادة عوینة عبد ا -
خ اس���تدعاء ثالث���ي التحك���یم ب���ن طی���ب عب���د الق���ادر ومحش���وش محم���د وب���ن عل���ي أحم���د ی���وم /مراس���لة ب -

  .إلى اللجنة الجھویة للتحكیم 23/03/2016

 برید النوادي : 
عذر بعدم التنقل لمقابلة عین الریش یوم طلب بخصوص  21/03/2016بتاریخ  رجاء شباب ونوغة مراسلة -

26/03/2016  
 

 برید مختلف :  
أم�ر بمھم�ة كمح�افظ مقابل�ة ك�رة خ /ب 20/03/2016بت�اریخ  رابطة كرة القدم النس�ویةمراسلة -

  القدم النسویة
طل�ب اس�تغالل قاع�ة خ /ب 20/03/2016لوالی�ة المس�یلة بت�اریخ  رابطة ألعاب الق�وىمراسلة  -

  26/03/2016االجتماعات یوم 
كأس نھائي خ دعوة لحضور /ب 17/03/2016بتاریخ  رةرابطة كرة القدم لوالیة بسكمراسلة  -

  .ببسكرة 19/03/2016الوالیة یوم 
ف�ي إط�ار بطول�ة خ تنظ�یم مقابل�ة /ب 14/03/2016مراسلة رابط�ة ك�رة الق�دم النس�ویة بت�اریخ  -

  .18/03/2016كرة القدم النسویة یوم 
  

  البرید الصادر/ 
  إعذار لتسدید الغرامات المالیةخ /ب  الحجلفریق وداد عین إلى  16/03/2016بتاریخ  مراسلة -
  خ مكان إجراء مقابلة األكابر/ب أوالد سلیمان وبني یلمانإلى الفرق  20/03/2016مراسلة بتاریخ  -
  مكان إجراء مقابلة األكابرخ /ب الزیتون وعین الخضراءإلى الفرق  21/03/2016مراسلة بتاریخ  -
تأكی��د حض��ور اجتم��اع مكت��ب خ /ب الرابط��ة الجھوی��ة لك��رة الق��دم باتن��ةإل��ى  21/03/2016مراس��لة بت��اریخ  -

  بخنشلة 28/03/2016الرابطة الجھویة یوم 
  
  
  
  
  
  
  



 للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 13والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 19و 18 ل��ةتحلی��ل مق��ابالت الجو/  03
   : 2015/2106للموسم  النھائي لكأس الوالیة نصفومقابالت الدور 

  

ی���وم  19والجول���ة  11/03/2016للقس���م الش���رفي ی���وم  18مق���ابالت الجول���ة  ج���رت          

للقس�م الش�رفي ج�رت ف�ي ظ�روف  13كذلك مق�ابالت الجول�ة  في ظروف حسنة، 18/03/2016

، م���ا ع���دا غی���اب فری���ق ألمب���ي حم���ام الض���لعة ف���ي مقابل���ة إتح���اد بطم���ات تامس���ة ی���وم حس���نة

19/03/2016.   

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  

  للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي أفریلبرمجة الجوالت لشھر  -    :أكابر لتنظیم الریاضيلجنة ا 
   وما قبل الشرفي للشرفي والترتیب المصادقة على النتائج -                                          

  ھذه النشریةقرئ وصودق علیھ خالل   21محضر رقم  -                                          
  

  تعیینات الحكام والدروس األسبوعیة للحكام -    :یم ـــــــنة التحكــــــــلج
 مشاركة في احتفاالت عید النصر عرض حال عن -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 10محضر رقم  -

                                      

  خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 22و 21محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  .دراسة القضایا -

  دراسة القضایا -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي
 خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 12محضر رقم  -

  :  شؤون مختلفة/ 05
  

 م�دیر الش�باب والریاض�ة لوالی�ة المس�یلةبمناسبة ازدیاد مولود لفرد األسرة الریاضیة  :تھنئة -
، یتق�دم رئ�یس وأعض�اء المكت�ب واللج�ان والحك�ام ب�أحر التھ�اني وأحل�ى ة خی�ر ال�دیندبق�/ السید

  . األماني للوالدین الكریمین متمنین الشفاء العاجل لألم ودوام الصحة والعافیة للكتكوت الصغیر
 
س��اھمت الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم ف��ي تنظ��یم التظ��اھرة الریاض��یة المخل��دة لعی��د النص��ر ی��وم  -

على مستوى ملع�ب المرك�ب المتع�دد الریاض�ات والملع�ب الج�واري لح�ي  19/03/2016السبت 
  .مسكن بالمسیلة 206

  

  :من القوانین العامة لبطولة الھواة والتي تنص 131المادة تذكیر بخصوص  -
  .یوم ابتداء من تاریخ العقوبة 30الغرامات المسلطة على أي فریق تسدد لزوما في أجل */ 
أیام، الرابط�ة  08یوم وبعد منح إعذار للتسدید للفریق المخالف أجلھ  30اء أجل انقضفي حالة */ 

  .نقطة من رصید الفریق لألكابر عن كل شھر تأخیر عن تسدید الغرامة 01تخصم 
في حال�ة ع�دم تس�دید الغرام�ة المالی�ة خ�الل الموس�م الح�الي الفری�ق ال یمكن�ھ االنخ�راط للموس�م */ 

  .المتخلفةالقادم قبل تسدید الدیون 
  

لیكن في علم جمیع الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي أنھ یمكنھم توض�یح األح�داث وتق�دیم  -
تقاریر عن المقابالت وذلك ی�وم األح�د ص�باحا قب�ل م�داوالت اللج�ان حت�ى تك�ون اللجن�ة عل�ى عل�م 

  . بكل التفاصیل ومن ثمة دراسة القضایا على أحسن وجھ
  

  طةـــیس الرابـرئ                                                                   المدیر اإلداري والمالي 
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــبوغ


