
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 80انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 3802 ديسًبز 30 االثنيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ

 
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ العمري شحمٌد وبن 
 انمديــز اإلداري وانمانــــي بوغاسي محـــــســن

 نائب رئيس بــــنــيـــة مـحـــمـــد

 ـطةـانمديــز انتـقـــني نهزابــ رفــيــق شبن حميد و

 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

 ـــوعضــــــــــــــــ رفـــــــــــان أحمد

 

 :انغائبىٌ بعذر

 
 

 نائب انزئيس مـقـــزي اندراجـــــي

 
  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

 
 80انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 80

 و انصادر / انبزيذ انىارد 83

  3803/3802نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

  أعًال انهجاٌ/ 80

  شؤوٌ يختهفت/ 80

 



 
  10/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم النشــرٌة الرســم بعـ ــا  07ٌة 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
 
 :برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة   

 
 بخصوص اجاماع مجلس 23/12/2013باارٌخ  أمانة الصندوق الوالئً لارـٌة المبادرال الشباب  مراسلة -
 24/12/2013اسٌر الصندوق الوالئً لٌوم   -
 

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

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 اغٌر اوـٌل المقابلةبخصوص  29/12/2013باارٌخ  مراسلة -
 بباانة 01/01/2014ٌوم اكوٌنً للحكام لٌوم بخصوص  29/12/2013باارٌخ  مراسلة -
 

   :برٌد النوادي 
 برمجة مقابلة بالملعب البلدي الاامسة بخصوص 16/12/2013 خباارٌ جٌل الصاعد مناعة  فرٌق مراسلة -
 رالزر زوطلب معاٌنة ملعب  بخصوص 24/12/2013 خفرٌق الزرزور  باارٌ اسلةمر -
 احاجاج بخصوص 28/12/2013 خبرهوم  باارٌ أملفرٌق  راسلةم -
 األكابر مقابلة إشعار بخصوص 30/12/2013 خفرٌق ن مجدل   باارٌ راسلةم -

 برٌد مختلف : 
 إرسالبرـٌة  بخصوص 29/12/2013 خمدٌرٌة الحماٌة المدنٌة  باارٌ راسلةم -

 البرٌد الصادر/ 
 الماأخر برمجة مقابلة  ب/خ 18/12/2013باارٌخ مناعة  المعذرو مراسلة -
 برمجة المقابلة الشباب من ٌوم و الجمعةب/خ  18/12/2013باارٌخ  عٌن الخضرا  و برهوممراسلة  -
 و األحدو السبل  
 األكابراغٌر مكان مقابلة ب/خ  18/12/2013باارٌخ  معدر ااحاد مجدل مراسلة  -
 األكابرالغا  مقابلة ب/خ  19/12/2013باارٌخ  ااحاد مجدلمراسلة سرٌع المعذر  -
 اإلسعافاسخٌر سٌار  ب/خ  18/12/2013باارٌخ  مدٌرٌة الحماٌة المدنٌة بالمسٌلةمراسلة  -
 األكابراغٌر مكان مقابلة ب/خ  22/12/2013باارٌخ  الزٌاون ااحاد مجدلمراسلة  -
 رملعب مقابلة األكابر الزر زوب/خ  25/12/2013باارٌخ  و الاامسة  زرزورمراسلة  -
 برمجة مقابلة األواسطب/خ  25/12/2013باارٌخ برهوم و ونوغة مراسلة  -
 مقابلة ماأخر ب/خ  30/12/2013باارٌخ  سرٌع المعذر و ااحاد مجدلمراسلة  -
  األكابراغٌر الملعب لمقابلة صنف ب/خ  30/12/2013باارٌخ  سرٌع المعذر ااحاد مجدلمراسلة  -
باارٌخ  FLN/MCM/ABS/UOSB/USHD/ABB/USA/JRBM/SCB/NM/MNOمراسلة  -

 سنة 13لفئة اـل من  الرابعةو  الثالثةالدوراٌن ب/خ  23/12/2013
باارٌخ  FLN/MCM/ABS/UOSB/USHD/ABB/USA/JRBM/SCB/NM/MNOمراسلة  -

    23/12/2013سنة لٌوم  13مرحلة الوالئٌة كاس الجمهورٌة لفئة اـل من  ب/خ 18/12/2013
  23/12/2013اساغالل الملعب لٌوم  ب/خ 18/12/2013باارٌخ  عب البلدي المسٌلةالً مدٌر الملمراسلة  -
 
الماأهل من اصفٌال كاس الجمهورٌة لفئة اـل  ب/خ 23/12/2013مراسلة الرابطة الجهوٌة لكر  القدم باانة باارٌخ  -

 سنة    13من 



 
 

 ما قبل الشرفًللقسم  01و 10والجولة  لقسم الشرفًل 00 الجولةتحلٌل مقابالت /  10
  : 0100/0100للموسم  

 

ماعـدا مقابلـة عـٌن الخضـرا  و بـن  عادٌـة للقسم الشرفً فً ظـروف 11 الجولةمقابالل لعبل           

للقسم ما ـبل الشرفً  10و09أما مقابالل الجوالل  ،سرور الاً شهدل اجاٌاح الملعب بعد نهاٌة المقابلة

 .10فرٌقً سرٌع المعذر ونجوم مجدل خالل الجولة  غٌابماعدا مقابلة  عادٌةجرل فً ظروف 

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

 دراسة القضاٌا -                                         
 الاراٌبعلى الناائج  المصادـة -                                   

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبال الحكام -       ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنال الحكام. -                                       
 01/01/2014احضٌر اربص الحكام الوالئٌٌن ٌوم  -                                       

  2013/2014لالعبٌن للموسم إحصائٌال رخص ا - : ٌلــــــلجنة القوانٌن والتأه

    

 وما ـبل الشرفًالشرفً  ٌنالقسمدراسة ـضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 ألصناف الشباب الجواللبرمجة  -      لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 والناائج والاراٌب  دراسة القضاٌا -                                             

 
 ختلفة :شؤون م/ 10
 
بمقر الوالٌة والماضمن اجاماع اسـٌٌر  24/12/2013ـدم رئٌس الرابطة عرض حال عن اجاماع ٌوم  -

 الصندوق الوالئً لارـٌة مبادرال الشباب. 
 
سـنة ٌـوم  13عن اصفٌال كـأس الجزائـر المرحلـة الوالئٌـة لفئـة أــل مـن عرض حال  المدٌر الاقنًـدم  -

ق مدرسة اأسٌسٌة جبهة الاحرٌر الوطنً، وكـذل  الـدور  الثانٌـة لفئـة بالمسٌلة واأهل فرٌ 23/12/2013
 ببرهوم، كما هنأ فرٌق أمل برهوم على الانظٌم الجٌد للدور .   30/12/2013سنة ٌوم  13أـل من 

 
ســنة علــى إراداهــا فــً اكــوٌن  13علــى اشــجٌع الفــرق المنخرطــة فــً فئــة أـــل مــن رئــٌس الرابطــة  أكــد -

 الناشئٌن.
 
 

 طةـــيس انزابـرئ                                           اإلداري وانماني                             انمديز
     شحميد وانعمزي بن             بوغاسي محسن                                                                  

 


