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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

  لرئیس لجنة القوانین والتأھی 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

  طبیةرئیس اللجنة ال  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

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

  
  : جدول األعمال كما یلي

  14قة على النشریة الرسمیة رقم المصاد / 01
  و الصادر / البرید الوارد 02
   2015/2016للموسم  وما قبل الشرفي الشرفيین القسمتحلیل مقابالت /  03
  أعمال اللجان/ 04
  شؤون مختلفة/ 05
  
  
 
  
  
  
  
  



  
   14/ المصادقة على النشریة الرسمیة رقم 01

  

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
  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
 
 مراسلة ب/خ إبداء الرأي حول تأسیس جمعیة-

 لكرة القدم برید االتحادیة الجزائریة  : 
 16/04/2016بتاریخ  132القانون األساسي للرابطة الوالئیة وقرار الوزارة رقم  -
 01/05/2016امتحان الحكام ما بین الرابطات یوم مراسلة ب/خ  -
 –إیمیل  -جویلیة بالجزائر   05بملعب  01/05/2016مراسلة ب/خ دعوة لنھائي كأس الجمھوریة یوم  -
 01/05/2016حان الحكام ما بین الرابطات یوم مراسلة ب/خ تصحیح حول امت -
  2015/2016ب/خ إحصائیات البطولة للموسم  55منشور رقم  -

  ال شيء :المحترفة لكرة القدمالرابطة برید  
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  21/04/2016اجتماع لجنة معاینة المالعب یوم مراسلة ب/خ  -
  20/04/2016والد خلوف یوم مراسلة ب/خ معاینة ملعب أ -
   01/05/2016قائمة الحكام المتحان الحكام الجھویین یوم  مراسلة ب/خ -
  تعیینات الحكام الجھویین  -

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

 برید مختلف :  
 07/05/2016لنسویة ب/خ تنظیم مقابلة في كرة القدم یوم مراسلة رابطة كرة القدم ا -
 05/05/2016مراسلة أمل بوسعادة ب/خ دعوة لحضور معاینة ملعب بوسعادة یوم  -
  07/05/2016مراسلة رابطة كرة القدم النسویة ب/خ تغییر مكان مقابلة في كرة القدم یوم  -

  البرید الصادر/ 
  اقتراح أسماء لجنة معاینة المالعبب/خ   الجھویة باتنة الرابطةإلى  19/04/2016بتاریخ  مراسلة -
الف��رق المتأھل��ة لل��دور الجھ��وي لك��أس إل��ى الرابط��ة الجھوی��ة باتن��ة  ب/خ  19/04/2016مراس��لة بت��اریخ  -

  لكل األصناف 2016/2017الجمھوریة 
یة العامة االنتخابی�ة لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ إشعار بتاریخ الجمع 19/04/2016مراسلة بتاریخ  -

  14/05/2016للرابطة یوم 
  لمدیریة الشباب والریاضة ب/خ ابداء الرأي حول تأسیس جمعیة 24/04/2016مراسلة بتاریخ  -
إلى االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ اشعار بتنظیم جمعیة عامة استثنائیة  26/04/2016مراسلة بتاریخ  -

  30/04/2016لمطابقة القانون األساسي یوم 
إل��ى مدیری��ة الش��باب والریاض��ة ب/خ اش��عار بتنظ��یم جمعی��ة عام��ة اس��تثنائیة  26/04/2016مراس��لة بت��اریخ  -

  30/04/2016لمطابقة القانون األساسي یوم 
إلى الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ الجمعیة العامة االس�تثنائیة  26/04/2016مراسلة بتاریخ  -

  30/04/2016الساسي یوم لمطابقة القانون ا
إل��ى الرابط��ة الجھوی��ة لك��رة الق��دم باتن��ة ب/خ بط��ل الوالی��ة للقس��م الش��رفي  28/04/2016مراس��لة بت��اریخ  -

  والترتیب النھائي للبطولة.
  



 للقس��م م��ا قب��ل الش��رفي 18والجول��ة  لقس��م الش��رفيل 26و 25 ل��ةتحلی��ل مق��ابالت الجو/  03
   : 2015/2106للموسم 

  

 واالخی�رة 26والجول�ة  19/04/2016للقسم الش�رفي ی�وم   25جرت مقابالت الجولة           

ی����وم غی����اب فریق����ي الس����وامع وال����زرزور ماع����دا  ف����ي ظ����روف حس����نة، 22/04/2016ی����وم 

 22/04/2016وغی��اب االم��ن ف��ي مقابل��ة س��یدي حمل��ة وإ.ع��ین الخض��راء ی��وم  19/04/2016

الش�رفي ج�رت ف�ي ظ�روف  م�ا قب�ل للقس�م 18كذلك مقابالت الجولة  ،وغیاب إ.سیدي عامر كذلك

وبطول�ة القس�م م�ا قب�ل الش�رفي ی�وم  22/04/2016وبذلك انتھت بطولة القسم الشرفي یوم  حسنة

23/04/2016.    

   : مال اللجانـــــــأع/ 04
  

  للشرفي وما قبل الشرفي النھائي المصادقة على النتائج والترتیب -    :أكابر لجنة التنظیم الریاضي 
  قرئ وصودق علیھ خالل  ھذه النشریة 24محضر رقم  -                                          

  دراسة القضایا -                                          
  2015/2016تحضیر التقریر االدبي للموسم  -                                          

  

  2015/2016تحضیر التقریر االدبي للموسم  -    یم :ـــــــنة التحكــــــــلج
                                      

  
  خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 27محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج

 دراسة القضایا. -
  2015/2016تحضر التقریر االدبي للموسم  -

  
  2015/21016للموسم  التقریر االدبي -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي

  

  :  شؤون مختلفة/ 05 
  

س��نة ی��وم  21زی��ارة فری��ق أم��ل بوس��عادة لفئ��ة أق��ل م��ن ق��دم رئ��یس الرابط��ة ع��رض ح��ال ع��ن  -
رفق��ة وال��ي الوالی��ة وم��دیر الش��باب والریاض��ة لتش��جیعھ لمقابل��ة النھ��ائي لك��اس  25/04/2016

  الجمھوریة لھذه الفئة.
  

لین إل���ى ال���دور الجھ���وي لك���أس الجزائ���ر للموس���م ت���م إرس���ال أبط���ال ك���اس الوالی���ة والمت���أھ -
  لكل االصناف إلى الرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة كالتالي: 2016/2017

  شباب الزرزور –شباب سیدي حملة فریقي   --*/ صنف األكابر    
  مولودیة حمام الضلعةفریق    --*/ صنف األواسط  
  شباب الزیتونفریق   --*/ صنف األشبال   

  وفاق عین الخضراءفریق   --نف األصاغر */ ص
  
إل�ى الرابط�ة الجھوی�ة لك�رة الق�دم  2015/2016تم إرسال بطل الوالی�ة للقس�م الش�رفي للموس�م  -

  .عین الخضراء اتحادباتنة وھو فریق 
  
ح�ال ع�ن  قدم السید عوینة عبد القادر منسق لجنة معاینة المالعب لرابطة باتن�ة الجھوی�ة ع�رض -

  مجانة –المھیر  –دوسن  –سیدي خالد  –رأس المیعاد  –نة للمالعب زیارات المعای



تم إجراء الجمعیة العامة االستثنائیة لمطابقة القوانین االساس�یة النموذجی�ة للرابط�ة الوالئی�ة لك�رة  -
بحض�ور ممث�ل مدیری�ة الش�باب والریاض�ة لوالی�ة  30/04/2016القدم لوالیة المسیلة وذل�ك ی�وم 

  16/04/2016المؤرخ في  132لقرار وزارة الشباب والریاضة رقم  المسیلة وذلك طبقا
  
للس�ید بوغ�ازي محس�ن  2015/2016وافق مكتب الرابطة على إعطاء المنحة السنویة للموس�م  -

 09/2015المدیر اإلداري والمالي والس�ید ب�ن حمی�دوش رفی�ق الم�دیر التقن�ي للرابط�ة وذل�ك م�ن 
ء المنح الشھریة للسیدة ب�الي زین�ب ع�ون مكت�ب والس�یدة كما قرر المكتب إعطا -، 06/2016إلى 

  .  31/12/2016إلى  01/01/2016لبادي حكیمة عاملة النظافة من 
  
ذك��ر رئ��یس الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم بت��واریخ االنخ��راط للف��رق للقس��مین الش��رفي وم��ا قب��ل  -

والتي تم نشرھا  2016/2017الشرفي حسب ما جاء في الشروط القانونیة لبطولة الھواة للموسم 
  مسبقا عبر موقع الرابطة اإللكتروني.

  
  02/05/2016قدم رئیس الرابطة عرض حال عن زیارة المعینة لملعبي مقرة والمسیلة یوم  -
  
بمناس�بة  01/05/2016قدم رئیس الرابطة عرض ح�ال ع�ن دعوت�ھ إل�ى ب�رج ب�وعریریج ی�وم  -

  كرة القدو لوالیة برج بوعریریج.تكریم السید نباش الجمعي رئیس سابق لرابطة 
  
تشرف مكتب الرابطة في اجتماعھ االخیر قب�ل اختتام�ھ بقلی�ل بحض�ور م�دیر الش�باب والریاض�ة  -

لوالیة المسیلة الذي قدم كلمة ألعضاء مكتب الرابطة حی�ث ش�جعھم عل�ى العم�ل ال�دؤوب كم�ا ن�وه 
ستص�ب ف�ي حس�اب الرابط�ة الوالئی�ة إلى مبالغ انخراطات الفرق لكل االقسام لوالیة المسیلة الت�ي 

    لكرة القدم وذلك حسب قرار السید والي الوالیة.
  
في األخیر قدم رئیس الرابطة السید العمري بن حمیدوش تشكراتھ الحارة ألعضاء المكتب عل�ى  -

  وعملھم الدؤوب وتمنى لھم المزید من النجاح. 2015/2016تفانیھم في إنجاح الموسم 
  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المالي                            المدیر اإلداري و
  

     العمري بن حمیدوش        ن                                                              ـازي محســــبوغ


