
  ـــدمــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  01الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 
  2017 سبتمبر 19 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
  بم�ـقر  زواال الرابع�ةعل�ى الس�اعة  عش�ر وس�بعةمن شھر سبتمبر عام ألف�ین  التاسع عشرفي یوم

طة للموس��م ــــ��ـاألول ألعض��اء الراباالجتـ��ـماع قد ــ��ـانع لك��رة الق��دم لوالی��ة المس��یلةالوالئی��ة الرابط��ة 
  .2017/2018الریاضي 

 

  :األعضاء الحاضرون
  

 طــــةــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائــب رئــــیس  مقري الدراجي

  المدیــر اإلداري والمالــــي  بوغازي محـــــســن
  خبیر فدرالیة  بن حمیدوش رفــیــق
  خبیر فدرالیة بن الذیب عبد الحمید

 خبیر فدرالیة فىـــطـیدي مصـــمھ

  ممثل النوادي  سالم محمد
  ممثل النوادي خالف محمد

  ممثل الحكام  نورخلف هللا عبد ال
 مدعـــــو رقیق برة عبد الحمید

  مدعـــــو  عوینة سعید
  مدعـــــو ادرــــعوینة عبـــد الق

  
  :الغائبون بعذر

 

  مدعـــــو یدــشیكوش عبد الحمعلي 

  
  بالحاض�رین ف�ي ال�ذي رح�ب بن حمیدوش العم�ري رئیس الربطة السید افتتحت الجلسة من طرف

الجمیع على بذل مجھود أكبر للس�یر الحس�ن لش�ؤون حث حیث  2017/2018أول اجتماع للموسم 
 ث�م أح�ال الكلم�ة إل�يمتمنیا بدایة موس�م جی�دة ، كم�ا تط�رق إل�ى مرحل�ة التحض�یر للموس�م الرابطة 

  شرع في قراءة نقاط جدول األعمال. الذيبوغازي محسن المدیر اإلداري والمالي السید 

  : جدول األعمال كما یلي
  وتوزیع المھامصال بالمكتب أول ات / 01
  قراءة البرید الوارد والصادر/  02
  2017/2018تحضیر انطالق بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم /  03
  شؤون مختلفة/  04
  
  



رحب رئیس الرابطة بالحاضرین وشرع في توزیع  أول اتصال بالمكتب وتنصیب اللجان:/  01
وحثھم على العمل بجدیة ونظام وتم توزیع  2017/2018لرابطة للموسم المھام وتنصیب اللجان لمكتب ا
  المھام ألعضاء المكتب كالتالي:

 بن حمیدوش العمري                      رئیس الرابطة -
 مقري الدراجي                             نائب رئیس -
 بوغازي محسن                            المدیر اإلداري والمالي -
  خبیر فدرالیةبن حمیدوش رفیق                         -
 بن ذیب عبد الحمید                       خبیر فدرالیة -
 مھیدي مصطفى                           خبیر فدرالیة -
 سالم محمد                                 ممثل النوادي -
 النواديخالف محمد                               ممثل  -
 خلف هللا عبد النور                       ممثل الحكام  -
 زریق كمال                                طبیب الرابطة -
 عوینة عبد القادر                          رئیس لجنة التحكیم -
 عوینة سعید                                رئیس لجنة اإلجازات -
 د                عضو لجنة االنظباطعلي شیكوش عبد الحمی -
 

  جان فقد تم تنصیبھم حسب الجدول التالي:لأما بالنسبة ألعضاء ال
   

  الوظیفة  االسم واللقب  اللجنة

  لجنـــة التحكیــــــم

  رئیس  عوینة عبد القادر
  كاتب  علواني حسین

  مساعد كاتب  مقري جمال
  زیتوني عمر

  حجاب عبد النور  مكونین للحكام
  بن عیسى محمد األمین

  لجنة االنضباط

  رئیس  مقري الدراجي
  كاتب   بن ذیب عبد الحمید

  عضو  حبیل عیسى

  لجنة التنظیم الریاضي أكابر
  رئیس  مھیدي مصطفى
  كاتب اللجنة  بورویس بوزید

  اللجنة الطبیة
  رئیس اللجنة  زریق كمال

  عضو  رقیق برة عبد الحمید

  لجنة اإلجازات
  رئیس اللجنة  سعیدعوینة 

  عضو  رقیق برة یحي

  لجنة التنظیم الریاضي للشباب
  اللجنةب مكلف  بن حمیدوش رفیق

  عضو  رقیق برة یحي

  لجنة األخالق الریاضیة
  رئیس  سالم محمد

  عضو  خالف محمد 

  
  
  



  
   اآلتي:م المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاق: / البرید الوارد02

  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
  ابداء الرأي حول تأسیس جمعیةمراسلة ب/خ -

 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
 بالجزائر 05/07/2016یوم  دعوة لحضور نھائي كأس الجزائرمراسلة ب/خ -
  2017/2018الشروط القانونیة لبطولة الھواة للموسم مراسلة ب/خ  -
  بقسنطینة 11/08/2017خ اجتماع تنسیقي اإلتحادیة مع الرابطات یوم مراسلة ب/ -
  مراسلة ب/خ تھنئة بمناسبة عید األضحى -

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید : 
 بالجزائر 16/08/2017مراسلة ب/خ یوم أعالمي لمحافظي المقابالت یوم  -

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  بمقر الرابطة الوالئیة بالمسیلة 26/08/2017یوم  حص الطبي للحكام الجھویینالفمراسلة ب/خ  -
  تعیین ستة أعضاء كمحافظین للمقابالت في الرابطة الجھویة باتنةمراسلة ب/خ  -
  04/09/2017مراسلة ب/خ حجز غرفة للمبیت ألعضاء اللجنة الجھویة للتحكیم یوم  -
  بالمسیلة 05/09/2017جھویین یوم مراسلة ب/خ االختبار البدني للحكام ال -
    28/02/2017مراسلة ب/خ اجتماع عمل بین اللجنة الجھویة للتحكیم واللجنة الوالئیة للتحكیم یوم  -
  بباتنة 04/09/2017اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراسلة ب/خ  -
  بباتنة 13/09/2016مراسلة ب/خ اجتماع محافظي المقابالت یوم  -
  معاینة المالعبخ مراسلة ب/ -

  :برید النوادي 
 خارج المیدان لمقابلة الكأس والجولة األولى للبطولةب/خ طلب اللعب  شبیبة مناعةمراسلة  -

 برید مختلف :  
   09/09/2017یوم  طلب استغالل قاعة االجتماعات ب/خ  الكراتي دو بالمسیلةمراسلة رابطة  -
 14/09/2017یوم  ل قاعة االجتماعات طلب استغالب/خ  مولودیة شباب المسیلةمراسلة  -
  

  البرید الصادر/ 
  2017/2018رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ب/خ االنخراط للموسم مراسلة إلى  -
  -برید إلكتروني  -مراسلة إلى االتحادیة الجزائریة لكرة القدم ب/خ تجدید الرابطة   -
طلب استغالل الملعب لالختبار البدني للحكام الجھویین ب/خ  ضات بالمسیلةدیوان المركب المتعدد الریامراسلة إلى  -

  16/09/2017و 05/09والوالئیین یومي 
  معاینة المالعبب/خ  رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفيمراسلة إلى  -
  
  

  : 2017/2018تحضیر انطالق بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم / 02
 وقد تم تمدید 2017/2018سة انخراط الفرق في بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم تم درا

، حیث تم 25/09/2017إلى غایة  المحددة من طرف االتحادیة الجزائریة لكرة القدماالنخراط آجال 

عة فریق في القسم ما قبل الشرفي كما أجریت عملیة القر 14وفریق في القسم الشرفي  14انخراط 

وكذلك عملیة القرعة  2017/2018لضبط رزنامتي بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم 

للدور األول والثاني لتصفیات كأس الجمھوریة المؤھلة للدور الجھوي لكأس الجمھوریة للموسم 

كأس الدور األول للمقابالت  29/09/2017، حیث حدد تاریخ 07/09/2017یوم  2018/2019



النطالق بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي، محضر  07/10/2017و  06ریة وتاریخ  الجمھو

  یرفق بھذه النشریة.  07/09/2017اجتماع عملیة القرعة بتاریخ 

  

  / شؤون مختلفة:02

ق��دم رئ��یس الرابط��ة ع��رض ح��ال ع��ن اجتم��اع التنس��یقي لرؤس��اء الرابط��ات الوالئی��ة م��ع االتحادی��ة * 

  الذي دار حول التنظیم اإلداري للرابطات الوالئیة.بقسنطینة،  11/08/2017دم یوم الجزائریة لكرة الق

* قدم رئیس الرابطة عرض حال عن الیوم اإلعالم�ي لمح�افظي المق�ابالت م�ن تنظ�یم رابط�ة ك�رة الق�دم 

  بالجزائر.  16/08/2017المحترفة یوم 

الئیة للتحكیم مع اللجنة الجھویة للتحك�یم * قدم السید عوینة عبد القادر عرض حال عن اجتماع اللجنة الو

  بباتنة. 28/08/2017یوم 

 26/08/2017الفح�ص الطب�ي للحك�ام الجھ�ویین ی�وم عوینة عب�د الق�ادر ع�رض ح�ال ع�ن  السید* قدم 

بمقر الرابطة بحضور الطاقم الطبي للرابطة الجھویة باتنة، وكذلك االختبار البدني للحكام الجھویین ی�وم 

ضور أعضاء اللجنة الجھویة للتحكیم، حیث تم إیواء المؤطرین عل�ى ع�اتق الرابط�ة بح 05/09/2017

  .04/09/2017یوم 

لض�بط رزنام�ة بطول�ة القس�مین  * قدم السید بن حمیدوش رفیق عرض ح�ال ع�ن اجتم�اع عملی�ة القرع�ة

م��ع رؤس��اء الف��رق للقس��مین  07/09/2017ی��وم  وال��دور األول والث��اني لتص��فیات ك��أس الجمھوری��ة

  شرفي وما قبل الشرفي.ال

 09/09/2017* ق��دم رئ��یس لجن��ة التحك��یم ع��رض ح��ال ع��ن الفح��ص الطب��ي للحك��ام ال��والئیین ی��وم 

للحك��ام ال��والئیین ی��وم  والفح��ص الطب��ي االس��تدراكي حك��م والئ��ي وك��ذلك االختب��ار الب��دني 32وحض��ور 

  حكم والئي.  35وحضور  16/09/2017

رات المعاینة في أق�رب وق�ت للتحض�یر النط�الق البطول�ة أكد رئیس الرابطة على ضرورة برمجة زیا* 

  .2017/2018للموسم 

  .2017/2018* ترفق في ھذه النشریة ألوان الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم 

    

  رئیس الرابطة                                                               المدیر اإلداري والمالي

  بن حمیدوش العمري                                                                  محسن بوغازي
  
  

  
  



  محضـــــــــر اجتمــــــــــــــــــاع
  وما قبل الشرفي الشرفي ینلقسمل الفرق مع رؤساء

 
مقر رابطة كرة القدم لوالیة المسیلةالمــــــــــكـان:   
  07/09/2017التــــــاریــــخ: 
  صباحا 10:00الســـــــــــاعة: 

 جدول األعمال:  
  2017/2018الفرق المنخرطة للموسم * 

  * معاینة المالعب قبل انطالق بطولة القسمین 
  ( عدد الالعبین وفترة انجاز الرخص) 2017/2018* الشروط القانونیة لبطولة الھواة 

  2017/2018* الشروط التنظیمیة الجدیدة لبطولة الشباب 
  2017/2018الفرق المتأھلة للدور الجھةي لتصفیات كأس الجزائر  *

  . 2017/2018* عملیة القرعة لضبط رزنامة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم 
    2016/2017* تكریم الفرق البطلة لفئات الشباب للموسم 

 اضرون:ـــــالح  

بن  - عوینة عبد القادر - ن حمیدوش رفیق ب –العمري بن حمیدوش  -  أعـــضاء مكـتـب الرابـطــــــة:

  عوینة السعید. –علواني حسین  –بورویس بوزید  –سالم محمد  –خالف محمد  -الذیب عبد الحمید 

 –أمل بانیو  –أمل برھوم  –مولودیة حمام الضلعة  –شباب الزیتون  – رة:ــــــاضــــرق الحــــــالف

شباب أوالد  –وفاق عین الخضراء  –السوامع  -مانإتحاد أوالد سلی –إتحاد میكانیك بن سرور 

أمل  –إتحاد سیدي عامر  –أمل سیدي عیسى  –سریع بئر ماضي  –إتحاد الحوامد  –منصور 

  الدھاھنة.

ش�باب  –وداد ع�ین الحج�ل  –إتحاد الجرف  –شباب سیدي حملة   -شباب الزرزور  :الغائبةرق ــــــالف

 –نج�وم مج�دل  –س�ریع المع�ذر  –ش�بیبة مناع�ة  -یة المطارفة جمع –إتحاد بطمات تامسة  –تارمونت 

  م.شباب مقرة. –و.بن سرور  –ل.أوالد عدي لقبالة  –نادي مجدل 

  

رئیس الرابطة ال�ذي رح�ب بالحض�ور، بع�دھا  شبعد الكلمة االفتتاحیة للسید العمري بن حمیدو *

م�ع رؤس�اء الف�رق للقس�مین الش�رفي وم�ا قب�ل تطرق إلي موض�وع ھ�ذا االجتم�اع التحسیس�ي والتنظیم�ي 

  .2017/2018الشرفي للموسم 

تط����رق رئ����یس الرابط����ة ف����ي البدای����ة إل����ى ع����دة نق����اط والخاص����ة بتنظ����یم البطول����ة للموس����م  *        

فری��ق لك��ل قس��م  14، وھ��ي 31/08/2017، حی��ث ذك��ر ب��الفرق المنخرط��ة إل��ى غای��ة  2017/2018

  شرفي وما قبل الشرفي.



وه إلى ضرورة اتخاذ كل اإلجراءات ورفع كل النق�ائص الموج�ودة عل�ى مس�توى المالع�ب * كما ن      

التي اعتمدتھا الفرق وذلك قبل زیارة المعاینة للجنة التقنیة للرابطة من أج�ل التحض�یر النط�الق البطول�ة 

  في أحسن األحوال.   

م�ن حی�ث  2017/2018موس�م * كذلك تطرق الرئیس إلى مختلف التفاص�یل المتعلق�ة ب�االنخراط لل     

س�نة  23العبین أقل م�ن  10سنة و 30العبین فوق  5العب منھم  30عدد الالعبین األكابر المقدر بـ: 

عل��ى ك�ل إج�ازة تنج��ز  دج 500وفت�رة إنج�از اإلج�ازات، وعل��ى الف�رق دف�ع غرام��ة مالی�ة والمق�درة ب�ـ: 

انونی���ة لبطول���ة الھ���واة ، حس���ب الش���روط الق15/09/2017إل���ى  01/09/2017بس���بب الت���أخیر م���ن 

  لالتحادیة الجزائریة لكرة القدم.    2017/2018

كرف��ع غرام��ة  2017/2018* وأیض��ا بع��ض الش��روط التنظیمی��ة الجدی��دة لبطول��ة الش��باب للموس��م      

  مقابلة لكل فریق خالل الموسم كحد أدنى. 30الغیاب لفئة الشباب واشتراط 

 2017/2018الدور الجھ�وي لتص�فیات ك�أس الجزائ�ر للموس�م * ذكر الرئیس بالفرق المتأھلة إلى      

  وضرورة التحضیر لخوض المنافسة. 

فری�ق  14ب�ـ:  2017/2018* تمت عملیة القرعة لضبط رزنامة بطولة القسم الش�رفي للموس�م      

ش.س�یدي حمل�ة  -3م. حم�ام الض�لعة   -2شباب الزرزور  -1 حیث استخرجت أرقام الرزنامة كالتالي:

 -9الس�وامع          -8إ.میكانیك بن س�رور   -7ش.الزیتون   -6إ.بطمات تامسة   -5المطارفة  ج. -4

  و.عین الحجل  -14أ.برھوم   -13أ.بانیو   -12إ.أوالد سلیمان   -11ش.تارمونت   -10إ.الجرف 

 ب�ـ: 2017/2018* تمت عملیة القرعة لضبط رزنامة بطولة القسم الشرفي ما قبل الش�رفي للموس�م 

  فریق حیث استخرجت أرقام الرزنامة كالتالي: 14

 -6م.ش��باب مق��رة  -5ل.أوالد ع��دي لقبال��ة  -4إ.س��یدي ع��امر  -3ش.أوالد منص��ور  -2ن.مج��دل  -1

 -11س���ریع المع���ذر  -10س���ریع بئ���ر ماض���ي  -9ن���ادي مج���دل      -8أ.س���یدي عیس���ى  -7أ.الدھاھن���ة 

  سرورو.بن  -14و.عین الخضراء  -13إ.الحوامد  -12ش.مناعة 

  

  ----مرفقة بھذا المحضر  2017/2018ورزنامة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم  ---

  

  

  

  



تم إجراء عملی�ة القرع�ة لل�دور األول والث�اني لتص�فیات ك�أس الجزائ�ر المؤھل�ة إل�ى ال�دور الجھ�وي  اكم

  كالتالي: 2018/2019للموسم 

 :الدور االول 

  المقابلة  الرقم  المقابلة  الرقم

  ج.المطارفة  /  وفاق بن سرور  08  ش.سیدي حملة / إ.بطمات تامسة  01

  وداد عین الحجل / وفاق عین الخضراء  09  سریع المعذر / إ.الحوامد  02

  نادي مجدل / ل.أوالد عدي لقبالة  10  إ.سیدي عامر / شباب الزرزور  03

  ش.تارمونت  /  أمل سیدي عیسى  11  إ.الجرف / أ.بانیو  04

  م.شباب مقرة  /  سریع بئر ماضي  12  / إ.میكانیك بن سرورش.الزیتون   05

  إ.أوالد سلیمان  /  شباب أوالد منصور  13  ش.مناعة  /  السوامع  06

  أمل برھوم  /  م.حمام الضلعة  14  نجوم مجدل  /  أمل الدھاھنة  07

 :الدور الثاني 

  المقابلة  الرقم  المقابلة  الرقم

  1/  متأھل المقابلة   8متأھل المقابلة   05  7قابلة / متأھل الم  5متأھل المقابلة   01

  4/ متأھل المقابلة  10متأھل المقابلة   06  3/ متأھل المقابلة  12متأھل المقابلة   02

  6/ متأھل المقابلة   11متأھل المقابلة   07  2/ متأھل المقابلة    9متأھل المقابلة   03

      14/ متأھل المقابلة  13متأھل المقابلة   04

  شؤون مختلفة:

    :وھي  2016/2017على ھامش ھذا االجتماع، تم تكریم الفرق البطلة للفئات الشبانیة  للموسم  *

  لقاء أوالد عدي لقبالة   -سنة       15فئة أقل من      

  إتحاد خمام الضلعة -سنة       17فئة أقل من      

  شباب سیدي حملة -سنة       20فئة أقل من      

  

  .ساء الفرق على عاتق الرابطةؤلتكفل بجمیع الحاضرین في ھذا االجتماع بما في ذلك مرافقین لر*تم ا

  

  رفعت الجلسة في نفس الیوم والسنة المذكورین أعاله

  كاتب الجلسة                                                                        رئیس الرابطة

  بن حمیدوش العمري                                                     بوغازي محسن             



  لوالئیــــة لكــرة القــدم المسیلـــــةا
  نـــة التنظیــــم الریــــــــاضيلج

  
  

  8201/9201  المقبل برمجة الدور االول لتصفیات كاس الجمھوریة لموسم -  1
  

 :30/09/2017و  29لیومي  الدور األول 

  المقابلة  التاریخ  الساعة  الصنف  المكان  قم المقابلةر

اتحاد بطمات التامسة                                      - شباب سیدي حملة      30/09/2017السبت   00س  15  اكابر  امسیف  01

  ا.الحوامد -س.المعذر 30/09/2017السبت  00س  15  اكابر  بوسعادة  02

شباب الزرزور                                 - ا.سیدي عامر  29/09/2017الجمعة  00س  15  اكابر  سیدي عامر  03

امل بانیو                                                                                           -ا.الجرف    - 30/09/2017السبت  00س  15  اكابر  اوالد دراج  04

میكانیك بن سرور                                                       - الزیتون -ش  29/09/2017الجمعة  00س  15  براكا  المعاضید  05

  شباب مناعة - النادي الریاضي السوامع  29/09/2017الجمعة  00س  15  اكابر  السوامع  06

  و.الدھاھنة -  نجوم امجدل 29/09/2017الجمعة  00س  15  اكابر  امجدل  07

                 و.بن سرور  -  - جمعیة المطارفة    30/09/2017السبت  00س  15  اكابر  المطارفة  08

                                         و.عین الخضراء   -وداد عین الحجل   29/09/2017الجمعة  00س  15  اكابر  عین الحجل  09

  ل.ا.عدي لقبالة - باب امجدلش  30/09/2017السبت  00س  15  اكابر  امجدل  10

               و.سیدي عیسى   - تارمونت   شباب  29/09/2017الجمعة  00س  15  اكابر  تارمونت  11

  س.بئر ماضي - م.ش.مقرة 29/09/2017الجمعة  00س  15 اكابر  مقرة  12

              صورش.ا.من -اتحاد أوالد سلیمان    30/09/2017السبت  00س  15 اكابر  اوالد سلیمان  13

مولودیة حمام الضلعة                       - امل برھوم  30/09/2017السبت  00س  15 اكابر  برھوم  14

  

 تنبیھ : طبقا لقانون كاس الجمھوریة للفدرالیة الجزائریة. 
 : االنخراط:06المادة رقم : 

ي مشاركة اجباري في الكاس الجمھوریة ،علیھ انخراط اي فریق في بطولة مبرمجة من طرف الرابطة تعن           
  یم .باحترام القوانین العامة في التنظ

  دج. 50.000.00 كل فریق یرفض المشاركة في مقابالت الكاس یعاقب بغرامة مالیة قدرھا           
 : قبل بدایة المقابلة لكل فریق  كرات 06احضار الكرة: : 19المادة رقم. 
 : بدالت ریاضیة ، وفي حالة تشابھ البدالت الفریف  02على كل فریق احضار ة: الیدل: 20المادة رقم

   المضیف ھو الذي یغیر البدلة.

 .تنظیم المقابلة على عاتق فریق المستقبل 
 احضار اعوان االمن  -
 االسعاف -
  الطبیب -

  
  
  



  الرابطـــة الوالئیــــة لكــرة القــدم المسیلـــــة
  ــــاضينـــة التنظیــــم الریــــلج

  
  

  8201/9201  المقبل لتصفیات كاس الجمھوریة لموسم الثانيبرمجة الدور  -  1
  

  01/11/2017الدور الثاني  لیوم 

  
 

  :الدور الثاني لكاس الجمھوریة
  
  المقابالت  التاریخ  الساعة  الصنف  المكان

  7لة ضد الفائزمن المقاب 5الفائز من المقابلة   01/11/2017االربعاء   00س  14  اكابر  

 3ضد الفائزمن المقابلة  12الفائز من المقابلة   01/11/2017االربعاء   00س  14 اكابر  

 2ضد الفائزمن المقابلة  9الفائز من المقابلة   01/11/2017االربعاء   00س  14 اكابر  

 14ضد الفائزمن المقابلة  13الفائز من المقابلة   01/11/2017االربعاء   00س  14 اكابر  

 1ضد الفائزمن المقابلة  8الفائز من المقابلة   01/11/2017االربعاء   00س  14 اكابر  

 4ضد الفائزمن المقابلة  10الفائز من المقابلة   01/11/2017االربعاء   00س  14 اكابر  

 6ضد الفائزمن المقابلة  11الفائز من المقابلة   01/11/2017االربعاء   00س  14 اكابر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 الرابطة الوالئـــیة لــــكــــرة الـــــقــــدم لــوالیــة المســیــــلة

  2017/2018ألوان الفرق المنخرطة للموسم 

 اللون الثاني اللون األول  الفــــــــــرق القـســــم رقـم

01 

 الشرفي

 أخضر وأبیض أسود وأبیض ن.ر.ه إتحاد الجرف

 ألحمرا األخضر ن.ر.ه أمل بانــــیو 02

 أبیض وأزرق أصفر وأسود ن.ر.ه شباب تارمونت 03

 أخضر أبیض وأسود وأصفر ن.ر.ه لبلدیة الســـوامع 04

 أصفر وأخضر أخضر وأصفر ن.ر.ه اتحاد میكانیك بن سرور 05

 أحمر وأخضر أخضر وأبیض ن.ر.ه االتحاد الریاضي لبلدیة أوالد سلیمان 06

 أسود وأصفر أصفر وأسود ن.ر.ه اتحاد بطمات تامسة 07

 أبیض وأحمر أبیض وأخضر ن.ر.ه شباب سیدي حملة 08

 أخضر وأبیض أحمر وأسود ن.ر.ه الشباب الریاضي لبلدیة الزرزور 09

 برتقالي وأحمر أزرق وأبیض ن.ر.ه لكرة القدم بالزیتون 10

 أصفر وأسود أصفر وأزرق ن.ر.ه مولودیة حمام الضلعة 11

 أبیض وأخضر أحمر وأسود د عین الحجلن.ر.ه ودا 12

 أخضر وأبیض برتقالي ن.ر.ه جمعیة المطارفة 13

 أبیض وأسود أخضر وأبیض ن.ر.ه جمعیة أمل برھوم 14

15 

  

ما قبـل 

 الشرفي

 أزرق أخضر واحمر ن.ر.ه سریع المــعــــذر بوسعادة 

 رأزرق وأصف أسود وأبیض ن.ر.ه لكرة القدم شبیبة مـــناعــة 16

 برتقالي أسود ن .ر.ه لقاء أوالد عدي لقبالة 17

 أحمر وأصفر وأسود أصفر وأسود وأحمر ن.ر.ه امل الدھاھنة 18

 أبیض أخضر وأحمر ن.ر.ه نجوم مجدل 19

 أزرق وأبیض أسود وأبیض ن.ر.ه وفاق شباب عین الخضراء لكرة القدم 20

 سودأزرق وأ برتقالي وأخضر ن.ر.ه سریع بئر ماضي 21

 أبیض أحمر وأسود ن.ر.ه إتحاد بلدیة الحوامد 22

 برتقالي وأسود أحمر وأبیض ن.ر.ه مولودیة شباب مقرة 23

 أبیض وأخضر أسود وأبیض ن.ر.ه شباب أوالد منصور 24

 أبیض أحمر لبلدیة مجدل لكرة القدم ن.ر.ه 25

 أسود وأحمر أبیض وأحمر وفاق بن سرورن.ر.ه  26

 أخضر وأبیض أحمر وأبیض إتحاد سیدي عامرن.ر.ه  27

 أخضر وأبیض أحمر وأبیض ن.ر.ه أمل سیدي عیسى 28

  


