
 ـــذوـــــــــانفٍذرانٍـــــــــــــت انجزائزٌــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىٌت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئٍت نكزة انقذو  انًسٍهـــت
 

 11انــنشــزٌــت انــزســًٍــت رقى 

 4112 فٍفزي 11 االثنٍٍست نٍىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ

 
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ ريــــالعم شحمٌد وبن 
 ســـــــــــــــــــــنائب رئي ـت مـحـــمـــدــــــبــــنــيـ

 ســـــــــــــــــــنائب انرئي ــري اندراجـــــيــــمـقـ

 انمديــر اإلداري وانمانــــي نـــــبوغازي محـــــســ

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ ـقــــرفــيـ شميد وبن ح

 يمـــــــــــنت انتحكــــرئيس نج ادرــــة عبـــد القـــــعوٌن

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطــــــٌدي مصـــمه

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 اطــــــت االنضبــــــــرئيس نجن ٌدـــــــبن الذٌب عبد الحم

 عضـــــــــــــــــــو دــــــــــرفـــــــــــان أحم

 وــــــــــــــــــــعض مــــــبلبـــــــــــاي إبراهٌ

 

 ال يوجد :انغائبىٌ بعذر
 

   ان   ي  ، شد وـــ  ـحميب  ن  ريــ  ـانعميد ــــ  ـت انسـط  ـيس انرابــ  ـرف رئـ  ـن طـ  ـست مــ  ـت انجهـافتتح

ي ــــر اإلداري وانمانـــــن انمديـــازي محســـيد بوغــــال انكهمت إني انســــثم أح نحاضرينرحب با

 رع في قراءة نقاط جدول األعمال.ـــ ي شـان

 
 : هًــًا ٌـــال كــًـذول األعــــج
 

 11انًصادقت عهى اننشزٌت انزسًٍت رقى  / 11

 ادرــــو انص ذ انىاردــــ/ انبزٌ 14

  4114/4112نهًىسى  ويا قبم انشزفً انشزفًٍٍ هقسًن يقابالث انبطىنت تحهٍم/  03

  جاٌــــــال انهـــــًـأع/ 12

 4114/4112وانتقزٌز االدبً  4112انًصادقت عهى انتقزٌز انًانً نسنت / 10

  فتـــــؤوٌ يختهــــش/ 10

 

 
 



  01/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ــا  10النشــرٌة الريــمٌة رــ ـــمل المصــادـة علٌه ـــطة اـ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ وعرضــها عل
 باإلجماع

 

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

         

 زائرٌة لكرة القدمبرٌد االتحادٌة الج  : 
ــــــــارٌ  - ــــــــةب/خ  11/02/2014مرايــــــــلة با ــــــــة العادٌ ــــــــة العام                     ايــــــــادعا  لحضــــــــور الجمعٌ

 رـــــاون بالجزائــــدق الهٌلـــــنـبف 26/02/2014لٌوم 

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد:    

بــر  أهلــً العمــري  شحمٌــد ون كمحــافل لقــا  ليــٌد بــأمــر بمهمــة  ب/خ 11/05/2014مرايــلة باــارٌ  -
 و ااحاد الجزائر  بوعرٌرٌج

  ال ٌوجد :باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد 

  :برٌد النوادي 
 المقابلة  اأجٌلطلب بخصوص  12/02/2014برهوم باارٌ   مرايلة   
 يطإعاد  النلر فً مقابلة حمام الضلعة األوابخصوص  16/02/2014باارٌ   المطارفة مرايلة   
   االصاغرمقابلة  حولاقرٌر بخصوص  16/02/2014باارٌ   حمام الضلعة مرايلة   

 برٌد مختلف : 
طلـب الموافقـة علـى ايـاعمال  بخصـوص 11/02/2014  باـارٌ لكـر  الحدٌدٌـة بالميـٌلةالرابطة الوالئٌـة  رايلةم -

 ـاعة االجاماعال

 البرٌد الصادر -
  المقابلة  ٌوم اغٌرب/خ  04/02/2014رٌ  باا الزٌاون و عٌن الحجل الً  مرايلة -    
 ب/خ إلغا  المقابلة األكابر   11/02/2014مرايلة الً الزٌاون  باارٌ   -    
 ب/خ اأخٌر مقابلة صنف األكابر   11/02/2014مرايلة الً عٌن الخضرا  و يٌدي عامر  باارٌ   -    
 مقابلة صنف األكابر  إلغا  ب/خ  11/02/2014مرايلة الً شبٌبة مناعة و نادي الاامية باارٌ   -    
   ب/خ الجمعٌة العامة العادٌة  11/02/2014مرايلة الً رؤيا  الفرق للقيمٌن الشرفً و ما ـبل الشرفً  باارٌ   -    

 20/02/2014لٌوم  للرابطة
 قابلة صنف األوايط  ب/خ اغٌٌر اوـٌل م 11/02/2014مرايلة الً أمل برهوم و ااحاد عٌن الخضرا   باارٌ   -    
 ب/خ اأجٌل مقابلة صنف األكابر   12/02/2014مرايلة الً أمل برهوم و اليوامع و عٌن الخضرا   باارٌ   -    
 ب/خ اغٌر اارٌ   مقابلة صنف الشباب 15/02/2014مرايلة الً عٌن الحجل و بنً ٌلمان  باارٌ   -    
 ب/خ اغٌٌر مكان مقابلة األكابر   16/02/2014مرايلة الً يٌدي عامر و بن يرور  باارٌ   -    
 ب/خ دعو  لحضور الجمعٌة العامة العادٌة   16/02/2014مرايلة الً مدٌرٌة الشباب و الرٌاضة   باارٌ   -    
   الشباب مقاباللمجة إعاد  برب/خ  17/02/2014المطارفة  باارٌ   مرايلة الً حمام الضلعة و -    
 ب/خ برمجة مقابلة ماأخر  لألوايط   17/02/2014مرايلة الً برهوم عٌن الخضرا  باارٌ   -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للقسم ما قبل الشرفً 03و02والجولة  لقسم الشرفًل 02و 01 الجولةتحلٌل مقابالت /  10
  : 0100/0101للموسم  
 
 

يـٌدي عـامر ماعـدا مقابلـة  عادٌـة للقيـم الشـرفً فـً لـروف 02و  01 الجولـةمقـابالل لعبل           

للقيم ما ـبل الشرفً جـرل فـً لـروف  03و02 لةأما مقابالل الجو ،شهدل بعض األحداث  والمطارفة

 وغٌاب فرٌق نجوم مجدل. ونوغةفرٌق  كذلكو الااميةفرٌق ايجٌل االنيحاب العام لماعدا  عادٌة

  مال اللجان :ـــــــأع/ 11
 

 برمجة المقابالل للقيمٌن -        التنظٌم الرٌاضً: لجنة

 دراية القضاٌا -                                       
 المصادـة على الناائج الاراٌب -                                  

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبال الحكام -        ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنال الحكام. -                                         
 احضٌر االخابار البدنً ايادراك للحكام الوالئٌٌن  -                                         

 

 القيمٌن الشرفً وما ـبل الشرفًدراية ـضاٌا  -         : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 ة الجوالل ألصناف الشباببرمج -        لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 دراية القضاٌا والمصادـة على الناائج والاراٌب  -                                      

 FAF1احضٌر اربص المدربٌن  -        :ة ــــــــــالمدٌرٌة التقنٌ
                                                     

 :4114/4112 األدبًوانتقزٌز  4112نسنت  انًصادقت عهى انتقزٌز انًانً/ 12
 

 أعضــا بعــد ـــرا   الاقرٌــرٌن المــالً واألدبــً مــن طــرف المــدٌر اإلداري والمــالً وعرضــ  علــى         
امل المصادـة علٌهمـا مـن طـرف أعضـا  المكاـب وذلـك ـبـل  مكاب الرابطة وبعد مناـشة مخالف أبواب ،

   . 20/02/2014عرضهما على الجمعٌة العامة ٌوم 
 

 شؤون مختلفة :/ 13
 

الجمعٌــة العامــة العادٌــة للرابطــة الجهوٌــة لكــر  القــدم باانــة ٌــوم عــرض حــال عــن  رئــٌس الرابطــةـــدم  -
ــوم  10/02/2014 ــدي ٌ ــل لحمٌ ــة اليــٌد  اب ــة لعضــو الرابطــة الجهوٌ ــار  الاعزٌ ــة، وكــذلك عــن زٌ بباان
  . ا ر وفا  الوالد  رحمها هللا وايكنها فيٌح جناا 00/02/2014
معاٌنــة مخالــف المالعــب علــى ميــاوب الوالٌــة طبقــا لاعلٌمــة االاحادٌــة الجزائرٌــة لكــر  القــدم  امــل -

 للمالعب عبر اراب الوالٌة. إحصائٌالبخصوص 
  ام اامٌن أعضا  المكاب واللجان للرابطة والحكام الوالئٌٌن وذلك بعد اناها  عقد الاامٌن اليابق.    -
ونوغة مـن بطولـة القيـم مـا ـبـل الشـرفً  –المعذر  –م لكل من الفرق الاامية ام ايجٌل االنيحاب العا -

   2013/2014للمويم 
 ام اغٌر ملكٌة مقر الرابطة الوالئٌة لكر  القدم وذلك بمنحهـا ــرار مـنح االماٌـاز مـن الوالٌـة فـً انالـار -

 العقد من مدٌرٌة المالك الدولة.
 26/02/2014ة العادٌـة لالاحادٌـة الجزائرٌـة لكـر  القـدم ٌـوم ام ايادعا  رئٌس الرابطة للجمعٌة العام -

 بالجزائر العاصمة.
 

 طتـــيس انرابـرئ                                           انمدير اإلداري وانماني                            
   شحميد وانعمري بن                   بوغازي محسن                                                            


