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 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  بنیة محمد 

  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  المدیــر التـقـــني للرابــــطة  بن حمیدوش رفــیــق

  رئیس لجنة القوانین والتأھیل یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

  عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

 

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

 
  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

  13لمصادقة على النشریة الرسمیة رقم ا / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
   2015/2016للموسم  وما قبل الشرفي الشرفيین القسمتحلیل مقابالت /  03
  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
  
 :ال شيء  برید مدیریة الشباب والریاضة 

 
 ال شيء:  برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم 
  

  ال شيء :المحترفة لكرة القدمطة الراببرید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  01/05/2016تحضیر االمتحان الجھوي للحكام لیوممراسلة ب/خ  -

  :برید النوادي 
  01/04/2016یوم  بني یلمانل لمقابلة تعزیز االمن طلب بخصوص  إتحاد عین الخضراء مراسلة -
 

 ال شيء : برید مختلف 
  

  ید الصادرالبر/ 
فرق بني یلمان ووفاق عین الخضراء شباب الزیتون ألمبي حمام الضلعة إلى  03/04/2016بتاریخ  مراسلة -

  16/04/2016برمجة مقابالت نھائي كأس الجمھوریة یوم ب/خ   مولودیة حمام الضلعة واوالد سلیمان
  
  

 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي 15و 14والجولة  لقسم الشرفيل 21و 20 لةتحلیل مقابالت الجو/  03
   : 2015/2106للموسم 

  

ی���وم  21والجول���ة  25/03/2016للقس���م الش���رفي ی���وم  20ج���رت مق���ابالت الجول���ة           

ماع����دا مقابل����ة بن����ي یلم����ان وإ.ع����ین الخض����راء ی����وم  ف����ي ظ����روف حس����نة، 01/04/2016

م�ا  س�مللق 15و 14ك�ذلك مق�ابالت الجول�ة  التي شھدت رش�ق الملع�ب بالجح�ارة، 01/04/2016

م.ب�ن و ألمبي حم�ام الض�لعة في مقابلة الطبیب ، ما عدا غیابالشرفي جرت في ظروف حسنة قبل

    .02/04/2016سرور وكذلك غیاب فریق وفاق عین الخضراء في مقابلة بن سرور یوم 

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  

  رفي وما قبل الشرفيالمصادقة على النتائج والترتیب للش -    :أكابر لجنة التنظیم الریاضي 
  قرئ وصودق علیھ خالل  ھذه النشریة 22محضر رقم  -                                          

  دراسة القضایا -                                          
  

  تعیینات الحكام والدروس األسبوعیة للحكام -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
 الجھوي للحكام تحضیر االمتحان -
  قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 11محضر رقم  -

                                      

  



  خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 24و 23محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  دراسة القضایا. -

  دراسة القضایا -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي
 خالل ھذه النشریة وصودق علیھقرئ  13محضر رقم   -
 المصادقة على النتائج والترتیب النھائي ألصناف الشباب -
 برمجة دورة تعیین األبطال بن األفواج -
 برمجة نھائي كأس الوالیة ألصناف الشباب -

  :   شؤون مختلفة/ 05
  

 28قدم رئیس الرابطة عرض حال عن اجتماع مكتب الرابط�ة الجھوی�ة لك�رة الق�دم باتن�ة ی�ومي  -
  بخنشلة. 29/03/2016و
  

  2015/2016قرر مكتب الرابطة تكریم وتحفیز األبطال ألصناف الشباب للموسم  -
  

  
  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            

  
     العمري بن حمیدوش                                 ن                                     ـازي محســــبوغ


