
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 41انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4141 يارس 14 االثنيٍست نيىو ــانجه

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 ســـــــــــــــــــــنائب رئي ـة مـحـــمـــدــــــبــــنــيـ

 ســـــــــــــــــــنائب انزئي ــزي اندراجـــــيــــمـقـ

 انمديــز اإلداري وانمانــــي نـــــبوغاسي محـــــســ

 ـطةـانمديــز انتـقـــني نهزابــ ـقــــرفــيـ شبن حميد و

 يمـــــــــــنة انتحكــــرئيس نج ادرــــة عبـــد القـــــعوٌن

 رئيس نجنة انقوانين وانتأهيم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 رئيس نجنــــــــة االنضبــــــاط ٌدـــــــبن الذٌب عبد الحم

 عضــــــــــــــــــــو بلبـــــــــــاي إبراهٌــــــم

 عضـــــــــــــــــــو درفـــــــــــان أحمــــــــــ

  :انغائبىٌ بعذر

 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ ريــــالعم شحمٌد وبن 

 رئيس نجنة انتنظيم انزياضي فىـــطــــــٌدي مصـــمه

 

   مق  زي يد ــــ  ـة انسـط  ـيس انزابــ  ـرئ نائ  ب زفـ  ـن طـ  ـسة مــ  ـت انجهـافتتح

اسي ــ ـيد بوغـــ ـال انكهمة إني انســــثم أح انذي رحب بانحاضزين ، اندراجي

زع ف ي ر زا ن نق اط ج دول ــ ـذي شـي ان ــــز اإلداري وانمانـــــن انمديـــمحس

 األعمال.

 
 : هيــًا يـــال كــًـذول األعــــج
 

 41انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 14

 ادرــــو انص ذ انىاردــــ/ انبزي 14

نهًىسللللى  ويللللا قبللللم انشللللز ي انشللللز ييٍ هقسللللًن تيقللللابلث انبطىنللللتحهيللللم /  03

4141/4141  

  جاٌــــــال انهـــــًـأع/ 11

 فتـــــؤوٌ يختهــــش/ 10

 

 

 

 

 

 



  01/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ـــطة  13النشــرٌة الريــمٌة رــ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ وعرضــها عل
 اإلجماعاــمت المصادـة علٌها ب

 

 :/ البرٌد الوارد10
 
  ـام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقرا   البرٌد الوارد والصادر كاآلاً: - 
 
 :ال ٌوجد   برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة  

       

 برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم  :   

 
كممثـ  االاحادٌـة اعٌٌن اليٌد بن حمٌدوش العمري بخصوص  18/03/2014مرايلة باارٌخ  -

 .30/03/2014فً مقابلة وفاق يطٌف وكواون يبور الكامرونً لٌوم 

  ٌوجد ال  :المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد:   

بخصوص اماحان الحكـام مـا بـٌن الرابطـات نوـري واخابـار  27/03/2014مرايلة باارٌخ  - 
 بمدٌنة الشلف. 14/04/2014بدنً ٌوم 

بخصوص ـائمة الحكام المرشحٌن الماحان ما بٌن الرابطـات  27/03/2014مرايلة باارٌخ  -
 14/04/2014لٌوم 
 –بخصوص إريا  ملف ـضٌة مقابلة المطارفة وبن يـرور  27/03/2014مرايلة باارٌخ  -

  –طعن 
بخصــــــوص ٌــــــوم اكــــــوٌنً للحكــــــام الجهــــــوٌٌن ٌــــــوم  31/03/2014مرايــــــلة باــــــارٌخ  -

 بباانة. 03/04/2014
بخصـــوص ٌـــوم اكـــوٌنً للحكـــام الجهـــوٌٌن بالميـــٌلة ٌـــوم  31/03/2014مرايـــلة باـــارٌخ  -

04/04/2014   

   :برٌد النوادي 
ــارٌخ   المطارفــة مرايــلة -  ــربخصــوص  23/03/2014با ــة  اقرٌ بــن المطارفــة وحــو  مقابل

 يرور
     اوضٌح ولفت اناباهالاماس وبخصوص  23/03/2014باارٌخ  بن يرور مرايلة - 
 

 برٌد مختلف : 
اقرٌر اكمٌلً فٌما ٌخـص بخصوص  23/03/2014باارٌخ الحكم لكح  عٌيى  إلىمرايلة  -

   المطارفة وبن يرور
 

 البرٌد الصادر -
اقرٌر  إريا جدو  ب/خ  17/03/2014باارٌخ   الخزٌنة العمومٌة أمٌنالً  مرايلة -    
    وأدبًمالً 
                                         األكابرمقابلة صنف  إلغا ب/خ  19/03/2014باارٌخ داد عٌن الحج  ومرايلة الً  -    
 MAADER/ABB ABS/USHD/FLN/MS'ILA/USA/NM/MCمرايلة الً -    

MS'ILA/MN/JRBM  ينة  13دورات لفئة اـ  من ب/خ  19/03/2014باارٌخ 
  اغٌٌر مكان المقابلةب/خ  20/03/2014باارٌخ  ةمرايلة يٌدي عامر و حمام الضلع -    
ب/خ اغٌٌر اأخٌر  25/03/2014مرايلة أوالد يٌدي إبراهٌم و يٌدي عامرباارٌخ  -    

 المقابلة األكابر 
 ب/خ إلغا  مقابلة األكابر  26/03/2014مرايلة اارمونت ونجوم مجد  باارٌخ  -    
ب/خ إريا  ملف ـضٌة مقابلة  30/03/2014خ مرايلة رابطة كر  القدم باانة باارٌ -    

 21/03/2014المطارفة وبن يرور لٌوم 



 
 
 
 

للقسام ماا  00و01والجولاة  لقسام الشارفًل 00و01 الجولاةتحلٌل مقاابت  /  11
 قبل الشرفً

  : 0101/0102للموسم  
 
 

أمــا  ،عادٌــة للقيــم الشــرفً فــً وــروف 01و  01 الجولــةمقــاب ت لعبــت           

ــا ماعــدا  عادٌــةللقيــم مــا ـبــ  الشــرفً جــرت فــً وــروف  01و01 لــةب ت الجومق

اوــف مقابلــة المطارفـة وبـن يــرور وايـجٌ  اعاـدا  علــى الحكـم بعـد نهاٌــة  ايـجٌ 

فً مقابلـة أوالد يـٌدي إبـراهٌم  مقابلة حمام الضلعة وبنً ٌلمان كذلك غٌاب الطبٌب

يــجٌ  الغٌــاب العــام وغٌــاب فــرق جٌــ  صــاعد مناعــة والزٌاــون وا ويــٌدي عــامر.

 .وانيحابه من بطولة القيم ما ـب  الشرفً جٌ  صاعد مناعةلفرٌق 

 

 

  مال اللجان :ـــــــأع/ 12
 

 برمجة المقاب ت للقيمٌن -        لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 دراية القضاٌا -                                       
 دـة على الناائج الاراٌبالمصا -                                  

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبات الحكام -        ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

ــــــربص -                                         ــــــام احضــــــٌر ا ــــــوم  الحك الجهــــــوٌٌن بالميــــــٌلة ٌ
04/04/2014. 

                                          

 القيمٌن الشرفً وما ـب  الشرفًدراية ـضاٌا  -         : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 الاراٌب النهائً والاقرٌر االدبً -شباب:  لجنة التنظٌم الرٌاضً

  

 FAF1احضٌر اربص المدربٌن  -        :ة ــــــــــالمدٌرٌة التقنٌ

ــة الربٌــ عــرح حــا  عــن -                                         ــة أـــ  مــن دورات عطل  13ع لفئ
           ينة.

 

 شؤون مختلفة :/ 13
 

مهمـة إٌـداع ملـف ـضـٌة المطارفـة بـن  عـرح حـا  عـن رئٌس الرابطـةنائب  ـدم -
  30/03/2014ٌوم  يرور للرابطة الجهوٌة باناة بيب طعن من طرف بن يرور

 
ــــ  مــــن  - ــــوم  13ـــــدم المــــدٌر الاقنــــً عــــرح حــــا  عــــن دورات فئــــة أـ يــــنة ٌ

 ببرهوم. 31/03/2014ببويعاد  وٌوم  27/03/2014
 

 طةـــيس انزابـرئ                                                انمديز اإلداري وانماني   
     شحميد وانعمزي بن                             بوغاسي محسن                              


