
 ـــدوـــــــــانفيدرانيـــــــــــــت انجشائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــدو باتُـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقدو  انًسيهـــت
 

 10انــُشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4102 سبتًبز 11 انخًيسست نيىو ــانجه
 

 
  العاشبر  علب  السباعر  الحادي عشر من شهر سبتممتر عبام فلنبين وفرتعبر عشبرفي يوم

طر ــــبـاألول ألعضاء الراتاالجمــماع قد ـــانع تمـقر الراتطر لكر  القدم لوالير المسيلر صتاحا
 .2014/ 2013   للموسم الرياضي

 

 :األعضاء انحاضزوٌ

 

 طــــرــــــــس الراتــــرئــــي تن حميدوش العمري

 نائــب رئــــيس مقري اندراجي

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم تن الذيب عتد الحميد

 رئيس نجنت انتحكيم ادرــــعوينر عتـــد الق

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان فحمد

 للجنر الطتيررئيس ا رقيق تر  عتد الحميد

 
 :انغائبىٌ بعذر

 

 عضو شرفـــــــــــي بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 رئيس نجنت االنضباط يدــشيكوش عتد الحم

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي ن ـــطـيدي مصـــمه

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـوعضــــــــــــــــــ تلتــــــــــاي اتراهيم

 
وداد عين  –إمحاد مجدل  –شتاب الزيمون  –شتاب الزرزور  رة:ــــــاضــــرق الحــــــالف

فحناد  –مولودير حمام الضلعر  –سريع المعذر  –سليم  –وفاق تن سرور  –الحجل 

إمحاد  –شتيتر الهامل  –إمحاد عين الخضراء  –إمحاد حمام الضلعر  –الحماديين الزيمون 

 فوالد سليمان. –إمحاد فوالد سيدي اتراهيم  –فمل ترهوم  –قتل مارمونت مسم –سيدي عامر 

مولوديبر تنبي يلمبان  –شتاب سبيدي حملبر  –مولودير السوامع  –فمل تانيو  :الغائبةرق ــــــالف

 فوالد نايل. –وفاق شتاب عين الخضراء  –نجوم مجدل  –شتاب مجدل  –



   انتت ي رحتتب  تتم حميتتدوش انرمتتري  بتتنرئتتيس انربطتت انستتيد افتتحت  انجهستتت متتن طتتر

شرع في قراءة نقاط جدول  ان ي انسيد رفيق بن حميدوش كاتب انجهست أحال انكهمت إني

 األعمال.

 
 : جدول األعًال كًا يهي

انبطىنت انىالئيت في قسًيٍ انشزفي و يا قبم انشزفي نهًىسى  رسَايتضبط  / 10

4102/4102 

 شؤوٌ يختهفت/  14

 

 ضبط رزنامة بطولة القسمي الشرفي وما قبل الشرفيلعملية القرعة /  10
 3102/3102للموسم 

 

مببع  2014/2015* فجريببت عمليببر القرعببر للقسببم الشببرفي ومببا قتببل الشببرفي للموسببم 

مقسيم القسم ما قتل الشرفي إلب  قسبمين حسبب الموقبع الجيرافبي لمسبهيل سبير التطولبر  حيب  

 ففرزت عملير القرعر رزنامر التطولمين: 

 -5إمحباد حمبام الضبلعر  -4إمحاد عين الخضراء  -3الهامل  -2فمل تانيو  -1 الشرفي: القسم

 -10ترهببوم  -9مارمونببت  -8كوكببب تببن سببرور  -7فوالد سببيدي اتببراهيم  -6سببيدي عببامر 

 فوالد سليمان. -13تني يلمان  -12سوامع  -11سيدي حملر       

شبتاب  -5ش.مجبدل  -4سبليم  -3سبر مام -2مناعبر  -1/ الفلو  اوول :ما قبلل الشلرفي القسم

 فوالد نايل.        -8إمحاد مجدل  -7نجوم مجدل  -6الزرزور 

 

 -4و.عين الحجل  -3و.تن سرور  -2سريع المعذر  -1/ الثانيالفو   :ما قبل الشرفي القسم

 فحناد الحماديين الزيمون.        -7الزيمون  -6مولودير حمام الضلعر  -5وفاق عين الخضراء 

 

 مم مقسيم ففواج تطولر الشتاب عل  ثال  مسمويات كالمالي: *

فمبل توسبعاد   -3وفاق المسيلر  -2نجم مقر   -A : 1المستوى األول: الفو  صنف األصاغر 

 -8مأسيسببير ج.ت.و  -7مولوديببر توسببعاد   -6مولوديببر المسببيلر  -5إمحبباد سببيدي عيسبب   -4

 نجم فوالد دراج. -9إمحاد ترهوم 

 -3ج.المطارفببر  -2وفبباق سببيدي عيسبب   -B : 1لمسللتوى األول: الفللو  اصللنف األصللاغر 

 -8ف.المسبيلر  -7سالمات عين الحجل  -6محمد توضياف  -5و.الشالل  -4إمحاد عين الحجل 

 سريع تلعايتر. 



فريبق ورزنامبر  12يضم فبرق القسبم الشبرفي فبوج واحبد تبـ : الثانيالمستوى بطولة الشباب 

       امر الشرفي فكاتر التطولر للشتاب هي ننس رزن

يضم فرق القسم ما قتل الشرفي كمبا هبي مقسبمر إلب  فبوجين : الثالثالمستوى بطولة الشباب 

       ورزنامر التطولر للشتاب هي ننس رزنامر ما قتل الشرفي فكاتر. 

 / شؤون مختلفة:13

 27/09/2014و  26* مقرر انطالق تطولر القسمين الشرفي ومبا قتبل الشبرفي فكباتر يبومي 

 .10/10/2014وتطولر الشتاب يوم 

 

 

 

 

 

 رئيس الرابطة                                                                     كاتب الجلسة

 تن حميدوش العمري                 تن حميدوش رفيق                                           

 
 

 

 

 
 


