
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 21انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 1322 يارس 30 االثنيٍست نيىو 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 شيد وبن حم

 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 حاضرينرحب بان

 رع في قراءة نقاط جدول األعمال.ـــ ي شـان

 
 : هيــًا يـــال كــًـذول األعــــج
 

 22انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 32

 ادرــــو انص ذ انىاردــــ/ انبزي 31

  1321/1320نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ هقسًن يقابالث انبطىنتتحهيم /  03

  جاٌــــــال انهـــــًـأع/ 32

 فتـــــؤوٌ يختهــــش/ 30

 

 

 
 



  00/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ـــم  ال 11النشــرٌة الريــمٌة رــ ـــطة اـ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ ــا وعرضــها عل مصــادـة علٌه
 باإلجماع

 

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

بخصوص انظٌم الملاقى الوالئً للجمعٌا  الشبانٌة والرٌاضٌة ٌوم  25/02/2014مرايلة باارٌخ  -
   -لٌغ كافة النوادي لاب – 19/03/2014
       

 برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم  : 
 منحة النقل للحكام.ب/خ  27/02/2014 مرايلة باارٌخ -
 

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد:    

 مولودٌـة العلمـةالعمـري  شحمٌـد وكمحـافظ لقـا  ليـٌد بـن أمـر بمهمـة  ب/خ 26/02/2014 مرايلة باارٌخ -
   نةوشباب ـينطٌ

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد:   

  -فاكس – 2و 1اعٌٌنا  الحكام لبطولاً القيمٌن الجهوي  - 
 

   :برٌد النوادي 
   األكابر مقابلة اأخٌرطلب بخصوص  18/02/2014برهوم باارٌخ  مرايلة - 
   -لإلعالم  -ايخٌر يٌار  إيعافبخصوص  19/02/2014باارٌخ  يٌدي عامر مرايلة - 
 عٌن الخضرا  -بنً ٌلمانمقابلة  حولاقرٌر بخصوص  23/02/2014باارٌخ  عٌن الخضرا  مرايلة - 
  –لإلعالم  –اعدٌل فً هٌئة النادي بخصوص  24/02/2014نادي المعارٌف باارٌخ  مرايلة  - 
 بنً ٌلمان –اامٌن مقابلة بن يرور بخصوص  24/02/2014بنً ٌلمان باارٌخ  مرايلة - 
 طعن فً ـرار لجنة االنضباطبخصوص  25/02/2014بنً ٌلمان باارٌخ  ةمرايل - 
 

 برٌد مختلف : 
 بخصوص اربص مٌدانً للطلبة 25/03/2014مرايلة جامعة الميٌلة باارٌخ  -
دعـو  رئـٌس الرابطـة لحضـور نهـائً  بخصـوص 03/03/2014 خباـارٌ القـدم بيـكر لكر  الرابطة الوالئٌة  رايلةم -

 08/03/2014كأس الوالٌة بيٌدي خالد ٌوم 
 

 البرٌد الصادر -
   اأخٌر مقابلة األكابرب/خ  18/02/2014باارٌخ   برهوم واوالد يٌدي ابراهٌمالً  مرايلة -    
   نزع شجر ب/خ  19/02/2014باارٌخ  بالميٌلة مدٌر محافظة الغابا مرايلة الً  -    
انظٌم الملاقى الوالئً ب/خ اأخٌر  25/02/2014باارٌخ   رؤيا  فرق كر  القدم لوالٌة الميٌلةمرايلة الً  -    

   للجمعٌا  الشبانٌة والرٌاضٌة
   ـرار لجنة االنظباطب/خ  02/03/2014باارٌخ  بنً ٌلمانمرايلة الً  -    
 طلب اأشٌر يجال خ ب/ 02/03/2014باارٌخ  رئٌس محكمة الميٌلةمرايلة الً  -    
     
 
 
 



 للقسم ما قبل الشرفً 02والجولة  لقسم الشرفًل 02و 01 الجولةتحلٌل مقابالت /  10
  : 0100/0102للموسم  
 
 

وعـٌن  بنً ٌلمانماعدا مقابلة  عادٌة للقيم الشرفً فً ظروف 02و  01 الجولةمقابال  لعب            

 عادٌـةللقيم ما ـبل الشرفً جـر  فـً ظـروف  02 لةالجو أما مقابال  ،شهد  بعض األحداث الخضرا 

، ومقابلـة اارمونـ  وعـٌن الحجـل الاـً غٌاب الطبٌب فـً مقابلـة جٌـل ص مناعـة والزٌاـونايجٌل ماعدا 

 شهد  بعض االحداث.

  مال اللجان :ـــــــأع/ 12
 

 برمجة المقابال  للقيمٌن -        لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 دراية القضاٌا -                                       
 المصادـة على الناائج الاراٌب -                                  

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبا  الحكام -        ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنا  الحكام. -                                        
 االخابار البدنً ايادراك للحكام الوالئٌٌن و عرض حال عن نصف ٌوم بٌداغوجً -                                          

 

 القيمٌن الشرفً وما ـبل الشرفًدراية ـضاٌا  -         : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 برمجة الجوال  ألصناف الشباب -        لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 دراية القضاٌا والمصادـة على الناائج والاراٌب  -                                       

 FAF1احضٌر اربص المدربٌن  -        :ة ــــــــــالمدٌرٌة التقنٌ
                                                     

 

 شؤون مختلفة :/ 10
 

ــدم  - ــٌس الرابطــةـ ــة عــرض حــال عــن  رئ ــة العادٌ ــة العام ــدملالاالجمعٌ ــر  الق ــة لك ــة الجزائرٌ ــوم  حادٌ ٌ
 بالجزائر العاصمة. 26/02/2014
 
 08/03/2014ام  دعو  رئٌس الرابطة لنهائً كأس الوالٌة للرابطة الوالئٌة لكـر  القـدم بيـكر  ٌـوم  -

 بيٌدي خال ببيكر .
 
ــم  - ــاا ــوالئً للجمعٌ ــالملاقى ال ــة الميــٌلة ب ــدم لوالٌ ــوادي الرٌاضــٌة لكــر  الق ــغ رؤيــا  الن   الشــبانٌة ابلٌ

حـــول ايـــٌٌر الجمعٌـــا  المـــنظم مـــن طـــرف مدٌرٌـــة الشـــباب  19/03/2014والرٌاضـــٌة المقـــرر ٌـــوم 
 والرٌاضة لوالٌة الميٌلة.

 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                           انمدير اإلداري وانماني                            
     شحميد وانعمري بن                                                             بوغازي محسن                  

 


