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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

  ھیلرئیس لجنة القوانین والتأ یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  لجنة التنظیم الریاضي بن الذیب عبد الحمید

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  الطبیةرئیس اللجنة   رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

 

  نائب رئیس  بــــنــیـــة مـحـــمـــد
 
  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

  
  : یلي جدول األعمال كما

  09المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر البرید الوارد/  02
   2015/2016للموسم  وما قبل الشرفي الشرفيین القسمتحلیل مقابالت /  03
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
  
  
  



   09المصادقة على النشریة الرسمیة رقم / 01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  09رس�میة رقـ�ـم النش�ریة ال بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   :قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي: البرید الوارد/ 02
  
 برید مدیریة الشباب والریاضة:   
  .خ استدعاء للموظفة میمون لیندة/مراسلة ب-

 ادیة الجزائریة لكرة القدمبرید االتح  : 
بالمركز  15/02/2016استدعاء الجمعیة العامة العادیة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم یوم خ /مراسلة ب -

  .التقني سیدي موسى بالجزائر
  بوھران 11/02/2016إلى  09تربص الحكام المواھب الشابة أیام من  -

  ءال شي  :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
   خ استدعاء الجمعیة العامة االنتخابیة لرابطة الجھویة باتنة للسید عوینة عبد القادر /مراسلة ب -
  لرابطة الجھویة باتنة لكرة القدم للجمعیة العامة لجنة الترشیحاتمحضر خ /مراسلة ب -
  30/01/2016ویین یوم خ االختبار البدني للحكام الجھ/مراسلة ب -
  .خ تشكرات من رئیس الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة/مراسلة ب -
  .خ قائمة األشخاص المعنیین بالتعیین كمحافظین للمقابالت/مراسلة ب -
  2و 1خ تطبیق جدول المنح للحكام والمندوبین للقسمین الجھوي /مراسلة ب -
   .لالختبار التطبیقي للحكام الجھویین خ اجتماع فتح األظرف/مراسلة ب -

 برید النوادي : 
    تأكید مشاركة في الجمعیة العامة العادیة للرابطةبخصوص  28/01/2016بتاریخ  أمل بانیو مراسلة-

 برید مختلف : 
    طلب استغالل القاعةخ /ب 28/01/2016بتاریخ  للریاضة للجمیع والجواریةالرابطة الوالئیة  مراسلة -
  09/02/2016طلب استغالل القاعة یوم خ /ب 07/02/2016بتاریخ  28نادي ألعاب القوى  سلةمرا -
   تھانيبخصوص  03/02/2016بتاریخ   نادي سیدي مباركمراسلة  -

  البرید الصادر/ 
الجمعی�ة العام�ة العادی�ة خ /ب  الفرق للقس�مین الش�رفي وم�ا قب�ل الش�رفيإلى  26/01/2016بتاریخ  مراسلة -

  13/02/2016یوم للرابطة 
اشعار بتنظیم الجمعیة العامة العادیة خ /ب االتحادیة الجزائریة لكرة القدمإلى  01/02/2016مراسلة بتاریخ  -

    13/02/2016للرابطة الوالئیة المسیلة یوم 
اش�عار بتنظ�یم الجمعی�ة العام�ة العادی�ة خ /ب  مدیری�ة الش�باب والریاض�ةإلى  01/02/2016مراسلة بتاریخ  -
   13/02/2016رابطة الوالئیة المسیلة یوم لل
  

للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 10والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 14 ل��ةتحلی��ل مق��ابالت الجو/  03
2015/2106 :   

  

الزیت��ون ماع��دا مقابل��ة  ف��ي أحس��ن الظ��روف، للقس��م الش��رفي 14 ةمق��ابالت الجول��لعب��ت           

ك��ذلك مقابل��ة الھام��ل  غی��اب س��یارة اإلس��عافل��م تج��ر بس��بب  05/02/2016وبن��ي یلم��ان لی��وم 

والس��وامع ل��م تج��ر بس��بب غی��اب فری��ق الھام��ل ال��ذي س��جل الغی��اب الثال��ث ف��ي البطول��ة وبالت��الي 

 10، ك��ذالك مق��ابالت الجول��ة 2015/2016االنس��حاب الع��ام م��ن بطول��ة القس��م الش��رفي للموس��م 



ذر وبطم�ات تامس�ة لی�وم للقسم الش�رفي ج�رت ف�ي ظ�روف حس�نة م�ا ع�دا ع�دم إج�راء مقابل�ة المع�

  . بسبب غیاب الالعبین 06/02/2016

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
   وما قبل الشرفي المصادقة على النتائج للشرفي -    :لجنة التنظیم الریاضي 

  قرئ وصودق علیھ خالل  ھذه النشریة 17محضر رقم  -                                    
  

  تعیینات الحكام والدروس األسبوعیة للحكام -    :یم ـــــــكنة التحــــــــلج
                                      

  خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 16محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  .دراسة القضایا -

  الشبابألصناف  11و 10-09الجوالت برمجة  -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي

  دراسة القضایا -
 خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 09محضر رقم  -

  
  :  شؤون مختلفة/ 05

  

  .  وافق أعضاء المكتب على إعادة دھن مصعد الساللم، وإنجاز خزانتین باأللمنیوم -
  
 .وافق أعضاء المكتب على شراء رفوف لألرشیف -
  
  .المكتبوافق أعضاء المكتب على شراء بذالت رسمیة لفائدة أعضاء  -
 
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــبوغ


