
 ـــذوـــــــــانفٍذرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىٌت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقذو  انًسٍهـــت
 

 01انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 4102 فٍفزي 10 االثنٍٍست نٍىو ــانجه

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ العمري شحمٌد وبن 
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 رئيس نجنت االنضباط بن الذٌب عبد الحمٌد

 عضو ـــــــــاي إبراهٌمبلبــ

 :انغائبىٌ بعذر
 

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ رفــيــق شبن حميد و

 رئيس نجنت انتحكيم ادرــــعوٌنة عبـــد الق

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٌدي مصـــمه

 ــــــوعضـــــــــــــ 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.

 : جذول األعًال كًا ٌهً
 10انًصادقت عهى اننشزٌت انزسًٍت رقى  / 10

 و انصادر انبزٌذ انىارد / 14

نهًىسللللى  ويللللا قبللللم انشللللزفً انشللللزفًٍٍ هقسللللًن يقللللابلث انبطىنللللتتحهٍللللم /  03

4104/4100  

  أعًال انهجاٌ/ 12

  شؤوٌ يختهفت/ 10

 
  10/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10

 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ــب الرابـ 09النشــرٌة الريــمٌة رــ ـــضا  مكا ــى أعـ ـــطة وعرضــها عل ـ
 اــمت المصادـة علٌها باإلجماع

 

ـام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقرا   البرٌد الوارد : / البرٌد الوارد10
  والصادر كاآلاً:

 
 
 



 :ال ٌوجد    برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
         

 برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم  : 
ا  الجمعٌـة العامـة للرابطـة و ب/خ اارٌخ إجر 27/01/2014مرايلة باارٌخ -

 اشاراك الجمعٌة العامة لالاحادٌة 
 ب/خ إحصائٌات حول المالعب. 27/01/2014 مرايلة باارٌخ -

ــــة  02/02/2014مرايــــلة باــــارٌخ  - ــــائج الجمعٌــــة العامــــة لالاحادٌ ب/خ وث
 الجزائرٌة لكر  القدم.

  ال ٌوجد          :المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد 

 

  باتنة  لكرة القدم لرابطة الجهوٌةابرٌد:   

ــارٌخ  - ــة  30/01/2014مرايــلة با ــة العام بخصــوت ايــدٌد اشــاراك الجمعٌ
 للرابطة الجهوٌة.

اليــٌد لجمعٌــة العامــة العادٌــة دعــو  لب/خ  30/01/2014 باــارٌخ مرايــلة -
   10/02/2014بوغازي محين لٌوم و  مقري الدراجً وعوٌنة ع القادر

ــــارٌخ  - ــــة   02/02/2014مرايــــلة با ب/خ ايــــادعا  الجمعٌــــة العامــــة العادٌ
و اليٌد بنٌة محمد وعمرون هشام  شحمٌد وألعضا  المكاب اليٌد العمري بن 

   10/02/2014لٌوم 
 

  :برٌد النوادي 
 األوايطاأجٌل مقابلة بخصوت  21/01/2014باارٌخ  نجوم مجدل  مرايلة  
مقابلـــة بخصـــوت مقابلــــة بخصـــوت  26/01/2014باــــارٌخ حمـــام الضـــلعة  مرايـــلة  

   المطارفة و حمام الضلعة
   األشبالطلب اقدٌم المقابلة االصاغر و بخصوت  28/01/2014برهوم باارٌخ  مرايلة   
اقرٌـر بخصـوت األحـدال الاـً بخصـوت  02/02/2014أوالد يلٌمان باـارٌخ  مرايلة  

 وـعت فً مقابلة أوالد يلٌمان و الزرزور 
اقرٌــر بخصــوت األحــدال بخصــوت  02/02/2014رٌخ شــباب الــزرزور باــا مرايــلة  

 الاً وـعت فً مقابلة أوالد يلٌمان و الزرزور 
ــارٌخ  مرايــلة ــزرزور با ــً بخصــوت  02/02/2014شــباب ال ــذار حــول األحــدال الا اعا

 وـعت فً مقابلة أوالد يلٌمان و الزرزور 

    برٌد مختلف : 
 
 بخصـوت 21/01/2014 خباـارٌوالئٌـة للرٌاضـة للجمٌـ  و الجوارٌـة الرابطة ال رايلةم -

 25/01/2014لٌوم  تاياغالل القاعة االجاماعا
ــــارٌ رايــــلةم - ــــوطنً بالميــــٌلة با ــــدرك ال ــــة لل ــــد المجموعــــة االـلمٌ  02/02/2014 خـائ

 05/02/2014ٌوم  طلب اعٌٌن الحكام لكر  القدم بخصوت
 
 
 

 البرٌد الصادر/ 
  اغٌر وـت المقابلة ب/خ  21/01/2014باارٌخ  دل و يٌدي عامرنجوم مجالً  مرايلة -
 اأجٌل مقابلة األوايطب/خ  23/01/2014باارٌخ  نجوم مجدل و سٌدي عامرمرايلة  -
الوالئً لٌوم  باجم  المناخب/خ  27/01/2014باارٌخ رؤيا  الفرج الوالٌة مرايلة  -

31/01/2014  
اجم  المناخب الوالئً لٌوم ب/خ  27/01/2014باارٌخ  رؤيا  الفرج الوالٌةمرايلة  -

01/02/2014  



 31/01ب/خ ايخٌر الملعب لٌوم 27/01/2014مرايلة الملعب البلدي باارٌخ  -
  01/02/2014و
  لالخابار البدنً ايخٌر المضمار الملعبب/خ  27/01/2014باارٌخ  opowمرايلة  -
ب/خ ايخٌر يٌار   27/01/2014رٌخ مرايلة رئٌس الوحد  للحماٌة المدنٌة الميٌلة باا -

 اإليعاف لالخابار البدنً
ب/خ اارٌخ الجمعٌة العامة  28/01/2014مرايلة االاحادٌة الجزائرٌة لكر  القدم  باارٌخ  -

 واشاراك الجمعٌة العامة لالاحادٌةالعادٌة 
 ب/خ اقدٌم مقابلة االصاغر و االشبال  28/01/2014مرايلة برهوم وونوغة باارٌخ  -
 ب/خ إلغا  المقابلة االكابر   29/01/2014مرايلة ن مجدل و المعذر باارٌخ  -
مرايلة حمام الضلعة و اارمونت و الزٌاون و ع الحجل و ن مجدل و س عامر باارٌخ  -

 اأجٌل مقابالت الشبابب/خ  30/01/2014
وم ب/خ إلغا  مقابلة األكابر لٌ 03/02/2014مرايلة لفرٌج جٌل ت مناعة باارٌخ  -

07/02/2014  

للقسلم ملا قبللل  01و00والجوللة  لقسلم الشلرفًل 00 الجوللةتحلٌلل مقلاب   /  10
 الشرفً

  : 0100/0100للموسم  
 

ماعـدا اوــف  عادٌـة للقيم الشـرفً فـً وـروف 13 الجولةمقابالت لعبت           

 ةلــأمــا مقــابالت الجو ،مقابلــة المطــارف وحمــام الضــلعة بيــبب االعاــدا  علــى الحكــم

 الااميـةغٌـاب فرٌـج ماعـدا  عادٌـةللقيم ما ـبل الشرفً جرت فً وروف  14و13

والـزرزور  وايجٌل االنيحاب العام لفرٌج المعذر كذلك اوــف مقابلـة أوالد يـلٌمان

 .على الحكم االعادا بيبب 

   : مال اللجانـــــــأع/ 11
 -----------------      لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 ----------------------       ٌم :ـــــــالتحكنة ــــــــلج

 ---------------------------        : باطـــــنة االنضــــــلج
 ألصناف الشباب الجوالتبرمجة  - :للشباب لجنة التنظٌم الرٌاضً

 والناائج والاراٌب  دراية القضاٌا -                                  

 ------------              :المدٌرٌة التقنٌة 
 

 شؤون مختلفة :/ 12
اجمـ  المناخبـٌن الـوالئٌٌن لرابطـة عـرح حـال عـن ل المدٌر اإلداري والمـالًـدم  -

ـــوم  13لفئـــة أــــل مـــن  ـــوم  16والمناخـــب أــــل مـــن  31/01/2014يـــنة ٌ يـــنة لٌ
 بالميٌلة حٌل ام الاكفل بالمناخبٌن من طرف الرابطة. 01/02/2014
 
ــدم المــدٌ - ــام ـ ــدنً للحك ــار الب ر اإلداري والمــالً للرابطــة عــرح حــال عــن االخاب

  بالمركب الماعدد الرٌاضات بالميٌلة. 31/01/2014الوالئٌٌن مرحلة الذهاب لٌوم 
 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                            انمدير اإلداري وانماني    
     شحميد وانعمري بن                             سن                             بوغازي مح


