
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 70انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 3702 ديسًبز 16 االثنيٍست نيىو ــانجه

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ العمري شحمٌد وبن 
 انمديــز اإلداري وانمانــــي بوغاسي محـــــســن

 رئيس نجنة االنضباط بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئيس نجنة انتنظيم انزياضي فىـــطـٌدي مصـــمه

 رئيس نجنة انتحكيم ادرــــعوٌنة عبـــد الق

 رئيس نجنة انقوانين وانتأهيم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 عضـــــــــــــــــــو بلبــــــــــاي إبراهٌم

 عضو نجنة االنضباط علوانً حسٌن

 :انغائبىٌ بعذر
 

 نائب انزئيس مـقـــزي اندراجـــــي

 نائب رئيس بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 ـطةـنهزابــ انمديــز انتـقـــني رفــيــق شبن حميد و

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

  انذي رحبب بانحاضبزين  بم  ، شحميد وبن  انعمزيافتتحت انجهسة من طزف رئيس انزابطة انسيد

أحال انكهمة إني انسيد بوغباسي محسبن انمبديز اإلداري وانمباني انبذي يبزر فبي قبزاجد نقباط جبدول 

 األعمال.

 : يجذول األعًال كًا يه
 

 70انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 70

 و انصادر / انبزيذ انىارد 73

  3703/3702نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

  أعًال انهجاٌ/ 70

  شؤوٌ يختهفت/ 70

 

 
 
 
 
 
 
 



  10/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم النشــرٌة الرســ بعـ ــا  06مٌة رــ ـــمل المصــادـة علٌه ـــطة اـ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ وعرضــها عل
 باإلجماع

 

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

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

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 

اجاماع مكاب الرابطة الـً السـٌد العمـري بـن حمٌـدوش و السـٌد مقـري و بخصوص  04/12/2013باارٌخ  مراسلة -
   السٌد بنٌة و السٌد عوٌنة وو السٌد عمرون

   :برٌد النوادي 
 طلب اأخٌر مقابلة األكابر  بخصوص 09/12/2013 خباارٌ برهومفرٌق  مراسلة -
 اوضٌح ب/خ مقابلة االواسط بخصوص 09/12/2013 خفرٌق برهوم باارٌ مراسلة -
 اساغالل الملعب لفرٌق سٌدي عامر بخصوص 11/12/2013 خفرٌق امل بوسعاد  باارٌ مراسلة -
 عقوبةطلب اخفٌف ال بخصوص 11/12/2013 خفرٌق ااحاد مجدل باارٌ مراسلة -

 برٌد مختلف : 
   موافقة على  اساغالل المضماربخصوص  04/12/2013باارٌخ  مركب ماعدد الرٌاضال مراسلة -

 البرٌد الصادر/ 
 ب/خ طلب معاٌنة الملعب البلدي 03/12/2013باارٌخ  شباب الزرزورمراسلة  -
محمد  07/12/2013لٌوم  ب/خ برمجة مقابلة 03/12/2013باارٌخ  وعٌن الحجل مراسلة شباب الزرزور -

 بوضٌاف
 ب/خ مكان إجرا  المقابلة األكابر 03/12/2013مراسلة شباب الزرزور وعٌن الحجل باارٌخ  -
 ب/خ اأجٌل مقابلة األكابر 04/12/2013مراسلة سرٌع المعذر وشباب مناعة باارٌخ  -
  05/12/2013لٌوم ب/خ اسادعا   04/12/2013مراسلة شباب سٌدي عامر و ا س ابراهٌم باارٌخ  -
 صاغراال ماأخر ب/خ برمجة مقابلة  09/12/2013مراسلة المطارفة و بنً ٌلمان باارٌخ  -
ب/خ اسادعا  ٌوم الثالثا   09/12/2013مراسلة اامسة مجدل واارمونل وجٌل صاعد مناعة باارٌخ  -

10/12/2013 
 المقابلة ب/خ مكان إجرا  09/12/2013مراسلة السوامع وسٌدي حملة باارٌخ  -
 األكابر فب/خ اأجٌل مقابلة صن 09/12/2013مراسلة أمل برهوم شرفا  الهامل باارٌخ  -
 ب/خ إجرا  مقابلة األكابر 09/12/2013مراسلة سٌدي عامر و امل برهوم باارٌخ  -
 كابرب/خ اغٌر ملعب مقابلة صنف اال 11/12/2013مراسلة ااحاد مجدل و نجوم مجدل و شرفا  الهامل باارٌخ  -
 ب/خ برمجة مقابلة الماأخر  صنف االكابر 11/12/2013مراسلة شباب مناعة و مجدل باارٌخ  -
 ب/خ إلغا  برمجة صنف األكابر 12/12/2013مراسلة رؤسا  الفرق س عامر و اس ابراهٌم باارٌخ  -
 ب/خ ملعب مقابلة األكابر 16/12/2013مراسلة جٌل الصاعد و شباب الزرزور باارٌخ  -
 
 
 
 
 



للموسللم  للقسللم مللا قبللم الشللرفً 10و 10والجولللة  لقسللم الشللرفًل 01 الجولللةتحلٌللم مقللاب   /  10
0100/0100 :  

 

ماعـدا مقابلـة عـٌن الخضـرا  و بـن  عادٌـة للقسم الشرفً فً ظـروف 10 الجولةمقابالل لعبل           

للقسم ما ـبل الشرفً  08و07أما مقابالل الجوالل  ،سرور الاً شهدل اجاٌاح الملعب بعد نهاٌة المقابلة

ماعـدا مقابلـة الاامسـة و ااحـاد مجـدل الاـً شـهدل اعاـدا  علـى الحكـم بعـد نهاٌـة  عادٌةجرل فً ظروف 

، وعـدم إجـرا  مقابلـة جٌل مناعة و اارمونل الاً اوـفـل بسـبب اجاٌـاح ارضـٌة المٌـدانالمقابلة و مقابلة 

  ونوغة والمعذر بسبب غٌاب فرٌق المعذر.

   : مام اللجانـــــــأع/ 10
 للقسمٌنالمقابالل برمجة  -      لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراسة القضاٌا -                                         
 الاراٌبعلى الناائج  المصادـة -                                   

 ال الحكامدروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌب -       ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنال الحكام. -                                          

    2013/2014إحصائٌال رخص الالعبٌن للموسم  - : ٌمــــــلجنة القوانٌن والتأه

 وما ـبل الشرفًالشرفً  ٌنالقسمدراسة ـضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 ألصناف الشباب لجواللابرمجة  -      لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 والناائج والاراٌب  دراسة القضاٌا -                                             

 
 شؤون مختلفة :/ 10
 
مـع فرٌقـً سـٌدي عـامر واوالد سـٌدي  05/12/2013ـدم رئٌس الرابطة عرض حال عن اجاماع ٌوم  -

 بوسعاد . ابراهٌم بخصوص المقابلة الاً اجمعهما وبرمجاها فً ملعب
 
جٌــل  -إاحــاد مجــدل -مــع الفــرق اامســة 10/12/2013اجامــاع ٌــوم عــرض حــال  رئــٌس الرابطــةـــدم  -

القسـم مـا ـبـل الشـرفً فـً  07اارمونـل بخصـوص األحـدال الاـً جـرل خـالل مقـابالل الجولـة  -مناعة
 إطار احسٌس حول العنف فً المالعب وام إطعام الحاضرٌن على عااق الرابطة.

 
عرض حال عن اجاماع مع مسؤولً فرٌق عٌن الخضرا  بخصوص األحـدال الاـً الرابطة  رئٌس ـدم -

 خالل مقابلة عٌن الخضرا  وكوكب بن سرور.جرل 
 

 طةـــيس انزابـرئ                                           انمديز اإلداري وانماني                            
     شحميد وانعمزي بن                                                             بوغاسي محسن                  

 


