
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  15الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  2016 أفریل 10 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائب الرئیس  مـقـــري الدراجـــــي
  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  رئیس لجنة التنظیم الریاضي  بن حمیدوش رفــیــق

 رئیس لجنة التنظیم الریاضي شباب فىـــطـیدي مصـــمھ

  لجنة التنظیم الریاضي الذیب عبد الحمید بن

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  عضـــــــــــــــــــو خالف محمـــــــد

  االنضباطرئیس لجنة  یدــشیكوش عبد الحمعلي 

 رئیس لجنة التحكیم ادرــــعوینة عبـــد الق

  رئیس لجنة اإلجازات  عوینة السعید
  رئیس اللجنة الطبیة  الحمیدرقیق برة عبد 

  :الغائبون بعذر
 

  ممثل الحكام  خلف هللا عبد النور

  
  ال��ذي رح��ب  ، ب��ن حمی��دوش العم��ريافتتح��ت الجلس��ة م��ن ط��رف رئ��یس الرابط��ة الس��ید

ث�م أح�ال الكلم�ة إل�ي الس�ید بوغ�ازي ، فغي ھذا االجتماع األخیر لمكتب الرابط�ة بالحاضرین
  ي شرع في قراءة نقاط جدول األعمال.محسن المدیر اإلداري والمالي الذ

  
  : جدول األعمال كما یلي

  14المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
للموس����م  م����ا قب����ل الش����رفي 18الجول����ة و الش����رفي لقس����مل 22الجول����ة تحلی����ل مق����ابالت /  03

2015/2016   
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
 
  



   14صادقة على النشریة الرسمیة رقم / الم01
  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة  14النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم  بعــد قـ�ـراءة         
  علیھا باإلجماع

  

   قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:: / البرید الوارد02
  
 ال یوجد  شباب والریاضة:برید مدیریة ال 
 
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
 2016/2017احصائیات الموسم مراسلة ب/خ  -

  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
 12/04/2017لق��دم ی��وم اجتم��اع عم��ل الرابط��ات لجھ��ة باتن��ة م��ع االتحادی��ة الجزائری��ة لك��رة امراس��لة ب/خ  -

  بباتنة
  تعیین الحكام الجھویینمراسلة ب/خ  -
  تعیینات الحكام الجھویین  -

  :ال یوجدبرید النوادي 
 

 ال یوجد : برید مختلف 
  

  البرید الصادر/ 
لكل  2017/2018الفرق المتأھلة للدور الجھوي لكأس الجمھوریة مراسلة إلى الرابطة الجھویة باتنة  ب/خ  -

  األصناف
  مراسلة إلى الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة ب/خ بطل الوالیة للقسم الشرفي والترتیب النھائي للبطولة. -
  

للموس��م  للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 18والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 21 ل��ةتحلی��ل مق��ابالت الجو/  03
2016/2017 :    

  

ف�ي ظ�روف  31/03/2017للقس�م الش�رفي ی�وم واالخی�رة   22جرت مقابالت الجول�ة           

ج�رت ف�ي ظ�روف  24/03/2017ی�وم  الش�رفي  ما قب�ل للقسم 18كذلك مقابالت الجولة  حسنة،

وبذلك انتھت بطولة القسم الش�رفي  ماعد غیاب فریقي أھل الواد وعین الریش في مقابلتھما، حسنة

    .24/03/2017وبطولة القسم ما قبل الشرفي یوم  31/04/2017یوم 

   : اللجان مالـــــــأع/ 04
  

  للشرفي وما قبل الشرفي النھائي المصادقة على النتائج والترتیب -    :أكابر لجنة التنظیم الریاضي 
  قرئ وصودق علیھ خالل  ھذه النشریة 14محضر رقم  -                                          

  2016/2017دبي للموسم التقریر اال إنجاز -                                          
  

  2016/2017التقریر االدبي للموسم  إنجاز -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
                                      

  
  2016/2017التقریر االدبي للموسم  إنجاز -     : باطـــــنة االنضــــــلج

  
  



     ق علیھ خالل ھذه النشریةقرئ وصود 12محضر رقم  -  :شباب لجنة التنظیم الریاضي
  المصادقة على نتائج والترتیب لبطولة أبطال الشباب -                                        
  تعیین أبطال الشباب لكل صنف -                                        
  2016/2017التقریر االدبي للموسم إنجاز  -                                        

  

  :  شؤون مختلفة/ 05 
  

س�اعات  05وافق أعضاء مكتب الرابطة على توظیف السیدة لبادي حكیمة كعاملة نظاف�ة بنظ�ام  -
  لفائدة الرابطة الوالئیة لكرة القدم المسیلة

  

ت���م إرس���ال أبط���ال ك���اس الوالی���ة والمت���أھلین إل���ى ال���دور الجھ���وي لك���أس الجزائ���ر للموس���م  -
  ف إلى الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة كالتالي:لكل االصنا 2017/2018

  إتحاد أوالد سلیمان – إتحاد حمام الضلعةفریقي   --*/ صنف األكابر    
  السوامعمولودیة فریق    --*/ صنف األواسط  
  تارمونتشباب فریق   --*/ صنف األشبال   
  لقاء أوالد عدي لقبالةفریق   --*/ صنف األصاغر 

  
إل�ى الرابط�ة الجھوی�ة لك�رة الق�دم  2016/2017ل الوالی�ة للقس�م الش�رفي للموس�م تم إرسال بط -

  .حمام الضلعة اتحادباتنة وھو فریق 
  
للس�ید بوغ�ازي محس�ن  2016/2017وافق مكتب الرابطة على إعطاء المنحة السنویة للموس�م  -

 09/2016ك م�ن المدیر اإلداري والمالي والس�ید ب�ن حمی�دوش رفی�ق الم�دیر التقن�ي للرابط�ة وذل�
  .06/2017إلى 

  
  من طرف اللجان خالل ھذا االجتماع 2016/2017لموسم ا لنھایة تم تقدیم التقاریر االدبیة -
  
في األخیر قدم رئیس الرابطة السید العمري بن حمیدوش تشكراتھ الحارة ألعضاء المكتب عل�ى  -

  لمزید من النجاح.وعملھم الدؤوب وتمنى لھم ا 2016/2017تفانیھم في إنجاح الموسم 
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــبوغ


