
 ـــدوـــــــــانفيدرانيـــــــــــــت انجزائزيــــــــــــــت نكـــــــــــــــــزة انق

 ىيت نكــزة انقـــــــدو باتنـــــــــتــــانزابطت انجه

 انزابطت انىالئيت نكزة انقدو  انًسيهـــت
 

 30انــنشــزيــت انــزســًيــت رقى 

 3300 أكتىبز 01انثالثاء ست نيىو ــانجه

 
 

 :األعضاء انحاضزوٌ
 

 نائب انرئيس مـقـــري اندراجـــــي

 انمديــر اإلداري وانمانــــي بوغازي محـــــســن

 ـطتـانمديــر انتـقـــني نهرابــ بن حميدوش رفــيــق

 رئيس نجنت االنضباط بن الذٌب عبد الحمٌد

 رئيس نجنت انتنظيم انرياضي فىـــطـٌدي مصـــمه

 رئيس نجنت انتحكيم ادرــــالق عوٌنة عبـــد

 عضـــــــــــــــــــو بلبــــــــــاي ابراهٌم

 

 :انغائبىٌ بعذر
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ بن حمٌدوش العمري

 نائب رئيس بــــنــيـــت مـحـــمـــد

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

 نجنت انقوانين وانتأهيم رئيس ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 
  وانذذ  مقنري دراجني نائنب اننرئيس افتتحت انجهست منن طنرر رئنيس انرابطنت انسنيد

يذذزأا انزابطذذت لذذي بذذم سيذذاا رئذذيس انزابطذذت انسذذيد انعًذذز  بذذٍ  ًيذذدو  أل اء 

اننن ي رحننب بانحاضننرين لننم لحننال انكهمننت غننني انسننيد بوغننازي محسننن  ،يناسذذا انحذذ 

 شرع في قراءة نقاط جدول األعمال. انمدير اإلداري وانماني ان ي

 
 : جدول األعًال كًا يهي

 33انًصا قت عهى اننشزيت انزسًيت رقى  / 30

 و انصا ر / انبزيد انىار  33

  3303/3300نهًىسى  انقسى انشزلي 30تحهيم يقابالث انجىنت /  03

   أعًال انهجاٌ/ 30

   شؤوٌ يختهفت/ 30

 



 
  02مٌة رقم / المصادقة على النشرٌة الرس01
 

ـــرا            ـــد ــ ـــم  بعـ ـــطة اــــم   02النشــرٌة الريــمٌة رــ ــب الرابــ ـــضا  مكا ــى أعـ وعرضــها عل
 المصادـة علٌها باإلجماع

 

ـام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقرا   البرٌد الوارد والصادر : الوارد البرٌد /02

  كاآلاً:
 
 :دال ٌوج  برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
 

 ال ٌوجد برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم 

 
  ال ٌوجد :المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد 

 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 
  21/10/2013لٌوم  اخابار البدنً للحكام الجهوٌٌنمرايلة بخصوص  -
 01/10/2013معاٌنة ملعب المنصور  ٌوم  بخصوص 30/00/2013 خباارٌ مرايلة -
 ينة . 13بخصوص كؤس الجزائر لفئة أـل من  30/00/2013مرايلة باارٌخ  -

 برٌد النوادي:  
   

 اخفٌف عقوبة بخصوص 30/00/2013 خباارٌ كوكب بن يرور مرايلة -
 بخصوص لعب المقابال  ٌوم الجمعة 30/00/2013مرايلة فرٌق المطارفة باارٌخ  -

 برٌد مختلف : 

 
 اعٌٌن ثالثً احكٌم لمقابلةبخصوص  25/00/2013باارٌخ الاربٌة بويعاد   مإيية إعاد  مرايلة -
  رد على طلبا  النواديبخصوص  26/00/2013باارٌخ  مدٌرٌة الحماٌة المدنٌة الميٌلة مرايلة -
 

 البرٌد الصادر/ 

 
الجولـة بخصـوص برمجـة مقـابال   رإيـا  الفـرق للقيـم الشـرفًإلى  02/10/2013باارٌخ  مرايلة -
 05/10/2013لٌوم  ثانٌة للقيم الشرفًال
 

  : 2012/2013للموسم  لقسم الشرفًل 01تحلٌل مقابالت الجولة /  03
 

ثالث مقابال  فً إطار الجولة األولى للقيم الشرفً ، واعابر الفـرق يـٌدي لعب            

حملة وبانٌو ويٌدي عامر خايـر  للمقابلـة األولـى وذلـق طبقـا لقـرار مكاـب الرابطـة باـارٌخ 

وذلـق بعـد  2013/2014، حٌث ام اعدٌل رزنامـة القيـم الشـرفً للمويـم  24/00/2013



د عـدم إٌداعـل لملفـا  الالعبـٌن فـً األجـل المحـدد إـصا  فرٌق أوالد ماضً من البطولـة بعـ

 فرٌق 12. لاصبح بطولة القيم الشرفً بـ 01/10/2013من طرف مكاب الرابطة وهو 

  : مال اللجانـــــــأع/ 04
 اعدٌل رزنامة القيم الشرفً وبرمجة الجولة الثانٌة -    لجنة التنظٌم الرٌاضً: 

 دراية القضاٌا -                                    
 الاراٌبعلى الناائج  المصادـة -                              

 دروس بٌداغوجٌة للحكام + ادرٌبا  الحكام -    ٌم :ـــــــنة التحكــــــــلج

  اعٌٌنا  الحكام.  -                                   

    لفئة الشباب نرخص الالعبٌإنجاز  - : ٌلــــــلجنة القوانٌن والتأه

 الشرفً  القيمدراية ـضاٌا  -        : باطـــــنة االنضــــــلج
 

 :   شؤون مختلفة/ 05
ــــدم رئـــٌس لجنـــة الاحكـــٌم اـــارٌخ إجـــرا  االخابـــار البـــدنً للحكـــام الـــوالئٌٌن وذلـــق ٌـــوم  -

 بالمركب الرٌاضً الميٌلة. 11/10/2013
 
 كآخر أجل إلٌداع ملفا  الالعبـٌن أكـابر 13/10/2013احدٌد اارٌخ مكاب الرابطة  ـرر -

ـــوم  ـــل الشـــرفً ٌ ـــا ـب ـــة م ـــون انطـــالق بطول ـــى أن ٌك ـــل الشـــرفً عل ـــا ـب بالنيـــبة للقيـــم م
25/10/2013.   
 
علــى أن ٌكــون انطــالق  20/10/2013آخــر أجــل إلٌــداع ملفــا  الالعبــٌن الشــباب ٌــوم  أمــا

 . 01/11/2013بطولة الشباب ٌوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا  اللجان لمكاب الرابطة كما ٌلً:ام انصٌب رإيا  اللجان وأعض -
 

 فةــــــالوظٌ قبــــوالل ــــــــماالس نــــةـــــــاللج

 ٌمـــــــنة التحكــــــلج

 رئٌس اللجنة عوٌنة عبد القادر

 أمٌن اللجنة مقري جمال

 عضو زٌاونً عمر

 مكون حكام  بن عٌيً محمد لمٌن 

 ــــباطاالنضنة ــــلج
 رئٌس اللجنة مقري الدراجً

 كااب علوانً حيٌن



 ًـــاضـٌم الرٌــــنة التنظـــلج
 رئٌس اللجنة مهٌدي مصطفى

 كااب حجاب عبد النور

 ٌم الرٌاضً للشبابــنة التنظــلج
 رئٌس اللجنة بن الذٌب عبد الحمٌد

 عضو عوٌنة اليعٌد

 ٌلــن والتأهــنة القوانٌـــلج
 ةرئٌس اللجن علً شٌكوش عبد الحمٌد

 عضو حبٌل عٌيى

 ٌةــــة التقنــــرٌــــالمدٌ

 مدٌر اقنً بن حمٌدوش رفٌق

 عضو بوبكر عبد المنعم

 عضو امــمٌر  هش

 عضو بن حمٌدوش مراد

 عضو عقرٌب عبد الرشٌد

 عضو رـٌق بر  ٌحً

 بٌةـــنة الطــــاللج

 رئٌس اللجنة رـٌق بر  عبد الحمٌد

 عضو عوٌنة عبد الحفٌظ

 عضو  نبٌل بن عزي 

 

 
 طتـــيس انرابـرئ ع/                              انمدير اإلداري وانماني                            

 
     مقري دراجي                                بوغازي محسن                                        


