
 ـــذمـــــــــالفٍذرالٍـــــــــــــت الجزائزٌــــــــــــــت لكـــــــــــــــــزة الق

 ىٌت لكــزة القـــــــذم باتنـــــــــتــــالزابطت الجه

 الزابطت الىالئٍت لكزة القذم  الوسٍلـــت
 

 20الــنشــزٌــت الــزســوٍــت رقن 

 0202 سبتوبز 24الثالثاء ست لٍىم ــالجل

 
 

 :األعضاء الحاضزوى

 
 

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــٌ بن حمٌدوش العمري

 ضـــــــــَائة رئي تــــُــيـــح يـحـــًـــد

 ضــــــــــَائة رئي يـقـــزي اندراجـــــي

 انًديــز اإلداري وانًانــــي تىغاسي يحـــــســٍ

 رئيض نجُح انرحكيى ادرــــعوٌنة عبـــد الق

 يحـــــــــخثيز فدران ن الذٌب عبد الحمٌدب

 يحـــــــــخثيز فدران فىـــطـٌدي مصـــمه

 عضـــــــــــــــــــى رفـــــــــــان أحمد

 عضـــــــــــــــــــى بلبــــــــــاي ابراهٌم

 

 :الغائبىى بعذر

 
 

 خثيز فدرانيح ٌدــشٌكوش عبد الحمعلً 

 ـطحـــز انرـقـــُي نهزاتــانًدي تٍ حًيدوش رفــيــق

 
 افررحد انجهسح يٍ طزف رئيض انزاتطح انسيد تٍ حًيدوش انعًزي انذي رحة تانحاضزيٍ     

 أحال انكهًح إني انسيد تىغاسي يحسٍ انًديز اإلداري وانًاني انذي شزع في قزاءج َقاط  

 جدول األعًال.

 
 : جذول األعوال كوا ٌلً

 
 20الزسوٍت رقن  الوصادقت على النشزٌت / 20

 و الصادر / البزٌذ الىارد 20

     0202/0202انطالق بطىلت القسن الشزفً للوىسن تحضٍز /  03

   أعوال اللجاى/ 22

   شؤوى هختلفت/ 20

 



  10المصادقة على النشرٌة الرسمٌة رقم / 10
 

 بـــطة تــمت المصادقة علٌها باإلجماعوعرضها على أعــضاء مكتب الرا 01النشرٌة الرسمٌة رقــم  بعــد قــراءة         
 
 

  قام المدٌر اإلداري والمالً للرابطة بقراءة البرٌد الوارد والصادر كاآلتً:: الوارد البرٌد /10
 
 :برٌد مدٌرٌة الشباب والرٌاضة 
 
 نادي بلدٌة السوامع بخصوص 08/09/2013 خبتارٌ مراسلة -
 ئر ما بٌن األحٌاءكؤس الجزا بخصوص 23/09/2013 خبتارٌ مراسلة -
 

 برٌد االتحادٌة الجزائرٌة لكرة القدم 

 

التقنٌاة المدٌرٌاة الوالئٌاة ماع بخصاوص اجتمااع تنساقً المدٌرٌاة التقنٌاة 18/09/2013مراسلة بتاارٌخ  -
 بسطٌف 19/09/2013الوطنٌة لٌوم :

بخصااوص اجتماااع تنسااقً رإساااء الرابطااات الوالئٌااة مااع االتحادٌااة 18/09/2013مراساالة بتااارٌخ  -
 24/10/2013الجزائرٌة لٌوم 

 
  المحترفة لكرة القدمالرابطة برٌد: 

 
 مروانة 20/09/2013لٌوم   ABM/MSDBب/خ امر بمهمة لسٌد :العمري بن حمٌدوش 18/09/2013بتارٌخ  مراسلة -
 

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجهوٌةبرٌد: 

 
  17/09/2013لٌوم اجتماع مكتب الرابطة الجهوٌة مراسلة بخصوص  -
  مقري الدراجً،بنٌة محمدللسادة: بن حمٌدوش العمري، اجتماع مكتب الرابطة بخصوص  مراسلة -

 بباتنة17/09/2013ٌوم  عمرون هشام القادروعوٌنة عبد 
  27/09/2013لملعب احمد خلفه بالمسٌلة ٌوم ل ةتنظٌم مقابلة كاس الجزائر موجه ب/خ 18/09/2013بتارٌخ  مراسلة -
  ESMB/MBSب/خ تعٌٌن الحكام لمقابلة كؤس الجزائر  23/09/2013ٌخ بتار مراسلة -

  27/09/2013ٌوم 
 25/09/2013معاٌنة ملعب المنصورة ٌوم  بخصوص 24/09/2013 خبتارٌ مراسلة -
 

   برٌد النوادي:
   
 تخفٌف عقوبة بخصوص 08/09/2013 خعٌن الخضراء بتارٌ مراسلة -
 

 برٌد مختلف : 

 
 فرٌق بلدٌة السوامع على تحفظبخصوص  08/09/2013بتارٌخ  مراسلة -
  التحكٌم منإعفاء  طلببخصوص  10/09/2013بتارٌخ  الحكم الوالئً السٌد: شعبان عبد الحمٌد مراسلة -

 2013/2014 مللموس
 
 
 

 



 البرٌد الصادر/ 

 
 ابر أك كؤس الجزائر مقابالتبرمجة بخصوص الخضراء  ٌنبن سرور و السوامع و برهوم وعمراسلة إلى  -

 06/09/2013لٌوم 
 
 . 28/09/2013للبطولة ٌوم  برمجة الجولة األولىبخصوص  رإساء القسم الشرفً إلىمراسلة  -
 
 من محافظ لقاء العمري شحمٌد وإعفاء السٌد بن بخصوص  ترفة حالم كرة القدم رابطةإلى مراسلة  -
 MCEE/ JSSAOURA  
 
 باتنة بخصوص برمجة كؤس الجزائر المرحلة الجهوٌةالرابطة الجهوٌة لكرة القدم إلى مراسلة  -
 
 مراسلة إلى شرفة الهامل وجمعٌة المطارفة بخصوص برمجة مقابالت كؤس الجزائر لفئة الشباب  -

 14/09/2013ٌوم 
 
 13/09/2013بن سرور وعٌن الخضراء بخصوص برمجة مقابلة كؤس الجزائر ٌوم إلى رإساء مراسلة  -
 
 الشباب والرٌاضة بخصوص وضعٌة نادي بلدٌة السوامعمراسلة إلى مدٌرٌة  -
 
 25/09/2013مراسلة إلى رإساء الفرق للقسم الشرفً بخصوص إٌداع ملفات الالعبٌن قبل  -
 
 مراسلة إلى الرابطة الجهوٌة لكرة القدم باتنة بخصوص الفرق المتؤهلة كؤس الجزائر المرحلة الوالئٌة لكل األصناف -
 العمري من محافظ لقاء شكرة القدم المحترفة  بخصوص إعفاء السٌد بن حمٌد وإلى رابطة مراسلة  -
  ABM/ MSPB  20/09/2013لٌوم 

 بخصوص إٌداع الملفات أالعبٌنUSA/CSH/UCOM/CAB/UOSB/MBBI/JRBMإلى مراسلة  -
 01/10/2013قبل  

  

  : 0100/0102انطالق بطولة القسم الشرفً للموسم تحضٌر /  10
 

وهاذا باالر م مان  28/09/2013ٌاوم  2013/2014انطالق البطولاة للقسام الشارفً للموسام  تم تؤكٌد    

تؤخر معظم الفرق فً إٌداع ملفات الالعبٌن قبل اآلجال المحددة، لهاذا قارر مكتاب الرابطاة انطاالق البطولاة 

 01/10/2013 كما هً والفرٌق الذي لم ٌودع ملفات الالعبٌن ٌخسر المقابلة األولى، كماا تام تحدٌاد تاارٌخ

 كآخر أجل إلٌداع الملفات، وبعدها ٌتم النظر فً الرزنامة.  

 :  أعمال اللجان/ 12
 

 برمجة المقابالت الجولة األولى للقسم الشرفً - لجنة التنظٌم الرٌاضً:

 
 للحكام الوالئٌٌن عرض حال عن الفحص الطبً - ٌم :ــــــــــــــــلجنة التحك

 دروس بٌدا وجٌة للحكام + تدرٌبات الحكام -                                  

    رخص الالعبٌنإنجاز  -: لجنة القوانٌن والتأهٌل

 
 دراسة قضاٌا تصفٌات كؤس الجمهورٌة المرحلة الوالئٌة. - :باطــــــــــــلجنة االنض

 دراسة قضاٌا القسم الشرفً. -                          



 
 

 :  شؤون مختلفة/ 10
 تم تنصٌب رإساء اللجان من طرف رئٌس الرابطة على النحو التالً: -

 مقري دراجً                  رئٌس لجنة االنظباط
 مهٌدي مصطفى               رئٌس لجنة التنظٌم الرٌاضً

 بن الذٌب عبد الحمٌد           رئٌس لجنة التنظٌم الرٌاضً للشباب
 نة القوانٌن والتؤهٌلعلً شٌكوش عبد الحمٌد       رئٌس لج

 عوٌنة عبد القادر               رئٌس لجنة التحكٌم
 رقٌق برة عبد الحمٌد           رئٌس اللجنة الطبٌة

 بنٌة محمد                       نائب رئٌس
 
 اجتمااع رإسااء لجاان االنضاباط باالتحادٌاة الجزائرٌاة لكارة القادمعرض حال عن  لجنة االنضباطقدم رئٌس  -

   بالجزائر. 04/09/2012ٌوم حول التعدٌالت التً طرأت على بعض القوانٌن العامة 
 
ٌاااوم مكتاااب الرابطاااة الجهوٌاااة لكااارة القااادم باتناااة اجتمااااع عااارض حاااال عااان نائاااب رئاااٌس الرابطاااة قااادم  -

 بباتنة.  17/09/2012
 
انيىالئييٍ ييا انًديزييح انرقُييح نهًيدراء انرقُيييٍ  أنرُسييقيقدو انًديز اإلداري وانًاني عزض حال عٍ االجرًاع  -

   . FAF 1تسطيف وانذي كاٌ حىل ذزتصاخ انًدرتيٍ نُيم إجاسج  11/01/2013انىطُيح يىو 

 

خشاَيح يحرىيياخ  –عهثيح طثييح  –ج قيياص انقاييح  –جهياس قيياص ضي ظ  –ذى شزاء نىاسو وعراد طثي ) يييشاٌ  -

 .طثيح ......( يٍ أجم ذسهيم عًم انهجُح انطثيح نهزاتطح

 

قدو رئيض انزاتطح عزض حال عٍ انركفم تًصاريف يزحهح انًُطقح نكيسص انجشائيز ييا تييٍ األحيياء وانريي ذيى  -

 صثها في حساب انزاتطح يٍ ييشاَيح انرسييز نًديزيح انشثاب وانزياضح ذثعا نعقد تزَايج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئٍس الزابطت                                                                        الوذٌز اإلداري والوالً       
 

      تىغاسي يحسٍ                                                                          تٍ حًيدوش انعًزي          
 


