
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 90انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 0902 جاَفي 09 االثُيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ

 
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ العمري شحمٌد وبن 
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ رفــيــق شبن حميد و

 رئيس نجنت انتحكيم ادرــــــد القعوٌنة عبـ

 رئيس نجنت االنضباط بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٌدي مصـــمه

 عضو بلبـــــــــــاي إبراهٌم

 :انغائبىٌ بعذر

 
 

 عضو نجنت االنضباط علوانً حسٌن

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٌدــد الحمشٌكوش عبعلً 

 
  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 يهي
 

 90عهى انُشزيت انزسًيت رقى انًصادقت  / 90

 و انصادر / انبزيذ انىارد 90

نهًىسللللى  ويللللا قبللللم انشللللز ي انشللللز ييٍ هقسللللًن يقللللابلث انبطىنللللتتحهيللللم /  03

0900/0902  

  أعًال انهجاٌ/ 92

  شؤوٌ يختهفت/ 90



 

 
  10/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10

 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ـــطة  08النشــرٌة الرســمٌة رــ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ وعرضــها عل
 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  : 
 
 بخصوص اسادعا  للحكم بوشارب خالد 16/01/2014باارٌخ مراسلة  -

 
  ال ٌوجد          :المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد:   

 
 المسٌلة  العناصر  ًاولمببخصوص اقدٌم المقابلة  12/01/2014مراسلة باارٌخ  -
 جحٌن للمواهب الشابة حكام النابخصوص  16/01/2014مراسلة باارٌخ  -
اخابـــار البـــدنً للحكـــام الجهـــوٌٌن لٌـــوم بخصـــوص  16/01/2014مراســـلة باـــارٌخ  -

01/02/2014   
 اجاماع مكاب الرابطة بخصوص  19/01/2014مراسلة باارٌخ  -
 

  :برٌد النوادي 
 
 إعاد  برمجة المقابلة بخصوص  05/01/2014دائر  مجدل باارٌخ   مراسلة  
 طلب ادخل بخصوص  05/01/2014اارٌخ مجدل ب ةبلدٌ مراسلة   
اقرٌر حول رفـ  احفاـات ضـد بخصوص  05/01/2014ااحاد مجدل  باارٌخ  مراسلة -       

 الحكم فً المقابلة 
 طلب اقدٌم مقابلة األكابربخصوص  14/01/2014أوالد سلٌمان  باارٌخ  مراسلة -  
 مقابلة االكابراأجٌل البخصوص  14/01/2014أمل برهوم  باارٌخ  مراسلة -  
طلب اأخٌر المقابلة برهوم و بخصوص  19/01/2014أمل برهوم  باارٌخ  مراسلة -  

 سٌدي عامر
طلب اعٌن ثالثً الاحكٌم بخصوص  20/01/2014وفاق المسٌلة باارٌخ  مراسلة -  

 مقابلة ودٌة
  WRM/NCN 21/01/2014لٌوم :  
 دٌم المقابلة االكابراقبخصوص  20/01/2014عٌن الحجل باارٌخ  مراسلة -  

 

 برٌد مختلف : 
 
 إرسالبرـٌة  بخصوص 12/01/2014 خمدٌرٌة الحماٌة المدنٌة  باارٌ راسلةم -
 



 البرٌد الصادر/ 
 
 اجاماع برمجة ب/خ  06/01/2014باارٌخ الً الساد  رؤسا  الفرق  مراسلة -
باارٌخ  MCM/JRBM/FLN/ABS/NM/USA/ABB/NNO/USHD/SMBمراسلة  -

 14/01/2014سنة لٌوم  13ب/خ الدور  الثالثة لفئة اـل من  06/01/2014
اساغالل اسخٌر الملعب لٌوم ب/خ  07/01/2014باارٌخ  OPOWمراسلة  -

14/01/2014  
 ةبرمجة مقابلب/خ  07/01/2014بانٌو باارٌخ  أملمراسلة الً رئٌس مجدل و رئٌس  -

  الماأخر 
 ب/خ طلب الحساب بج  08/01/2014 باارٌخ الجزائربرٌد  إلًمراسلة  -
ب/خ اسخٌر  12/01/2014مراسلة إلً رئٌس الوحد  الحماٌة المدنٌة لوالٌة المسٌلة باارٌخ  -

 سٌار  اإلسعاف 
 ب/خ اغٌٌر مقابلة صنف االكابر 15/01/2014مراسلة إلً المعذر و زرزور  باارٌخ  -
ب/خ اغٌٌر اوـٌت المقابلة صنف  16/01/2014مراسلة إلً المعذر و الزرزور باارٌخ  - 

 االكابر
 ب/خ اقدٌم صنف األواسط  16/01/2014مراسلة إلً مناعة و الاامسة باارٌخ  - 
 ب/خ اأخٌر مقابلة األواسط 16/01/2014مراسلة إلً برهوم السوام  باارٌخ  - 
صنف ب/خ اأخٌر مقابلة  19/01/2014مراسلة إلً امل برهوم و سٌدي عامر باارٌخ  - 

 االكابر 
 األكابرب/خ مقابلة صنف  20/01/2014مراسلة إلً عٌن الحجل باارٌخ  - 
 

للقسلللم ملللا قبلللق  00والجوللللة  لقسلللم الشلللرفًل 00 الجوللللةتحلٌلللق مقلللاب   /  10
 الشرفً

  : 0100/0100للموسم  
 
 

أمـا مقـابالت  ، عادٌـة للقسم الشرفً فً اروف 12 الجولةمقابالت لعبت           

 الاامسةغٌاب فرٌق ماعدا  عادٌةللقسم ما ـبل الشرفً جرت فً اروف  12 لةالجو

 وعدم اجرا  مقابلة المعذر و الزرزور بسبب نقص عدد الالعبٌن لفرٌق المعذر.

   : ماق اللجانـــــــأع/ 10
 

 للقسمٌنالمقابالت برمجة  -      لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراسة القضاٌا -                                         
 الاراٌبعلى الناائج  المصادـة -                                   

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبات الحكام -       ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنات الحكام. -                                       
ــــــوم عــــــرع حــــــال عــــــن  -                                        اــــــربص الحكــــــام الــــــوالئٌٌن ٌ

 03/01/2014و02و01
احضـــــــٌر االخابـــــــار البـــــــدنً للحكـــــــام الـــــــوالئٌٌن لٌـــــــوم  -                                       

31/01/2014 

  2013/2014إحصائٌات رخص الالعبٌن للموسم  - : ٌقــــــلجنة القوانٌن والتأه
 

 وما ـبل الشرفًالشرفً  ٌنالقسمدراسة ـضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 ألصناف الشباب الجوالتبرمجة  -      لجنة التنظٌم الرٌاضً:



 والناائج والاراٌب  دراسة القضاٌا -                                    

 FAF1احضٌر اربص المدربٌن  -              :المدٌرٌة التقنٌة 

 00عــرع حــال عــن الــدور  الثانٌــة و الثالثــة لفئــة اـــل مــن  -                                    
 سنة

 

 شؤون مختلفة :/ 10
 

 الرابطـة بمقـر  09/01/2014ـدم رئـٌس الرابطـة عـرع حـال عـن اجامـاع ٌـوم  -
مــ  رؤســا  النــوادي للقســمٌن الشــرفً ومــا ـبــل الشــرفً و الماضــمن اقرٌــر مرحلــة 

 الحاضرٌن.الذهاب للقسمٌن كما ام الاكفل ب
 
ــدم  - ــًـ ــدٌر الاقن ــدور  عــرع حــال  الم ــةعــن ال ــل مــن  الثانٌ ــة أـ ــوم  13لفئ ســنة ٌ

 بالمسٌلة  14/01/2014والدور  الثالثة لنفس الفئة ٌوم ، ببوسعاد  02/01/2014
 
 
 

 طتـــنرابيس اـرئ                                                   انمدير اإلداري وانماني  
   شحميد وانعمري بن                بوغازي محسن                                           


