
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 51انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 7152 افزيم  72 األحذست نيىو ــانجه

 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ ريــــالعم شحمٌد وبن 

 نائب سئٍـــــــــــــــــــــظ ـة يـحـــًـــذــــــبــــنــٍـ

 نائب انشئٍـــــــــــــــــــظ ــشي انذساجـــــًــــيـمـ

 انًذٌــش اإلداسي وانًانــــً نـــــبوغاصي يحـــــغــ

 ـطةـانًذٌــش انحـمـــنً نهشابــ ـكــــسفــٍـ ػذ وبن حًٍ

 سئٍظ نجــــنة انححكـــــــــــٍى ادرــــة عبـــد القـــــعوٌن

 سئٍظ نجنة انحنظٍى انشٌاضً فىـــطــــــٌدي مصـــمه

 سئٍظ نجنة انموانٍن وانحأهٍم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 ــــة االنضبــــــاطسئٍظ نجنــــ ٌدـــــــبن الذٌب عبد الحم

 ػضــــــــــــــــــــو بلبـــــــــــاي إبراهٌــــــم

 ػضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمــــــــــد

 

 ال ٌوجذ :انغائبىٌ بعذر

 
   انؼً  شي ب  ن ٍذ ــــ  ـة انغـط  ـٍظ انشابــ  ـسئ شفـ  ـن طـ  ـغة يــ  ـث انجهـافححح

اصي ــ ـٍذ بوغـــ ـال انكهًة إنً انغــــى أحث انزي سحب بانحاضشٌن ، حًٍذوػ

شع ف ً ل شا ن نم اط ج ذول ــ ـزي شـً ان ـــ ـش اإلداسي وانًانـــــن انًذٌـــيحغ

 األػًال.

 : هيــًا يـــال كــًـذول األعــــج
 
 52انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 15

 ادرــــو انص ذ انىاردــــ/ انبزي 17

 ويللا قبللم انشللزفي انشللزفييٍ هقسللًن نبطىنللتانجىنللت األريللزة يقللاب ث تحهيللم /  03

  7152/7152نهًىسى 

   جاٌــــــال انهـــــًـأع/ 12

 فتـــــؤوٌ يختهــــش/ 11



  01/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 10
 

ـــرا            ـــم  بعــــد ــ وعرضــها علــى أعــــضا  مكاــب الرابـــــطة  14النشــرٌة الريــمٌة رــ
 ـمت المصادـة علٌها باإلجماعاـ
 

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

  
 بخصوص اأجٌل الاظاهرات الرٌاضٌة  08/04/2014مرايلة باارٌخ  - 
 و الماابعة  مقٌٌبخصوص الا 13/04/2014مرايلة باارٌخ -  

 

 ٌوجد ال:   برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم 

 

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد 

  07/04/2014ب/خ دعو  للحكم  عوٌنة اليعٌد لٌوم  06/04/2014مرايلة باارٌخ  - 
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد:  

ار اللجنة الجهوٌـة للطعـون بخصـوص ـضـٌة ب/خ ابلٌغ بقر 01/04/2014باارٌخ  مرايلة - 
 21/03/2014المطارفة و بن يرور لٌوم 

للرابطـــة الوالئٌـــة الميـــٌلة علـــى ب/خ اشـــكرات و اقـــدٌر  07/04/2014باـــارٌخ  مرايـــلة -  
 04/04/2014الانظٌم الجٌد للٌوم الاكوٌنً للحكام ٌوم 

ٌيـً محمـد لمـٌن لٌـوم ب/خ دعو  الجامـاع عمـل ليـٌد بـن ع 09/04/2014باارٌخ  مرايلة -
 باانة 2014/ب15/04

 لملعب أحمد خلفة ب/خ انظٌم مقابلة صنف الشباب 21/04/2014باارٌخ  مرايلة -
 24/04/2014لٌـوم  CAW / CRAب/خ اجامـاع عمـل  22/04/2014باـارٌخ  مرايـلة -

 بقينطٌنة
 

  :برٌد النوادي 
فـً ـضـٌة  نيـخة لععـعم طعـنبخصوص  09/04/2014باارٌخ  بن يرور مرايلة -

 21/04/2014مقابلة المطارفة و بن يرور لٌوم  
 

 برٌد مختلف : 
 الحكام النيوٌة إحصا بخصوص  10/04/2014باارٌخ  النيوٌة كر  الرابطةمرايلة  -

 
 البرٌد الصادر -

إحصا  الحكام ب/خ  10/04/2014باارٌخ   رابطة كر  القدم النيوٌةالً  مرايلة -    
 النيوٌة



ب/خ جدول  13/04/2014مرايلة الً مدٌرٌة الشباب و الرٌاضة الميٌلة  باارٌخ  -    
 اريال  القرٌر الشهري

 20/04/2014مرايلة الً ياد  رؤيا  الفرق القيمٌن الشرفً و ما ـبل الشرفً  اارٌخ  -        
 ب/خ ايدٌد دٌون الفرق

ب/خ  21/04/2014ت  باارٌخ مرايلة الً مدٌر الدٌوان مركب الماعدد الرٌاضا -    
 01/05/2014اياغعل الملعب لٌوم 

  NM/ABS/SMB/ABB/USHD/USA/MCM/FLN/OM/JRBMمرايلة الً  -    
 01/05/2014ينة ٌوم : 13ب/خ انظٌم كاس الرابطة لفئة اـل من  21/04/2014باارٌخ 

 
ب/خ  21/04/2014مرايلة الً رئٌس المجلس الشعبً البلدي لوالٌة الميٌلة  باارٌخ  -    

 جدول اريال طلب اعانة مالٌة
 

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

  : 0100/0101للموسم  

 
 

مـا عـدا عـدم  ،عادٌـة للقيم الشرفً فـً ظـروف 00 الجولةمقابعت لعبت           

كذلك غٌاب فرٌـق يـٌدي  ٌاب الطبٌبمقابلة اليوامع و حمام الضلعة بيبب غ إجرا 

ماعدا  عادٌةللقيم ما ـبل الشرفً جرت فً ظروف  00 لةأما مقابعت الجو  عامر،

الذي يجل الغٌـاب الاالـو وبالاـالً االنيـحاب العـام مـن  غٌاب فرٌق الزٌاون ايجٌل

 بطولة القيم ما ـبل الشرفً.

  ماق اللجان :ـــــــأع/ 11
 

 برمجة المقابعت للقيمٌن -        لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 دراية القضاٌا -                                       
 النهائً المصادـة على الناائج الاراٌب -                                 

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبات الحكام -        ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج
                                                                                 

 القيمٌن الشرفً وما ـبل الشرفًدراية ـضاٌا  -         : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 األدبًالاراٌب النهائً والاقرٌر  -شباب:  لجنة التنظٌم الرٌاضً

  

 FAF1مدربٌن اربص الاحضٌر  -        :ة ــــــــــالمدٌرٌة التقنٌ

           ينة. 13احضٌر كأس الرابطة لفئة أـل من  -                                        

 

 شؤون مختلفة :/ 12
 

ٌوم اكوٌنً للحكام الجهوٌٌن بالميٌلة ٌـوم  عرض حال عن رئٌس لجنة الاحكٌم ـدم -
ادعا  بحضـــور مكـــون الرابطـــة الجهوٌـــة باانـــة باإلضـــافة إلـــى ايـــ 04/04/2014



الحكام الوالئٌٌن والفدرالٌٌن والذي جرى فً ظـروف جٌـد  لقٌـت اياحيـان الرابطـة 
الجهوٌة باانة الاـً اريـلت اشـكرااها للانظـٌم الجٌـد، كمـا اـم الاكفـل بالحاضـرٌن مـن 

 ناحٌة اإلطعام.
 
ــل  - ــٌم بمما ــل لجــان الاحك ــاع عم ــٌم عــرض حــال عــن اجام ــة الاحك ــٌس لجن ــدم رئ ـ

 .بقينطٌنة 24/04/2014ٌوم  لكر  القدماالاحادٌة الجزائرٌة 
 
ع نة ورن    13وافك انًكحب ػهى جحفٍض وجشجٍغ انفشق انًنخشط ة ف ً ف  ة أل م ي ن  -

وك زن  انحكف م  01/05/2014ع نة ٌ وو  13خالل إجشا  ك أط انشابط ة نف  ة أل م ي ن 

 بانًشاسكٍن ) بزالت سٌاضٍة + كشات لذو + إطؼاو( 

 

 

 
 طةـــٍظ انشابـسئ                                                  انًذٌش اإلداسي وانًانً  

     ػحًٍذ وانؼًشي بن              بوغاصي يحغن                                             


