
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 60انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 3602 ديسًبز 03 انثالثاءست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ

 
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ العمري شحمٌد وبن 
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ رفــيــق شحميد وبن 

 رئيس نجنت االنضباط بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٌدي مصـــمه

 رئيس نجنت انتحكيم ادرــــعوٌنة عبـــد الق

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 عضـــــــــــــــــــو إبراهٌمبلبــــــــــاي 

 عضو نجنت االنضباط علوانً حسٌن

 :انغائبىٌ بعذر
 

 نائب انرئيس يمـقـــري اندراجـــــ

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  انديي  ، شحميدد وبن  انعمريافتتحت انجهست من طرف رئيس انرابطت انسيد

رحب بانحاضرين ثم أحال انكهمت إندي انسديد بوغدازي محسدن انمددير اإلداري 

 وانماني انيي شرع في قراءة نقاط جدول األعمال.

 : هيجذول األعًال كًا ي
 60انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 60

 و انصادر / انبزيذ انىارد 63

  3603/3602نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

  أعًال انهجاٌ/ 60

  شؤوٌ يختهفت/ 60

 

 
 
 



  10/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  النشــرٌة بعـ ـــطة  05الرســمٌة رــ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ وعرضــها عل
 اــمت المصادـة علٌها باإلجماع

 
 

ـام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقرا   البرٌد الوارد : الوارد البرٌد /10

  والصادر كاآلاً:
 
 :ال ٌوجد  برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
 

 ٌوجد: ال برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم  
 
  ال ٌوجد :المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 

   مقابلة كاس الجزائر الشباب ةعقوبة اأدٌبٌبخصوص  19/11/2013باارٌخ  مراسلة -
 بمهمة للحكم عجابً فٌصل  أمربخصوص  26/11/2013باارٌخ  مراسلة -
ــارٌخ  مراســلة - ــدور ال الــ  بربخصــوص  26/11/2013با ــر ال ــاس الجزائ ــبات ك ــامم مق ن

 شباب 
 بمعاٌنة الملعب عٌن الحجلبخصوص  26/11/2013باارٌخ  مراسلة -
 

 برٌد النوادي:  
 
 اعطل حافلة أوالد سلٌمان بخصوص 24/11/2013 خباارٌ أوالد سلٌمانفرٌق  مراسلة -
  أوالد سلٌمان معاٌنة الملعببخصوص  25/11/2013باارٌخ  أوالد سلٌمانمراسلة فرٌق  -
   .طعن فً عقوبة بخصوص 25/11/2013باارٌخ  برهوممراسلة فرٌق  -
 أواسطبخصوص طلب اأجٌل مقابلة  25/11/2013مراسلة فرٌق مجدل  باارٌخ  -
 بخصوص اسدٌد غرامة مالٌة 26/11/2013مراسلة فرٌق برهوم باارٌخ  -
 ٌد غرامة مالٌةبخصوص اسد 26/11/2013مراسلة فرٌق عٌن الخضرا  باارٌخ  -
شـكو  ضـد حكـم لقـا  بخصـوص  02/12/2013باـارٌخ   فرٌـق جٌـل صـاعد مناعـة مراسلة -

 ضلعةالزٌاون و ح  
 بخصوص طلب إعاد  معاٌنة الملعب  02/12/2013شباب زرزور  باارٌخ  مراسلة -
 بخصوص طلب إعاد  رخصة العب  02/12/2013باارٌخ   إبراهٌمشباب ا س  مراسلة -
ــارٌخ ف مراســلة - ــق ســٌدي عــامر با ــن لمقابلــة  03/11/2013رٌ ــوفٌر اقم بخصــوص طلــب ا

 رٌاضٌة 
 

 
 
 
 



 : برٌد مختلف
 
ــارٌخ  حكــم خضــراوي محمــد اقمــٌن  مراســلة - ــب إعفــا  مــن بخصــوص  61/11/2013با طل

 المهمة الاحكٌم 
 بخصوص طلب ادخل عاجل 29/11/2013بلدٌة مناعة   باارٌخ  مراسلة -
ــارٌخ  مراســلة - ــة با ــة المطارف ــن  01/12/2013جمعٌ ــم ب ــر مفصــل عــن الحك بخصــوص اقرٌ

 سرور و المطارفة
 بخصوص محضر اجاماع 03/12/2013اقمانة العامة مصلحة الاخلٌص باارٌخ  مراسلة -
 

 البرٌد الصادر/ 

 
 إلى اأخٌر مقابلة اقكابر  19/11/2013مراسلة برهوم و بن سرور باارٌخ 

 إلى معاٌنة الملعب البلدي 19/11/2013الزرزور باارٌخ مراسلة شباب 
 إلى اقدٌم مقابلة اقواسط  20/11/2013إبراهٌم باارٌخ  -س -مراسلة زرزور و ا

 10:00من إلى اغٌر وـت المقابلة  21/11/2013مراسلة  عٌن الحجل وحمام الضلعة باارٌخ 
 سا 13:00 إلًسا 
برمجة المقابات إلى  24/11/2013ون باارٌخ برهوم السوامع المطارفة الزٌا مراسلة 

 ماأخر  شباب
 إلى معاٌنة الملعب البلدي 26/11/2013باارٌخ سلٌمان  مراسلة أوالد -

 إلى معاٌنة الملعب البلدي 03/11/2013مراسلة المعدر أوالد سلٌمان باارٌخ 
 صنف اقواسطإلى اغٌر مقابلة  26/11/2013 إبراهٌم باارٌخمراسلة أوالد سلٌمان و ا س 

إلـى  27/11/2013ما ـبـل  الشـرفً  باـارٌخ  –شرفً –مراسلة رؤسا  النوادي وطنً جهوي 
 انخراط

 سنة  13فئة اـل من  
 إلى اأخٌر مقابلة اقواسط 27/11/2013شباب مناعة باارٌخ -مراسلة سٌد ي عامر

مراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة  -
WRBT/JSM/USA/ZIZ/IBM/NNO/NM/SM/SMB/CSH/ABB/CHCH/MBBI/KBS/MBS/W

HT   لاسدٌد الغراماتا اعذرإلى  01/12/2013باارٌخ 

للقسم ما  10و 10والجولة  لقسم الشرفًل 10و10 تتحلٌل مقابالت الجوال/  10
  : 0100/0100للموسم  قبل الشرفً

 

أمــا  ،عادٌــة للقســم الشـرفً فــً  ـروف 09و08مقــابات الجـوالت لعبـت           

  عادٌة.ل الشرفً جرت فً  روف للقسم ما ـب 06و05مقابات الجوالت 

   : مال اللجانـــــــأع/ 10
 للقسمٌنالمقابات برمجة  -      لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراسة القضاٌا -                                         
 الاراٌبعلى الناائم  المصادـة -                                   

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبات الحكام -       : ٌمـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنات الحكام. -                                          

    2013/2014إحصائٌات رخص الاعبٌن للموسم  - : ٌلــــــلجنة القوانٌن والتأه

 رفًوما ـبل الشالشرفً  ٌنالقسمدراسة ـضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 برمجة الجولة ال انٌة قصناف الشباب -      لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 والناائم والاراٌب  دراسة القضاٌا -                                             



 

 شؤون مختلفة :/ 10    
 
ــوم  - ــاع ٌ ــٌس الرابطــة عــر  حــال عــن اجام ــدم رئ بخصــوص  21/11/2013ـ

رات الرٌاضٌة حٌ  أكد مدٌر الحماٌـة المدنٌـة علـى أن الاغطٌة الصحٌة أ نا  الا اه
ــل الا ــاهرات  ــة ك ــى اغطٌ ــادر عل ــر ـ ــ  غٌ ــواطنٌن وأن ــة ســٌار  اإلســعاف للم أولوٌ

 الرٌاضٌة لك راها على مساو  بلدٌة المسٌلة.
 -اقعضا  عر  حال عن زٌارات المعاٌنة لبع  الماعب البلدٌة: السـوامعـدم  -

 –أوالد ســلٌمان  –مجــدل  –ســٌدي عــامر  –ســة اام –ونوغــة  –عــٌن الخضــرا  
 زرزور.

ـــرر رئــٌس الرابطــة اســادعا  رئٌســً فرٌقــً ســٌدي عــامر وأوالد ســٌدي ابــراهٌم  -
 .05/12/2013بخصوص المقابلة المقرر  بٌنهما وذلك ٌوم 

 
 طتـــيس انرابـرئ                                               انمدير اإلداري وانماني      
     شحميد وانعمري بن                                            بوغازي محسن               


