
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  08الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 

  2016 جانفي 11 االثنینسة لیوم ــالجل

  
 

 :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

  عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  عضـــــــــــــــــــو  سالـــــم محمــــد
  رئیس اللجنة الطبیة  رقیق برة عبد الحمید

  
  :الغائبون بعذر

 

  نائب رئیس  ـــدبــــنــیـــة مـحـــم
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي فىـــطـیدي مصـــمھ

 
        ال��ذي رح��ب   ، ب��ن حمی��دوش العم��ري  افتتح��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

  07المصادقة على النشریة الرسمیة رقم  / 01
  و الصادر البرید الوارد/  02
   2015/2016للموسم  وما قبل الشرفي الشرفيین القسمتحلیل مقابالت /  03
  2014/2015واألدبي  2015المصادقة على القریرین المالي لسنة / 04
  أعمال اللجان/ 05
  شؤون مختلفة /06
  
  
  
  



  
   07لى النشریة الرسمیة رقم المصادقة ع/ 01

  

وعرض�ھا عل�ى أعـ�ـضاء مكت�ب الرابــ�ـطة تـ�ـمت المص�ادقة         07النش�ریة الرس�میة رقـ�ـم     بعــد قـ�ـراءة          
  علیھا باإلجماع

  

   :قام المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي: البرید الوارد/ 02
  
 ال شىء  :لریاضةبرید مدیریة الشباب وا 

  
 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
  26تعلیمة رقم خ /مراسلة ب -
-  

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید:  
ی�وم   MCEE/CRBAIN FEKROUNك�أس الجمھوری�ة   خ أم�ر بمھم�ة ل�رئیس الرابط�ة كمح�افظ لق�اء       /مراسلة ب-

  بالعلمة  08/01/2016
  

  باتنة  دملكرة الق الرابطة الجھویةبرید:  
  –فاكس  -    09/01/2016-08و 02 -01لیومي  تعینات الحكام الجھویین   -
خ استدعاء الجمعیة العامة لرابطة الجھویة باتنة لعضوي المكتب بن حمی�دوش العم�ري وعم�رون    /مراسلة ب -

  ھشام 
ة لك�رة الق�دم مس�یلة ی�وم     خ استدعاء الجمعیة العام�ة لرابط�ة الجھوی�ة باتن�ة ل�رئیس الرابط�ة الوالئی�       /مراسلة ب -

16/01/2016   

 برید النوادي : 
   بخصوص شكوى مقابلة السوامع وحمام الضلعة  03/01/2016م السوامع بتاریخ  مراسلة -
 بخصوص طلب تقدیم مقابلت الشباب  03/01/2016مناعة بتاریخ .مراسلة ش -
  بخصوص طلب االنسحاب 05/01/2016مراسلة ش الھامل بتاریخ  -

 برید مختلف : 
  
   تھاني على ثالثي التحكیم خ /ب 03/01/2016بتاریخ  الرابطة الوالئیة لكرة القدم المدیة مراسلة -
خ دع��وة الفتت��اح ت��ربص الحك��ام /ب 28/12/2015الرابط��ة الوالئی��ة لك��رة ب��رج ب��وعریریج بت��اریخ   مراس��لة -

  .29/12/2015الجھویین لیوم 
   08/01/2016ثالثي التحكیم یوم بخصوص طلب  06/01/2016مراسلة سونغاز بتاریخ   -

  14/01/2016بخصوص طلب استغالل القاعة لیوم  11/01/2016مراسلة رابطة الوالئیة للكراتي 
  

  البرید الصادر/ 
  
  .كشف الحساب البریدي الجاري خ /ب برید الجزائر إلى  03/01/2016بتاریخ  مراسلة -
   تقدیم مقابلة الشباب خ /ب والھامل مناعة الفرق إلى  05/01/2016مراسلة بتاریخ  -
ت��اخیر مق��ابالت  خ /ب میكانی��ك ب��ن س��رور و ام��ل ع ال��ریش    إل��ى رؤس��اء   05/01/2016مراس��لة بت��اریخ   -

  االصاغر واالشبال 
   تدكیر لجنة االنضباطخ /ب و م حمام الضلعة وتارمونت الھامل فرق إلى  05/01/2016مراسلة بتاریخ  -
  ممثل رئیس الرابطة في الجمعیة باتنة خ /الى الرابطة الجھویة باتنة ب11/01/2016مراسلة بتاریح -
  
  
  
  
  



 للقس�م م�ا قب�ل الش�رفي     09و08والجول�ة   لقسم الش�رفي ل 13و 12 لةتحلیل مقابالت الجو/  03
   : 2015/2106للموسم 

  

ف�ي أحس�ن    08/01/2016و 01 يلی�وم  للقس�م الش�رفي   13و12 ةمقابالت الجوللعبت           

الت�ي ش�ھدت االعت�داء     01/01/2016ع�ین الخض�راء لی�وم    .ماع�دا مقابل�ة تارمون�ت وإ    ،الظروف

ف�ي مقابل�ة    )الغی�اب الث�اني   ( على الحكم الرئیس�ي بع�د نھای�ة المقابل�ة وغی�اب فری�ق ش�رفاء الھام�ل        

 09/01/2016 و 02ي ی�وم ل 09و08الجولة مقابالت كذلك  .08/01/2016الزرزور یوم .ش

   .جرت في ظروف حسنة

  :  2014/2015واألدبي للموسم  2015المصادقة على التقریرین المالي لسنة / 04
عل��ى أعض��اء   2014/2015واألدب��ي  للموس��م   2015بع��د ق��راءة التقری��رین الم��الي لس��نة         

مكتب الرابطة، وبعد مناقشة مختلف أبوابھ صادق أعض�اء المكت�ب باإلجم�اع عل�ى التقری�ر الم�الي       

وھ��ذا قب��ل عرض��ھ عل��ى أعض��اء الجمعی��ة . 2014/2015ب��ي للموس��م والتقری��ر األد 2015لس��نة 

    .العامة للرابطة للمصادقة

   : مال اللجانـــــــأع/ 05
   وما قبل الشرفي المصادقة على النتائج للشرفي -    :لجنة التنظیم الریاضي 

  ه النشریةقرئ وصودق علیھ خالل  ھذ 14و 13محضر رقم  -                                    
  

  تحضیر االختبار البدني للحكام الوالئیین والفحص الطبي للحكام الجدد -    :یم ـــــــنة التحكــــــــلج
 قرئ وصودق علیھ خالل ھذه النشریة 05محضر رقم  -                                    

  

  خالل ھذه النشریة یھقرئ وصودق عل  14و 13محضر رقم  -     : باطـــــنة االنضــــــلج
  .دراسة القضایا -

  للشباب الدور الثالث كأس الوالیةبرمجة  -    :شباب لجنة التنظیم الریاضي

  دراسة القضایا -
 خالل ھذه النشریة قرئ وصودق علیھ 07محضر رقم  -

  
  :  شؤون مختلفة/ 05

  

لحك�ام بس�بب   البن�زین والم�ازوت، ونظ�را لع�زوف الس�ائقین ع�ن نق�ل ا       نظرا للزیادات التي مست  -
  :ارتفاع تكلفة الطاقة وحتى تسیر المقابالت في أحسن الظروف

وبعد النقاش بین أعضاء مكتب الرابطة وافق أعضاء مكت�ب الرابط�ة عل�ى الزی�ادة ف�ي تس�عیرة       */ 
  :النقل الجماعي للحكام على الشكل التالي

  دج انتظار 400+ دج  X 2 (X 10المسافة (  -
  دج 1200.00تسعیرة جزافیة قدرھا  -------كلم  50 بالنسبة للمسافات أقل من -

  .ھذه التسعیر ساریة المفعول ابتداء من تاریخ ھذه النشریة

  
  

  طةـــیس الرابـرئ                                        المدیر اإلداري والمالي                            
  

     العمري بن حمیدوش                                          ن                            ـازي محســــبوغ


