
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 35انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4136 يارس 31 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

 وــــــــــــــــــــعض مــــــبلبـــــــــــاي إبراهٌ

 
  :انغائبىٌ بعذر

 

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمــــــــــد

 

   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 رحب بانحاضرين

 رع في قراءة نقاط جدول األعمال.ـــ ي شـان

 
 : هيــًا يـــال كــًـذول األعــــج
 

 34انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 13

 ادرــــو انص ذ انىاردــــ/ انبزي 14

  4134/4135نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ هقسًن ث انبطىنتيقابالتحهيم /  03

  جاٌــــــال انهـــــًـأع/ 16

 فتـــــؤوٌ يختهــــش/ 17

 

 

 



 
  01/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10

 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ـــم  المصــادـة 12النشــرٌة الريــمٌة رــ ـــطة اـ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ ــا  وعرضــها عل علٌه
 باإلجماع

 

 :/ البرٌد الوارد11
 
  ـام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقرا   البرٌد الوارد والصادر كاآلاً: - 
 
 :برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة     

 و الماابعة مالاقٌٌبخصوص  04/03/2014مرايلة باارٌخ  -
       

 الٌوجد :  برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم 
 

 ٌالٌوجد  :المحترفة لكرة القدمالرابطة د بر 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد:   

بخصــوص دعــو  اليــٌد بــن حمٌــدوش العمــري و اليــٌد بنٌــة محمــد وعوٌنــة عبــد القــادر ومقــري الــدراجً و مرايــلة  - 

 المكاب الرابطة عمرون هشام بخصوص اجاماع.

 اإلحصائٌا   للحكام ولالاحادٌة  22بخصوص اعلٌمة رـم مرايلة  -
 

   :برٌد النوادي 
 طلب اأجٌل مبارا بخصوص  03/03/2014برهوم باارٌخ  مرايلة - 
  طلب اقدٌم مبارا بخصوص  04/03/2014باارٌخ  الزرزور مرايلة - 
 مقابلة بنً ٌلمان و اارمون   لصنف األوايط بخصوص  00/03/2014بنً ٌلمان باارٌخ  مرايلة -
 طلب اخفٌض العقوبة بخصوص  10/03/2014ضرا  باارٌخ عٌن الخ مرايلة -
 اشعار بخصوص  16/03/2014نجوم مجدل باارٌخ  مرايلة -
 

 برٌد مختلف : 
 طلب اعٌن الحكام لكر  القدمبخصوص  04/03/2014باارٌخ  ـائد المجموعة الدرك الوطنً مرايلة  -
  الل القاعة االجاماعاطلب اياغ بخصوص 10/03/2014 خباارٌرابطة كر  الٌد  رايلةم -
 الاحكٌم النيوى  بخصوص 10/03/2014 خرابطة كر  القدم النيوٌة باارٌ رايلةم -
 
 

 البرٌد الصادر -
   ـرار لجنة االنضباطب/خ  03/02/2014باارٌخ   عٌن الحجلالً  مرايلة -    
 ايدٌد الغراما  المالٌةب/خ  03/02/2014باارٌخ رؤيا  فرق الشرفً و ما ـبل الشرفً  مرايلة الً  -    
 مقابلة صنف األكابرب/خ اأخٌر  04/02/2014باارٌخ   برهوم و ا ع الخضرا مرايلة الً  -    
   اقدٌم مقابلة صنف األوايطب/خ  04/03/2014باارٌخ الهامل و الزرزورمرايلة الً  -    
 اأجٌل مقابلة صنف األوايطب/خ  05/03/2014باارٌخ  المطارفة و ع الحجلمرايلة الً  -    
 ب/خ إعفا  الرئٌس 05/03/2014مرايلة الً رابطة المحارفة باارٌخ  -    
 ب/خ طلب إعانة مالٌة  05/03/2014مرايلة الً رئٌس المجلس الشعبً الوالئً لوالٌة الميٌلة باارٌخ  -    
اقرٌر نشاط الرابطة الً غاٌة خ ب/ 05/03/2014مرايلة الً مدٌرٌة الشباب و الرٌاضة باارٌخ  -    
22/02/2014 
 ب/خ عقوبة  16/03/2014مرايلة الً أوالد يلٌمان باارٌخ  -    
 جدول إريال و اقرٌر مالً و أدبًب/خ  05/03/2014العمومٌة الميٌلة  باارٌخ  الخزانةأمٌن  إلًمرايلة  -    



   
 

 للقسم ما قبل الشرفً 01و01لة والجو لقسم الشرفًل 01و 01 الجولةتحلٌل مقابالت /  12
  : 1102/1103للموسم  
 
 

 01و01 لةأما مقابال  الجو ،عادٌة للقيم الشرفً فً ظروف 01و  01 الجولةمقابال  لعب            

، زرزورواارمونـ فـً مقابلـة  األمـنغٌـاب ايـجٌل ماعـدا  عادٌـةللقيم ما ـبل الشرفً جر  فً ظروف 

لزٌاون وايجٌل الغٌاب العام لفرٌـق نجـوم مجـدل وانيـحاب  مـن بطولـة وغٌاب فرق جٌل صاعد مناعة وا

 .القيم ما ـبل الشرفً

  مال اللجان :ـــــــأع/ 13
 

 برمجة المقابال  للقيمٌن -        لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 دراية القضاٌا -                                       
 لمصادـة على الناائج الاراٌبا -                                  

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبا  الحكام -        ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌنا  الحكام. -                                        
                                          

 قيمٌن الشرفً وما ـبل الشرفًالدراية ـضاٌا  -         : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 برمجة الجوال  ألصناف الشباب -        لجنة التنظٌم الرٌاضً:

   النهائً للبطولة دراية القضاٌا والمصادـة على الناائج والاراٌب -                                      

 FAF1احضٌر اربص المدربٌن  -        :ة ــــــــــالمدٌرٌة التقنٌ

           ينة. 13احضٌر دورا  عطلة الربٌع لفئة أـل من  -                                         

 

 شؤون مختلفة :/ 14
 

ــدم - ــٌس الرابطــة ـ ــوم  عــرض حــال عــن رئ ــدم بيــكر  ٌ ــة لكــر  الق ــة للرابطــة الوالئٌ نهــائً كــأس الوالٌ
 ببيكر . دبيٌدي خال 02/03/2014
 
بخصــوص إعانــة المالٌــة ليــنة  ٌرٌــة الشــباب والرٌاضــة لوالٌــة الميــٌلةمدإمضــا  عقــد برنــامج مــع اــم  -

2013. 
 
 

 طتـــيس انرابـرئ                                           انمدير اإلداري وانماني                            
     شحميد وانعمري بن             بوغازي محسن                                                                  

 


