
 ـــذوـــــــــانفيذرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــذو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقذو  انًسيهـــت
 

 40انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 4400 أكتىبز 20 االثنيٍست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ بن حمٌدوش العمري
 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 نجنت انتنظيم انرياضي بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئيس نجنت انتحكيم ادرــــة عبـــد القعوٌن

 رئيس نجنت انقوانين وانتأهيم ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 رئيس انهجنت انطبيت رقٌق برة عبد الحمٌد

 عضو نجنت االنضباط علوانً حسٌن

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 ضيرئيس نجنت انتنظيم انريا فىـــطـٌدي مصـــمه

 عضـــــــــــــــــــو بلبــــــــــاي ابراهٌم

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 
  انتت ي رحتتب  ، بتتن حميتتدوش ان متتريافتتحتتا انجهستتت متتن طتترل رئتتيس انرابطتتت انستتيد

بانحاضرين ثم أحال انكهمت إني انستيد بوغتازي محستن انمتدير اإلداري وانمتاني انت ي  تر  

 اط جدول األعمال.في قراءة نق

 
 : جذول األعًال كًا يهي

 40انًصادقت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 40

 و انصادر / انبزيذ انىارد 44

  4400/4402نهًىسى  ويا قبم انشزفي انشزفييٍ انقسًتحهيم يقابالث /  03

   أعًال انهجاٌ/ 40

   شؤوٌ يختهفت/ 42

 

 
 
 



 
 
  30/ المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم 01

 

وعرضـها علـى أعـــضاة مكاـب الرابــــطة اـــما المصـادقة  03النشـرٌة الرسـمٌة رقـــم  بعــد قـــراةة         
 علٌها باإلجماع

 

  قام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقراةة البرٌد الوارد والصادر كاآلاً:: الوارد البرٌد /02
 
 :برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة   
 2014/2015بخصوص النوادي المنخرطة بالرابطة للموسم  20/10/2014خ مراسلة باارٌ -

 برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم  
ٌـــــوم  DTN/DTR/DTWاجامـــــاع عمـــــ  بخصـــــوص  14/10/2014مراســـــلة باـــــارٌخ  -

 بسطٌف 11/10/2014
  المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد:  

 ببجاٌة. 11/10/2014ٌوم  MOB/CSCة أمر بمهمة للسٌد بن حمٌدوش العمري كمحافظ لقا -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

  -فاكس  – 11/10/2014و 11اعٌٌناا الحكام الجهوٌٌن لٌومً  -

 برٌد النوادي:  
   

 األصاغراأخٌر مقابلة طلب  بخصوص 14/10/2014 خباارٌ نجوم مجد فرٌق  مراسلة -
 طلب اأجٌ  مقابلة األكابربخصوص  15/10/2014رٌخ باا إاحاد أوالد ناٌ مراسلة فرٌق  -
  طلب ااخٌر مقابلة االكابر.بخصوص  15/10/2014باارٌخ  اوالد سلٌمان مراسلة فرٌق  -
  اقدٌم مقابلة االصاغر.بخصوص طلب  15/10/2014باارٌخ  مولودٌة بوسعادةمراسلة فرٌق  -

 الٌوجد: برٌد مختلف 

 

 البرٌد الصادر/ 

 
لألكـابر  UOSB/USAفرٌـق شـرفاة الهامـ  بخصـوص انظـٌم مقابلـة إلـى  14/10/2014ٌخ باار مراسلة -

 11/10/2014ٌوم 
 األكابربرمجة مقابلة بخصوص  فرٌق سلٌمإلى  14/10/2014مراسلة باارٌخ  -
  رفض طلب اغٌر الاارٌخبخصوص  فرٌق نجوم مجد  إلى  14/10/2014مراسلة باارٌخ  -
 اأجٌ  مقابلة األكابربخصوص  وداد عٌن الحج فرق وفاق بن سرور و إلى  15/10/2014مراسلة باارٌخ  -
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  15/10/2014مراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة باــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌخ  -

ABB/USAK/USA/MHD/ESCAK/NM/IRON/USOS/MCM/NCM/CAB/.BSMB/JRBM. بخصـــوص
 .20و 11الغاة مقابالا كأس الجمهورٌة االق  من 

 11و 20اصفٌاا كأس الجمهورٌة األق  منبخصوص  فرٌق الهام  إلى  15/10/2014مراسلة باارٌخ  -
  طلب إعفاة من مهمة إلى فرق نجوم مجد  واامسة بخصوص  15/10/2014مراسلة باارٌخ  -
 .USAK/ ESCAK//IRON MHD/NM/MBS/ ESRB/JRBMإلـى فـرق  15/10/2014مراسـلة باـارٌخ  -

 . 15سنةبخصوص الغاة مقابالا كأس الجمهورٌة االق  من 
ــارٌخ  مراســلة - ــى فــرق  15/10/2014با بخصوووب برمجووة مقابلووة كووا   .WRM/ABB/KBS/CHCH/FLNإل

 سنة 15الجمهورٌة اقل من 

 بخصوص بط  مرحلة الشباب  فرٌق الهام . لرابطة الجهوٌة لكرة القدما إلى 11/10/2014مراسلة باارٌخ  -
 حضور بخصوص كشف  مدٌرٌة النشاط االجاماعً إلى 10/10/2014مراسلة باارٌخ  -
 FLN/WRMوU15بخصوص برمجة مقابلة   OPOW إلى 20/10/2014مراسلة باارٌخ  -  
 



للموسووم  للقسووم مووا قبوول الشوورفً 01والجولووة  لقسووم الشوورفًل 02 ةتحلٌوول مقووابلج الجولوو/  03
2014/2015 :   

 

مــا عــدا اســجٌ  بعــض  للقســم الشــرفً فــً أحســن الظــروف 02 مقــابالا الجولــةلعبــا           

، كمـا اـم انطـالق بطولـة القسـم مـا قبـ  اا بملعب أوالد سـلٌمان بخصـوص سـٌال الملعـبالمالحظ

ولعبــا مقــابالا الجولــة األولــى فــً ظــروف حســنة، مــا عــدا إلغــاة مقــابلاً إاحــاد مجــد  الشــرفً 

 وأوالد ناٌ  ومقابلة وفاق بن سرور ووداد عٌن الحج .

  : مال اللجانـــــــأع/ 04
 برمجة الجوالا للقسمٌن شرفً وما قب  الشرفً  -    لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراسة القضاٌا -                                    
 على الناائج المصادقة -                              

  اوارٌخ الجوالا لمرحلة الذهاب للقسمٌن الشرفً وما قب  الشرفً -                                    

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌباا الحكام -    ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

 اعٌٌناا الحكام. -                                   
   عرض حا  عن االخابار الطبً والبدنً للحكام الوالئٌٌن. -                                   

    لفئة الشباب لالعبٌنرخص اإنجاز  - : ٌلــــــلجنة القوانٌن والتأه

 وما قب  الشرفًالشرفً  ٌنالقسمدراسة قضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 المساوى الثانً للقسم الشرفً الشباب بطولةرزنامة  اعدٌ  - :للشباب لجنة التنظٌم الرٌاضً

 ثانٌة المساوى األو  أصاغرالبرمجة الجولة  -                                                     
 المصادقة على الناائج. -                                          

 :   شؤون مختلفة/ 05
 ام انصٌب أعضاة اللجان الاالٌة أسماؤهم كالاالً: -

 زٌاونً عمر           عضو لجنة الاحكٌم
 حجاب عبد النور      عضو لجنة االنضباط

 عضو لجنة القوانٌن والاأهٌ حبٌ  عٌسى           
 عوٌنة السعٌد          مكلف بلجنة اإلجازاا

 رقٌق برة ٌحً        عضو لجنة الانظٌم الرٌاضً شباب
 
 

 
 طتـــيس انرابـرئ  /                                       انمدير اإلداري وانماني                            

 
     مقري دراجي                                                                     بوغازي محسن             

 


