
  ـــدمـــــــــالفیدرالیـــــــــــــة الجزائریــــــــــــــة لكـــــــــــــــــرة الق
  ویة لكــرة القـــــــدم باتنـــــــــةــــالرابطة الجھ

  الرابطة الوالئیة لكرة القدم  المسیلـــة
  

  01الــنشــریــة الــرســمیــة رقم 
  1620 سبتمبر 20 الثالثاءسة لیوم ــالجل

  
  بم��ـقر  الخامس��ة زواالعل��ى الس��اعة  س��تة عش��رم��ن ش��ھر س��بتمبر ع��ام ألف��ین و العش��رونف��ي ی��وم

   طة للموس��م الریاض��يــــ��ـاألول ألعض��اء الراباالجتـ��ـماع قد ــ��ـانع الرابط��ة لك��رة الق��دم لوالی��ة المس��یلة
2016 /2017.  

 

  :األعضاء الحاضرون
  

 ــــةطــــــــس الرابــــرئــــی بن حمیدوش العمري
  نائــب رئــــیس  مقري الدراجي

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

  ممثل الحكام  خلف هللا عبد النور
  ممثل النوادي  سالم محمد

  مدعـــــو ادرــــعوینة عبـــد الق
  مدعـــــو یدــحمشیكوش عبد ال

 مدعـــــو رقیق برة عبد الحمید

  مدعـــــو  عوینة سعید

  
  :الغائبون بعذر

 

 خبیر فدرالیة فىـــطـیدي مصـــمھ

 عضـــــــــــــــــــو رفـــــــــــان أحمد

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

حیث حث الجمیع على بذل مجھود أكبر للس�یر الحس�ن لش�ؤون  2016/2017للموسم أول اجتماع 
ش�رع ف�ي ق�راءة  ال�ذيبوغازي محس�ن الم�دیر اإلداري والم�الي السید  ثم أحال الكلمة إليالرابطة 

  نقاط جدول األعمال.

  : جدول األعمال كما یلي
  أول اتصال بالمكتب وتنصیب اللجان / 01
  د والصادرقراءة البرید الوار/  02
  2016/2017تحضیر 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
ام وتم توزیع وحثھم على العمل بجدیة ونظ 2016/2017المھام وتنصیب اللجان لمكتب الرابطة للموسم 

  المھام ألعضاء المكتب كالتالي:
 بن حمیدوش العمري                      رئیس الرابطة -
 مقري الدراجي                             نائب رئیس -
 بوغازي محسن                            المدیر اإلداري والمالي -
 لتنظیم الریاضي بن حمیدوش رفیق                        رئیس لجنة ا -
 علي شیكوش عبد الحمید                رئیس لجنة االنظباط -
 عوینة عبد القادر                          رئیس لجنة التحكیم -
 رقیق برة عبد الحمید                     رئیس اللجنة الطبیة -
 عوینة سعید                                رئیس لجنة اإلجازات -
 رئیس لجنة التنظیم الریاضي للشباب   مصطفى                         مھیدي -
 خبیر فدرالیة  بن ذیب عبد الحمید                      -
 خلف هللا عبد النور                       ممثل الحكام  -
 سالم محمد                                 ممثل النوادي -
 ممثل النوادي              رفان أحمد                    -

  أما بالنسبة ألعضاء الجان فقد تم تنصیبھم حسب الجدول التالي:
   

  الوظیفة  االسم واللقب  اللجنة

  لجنـــة التحكیــــــم

  رئیس  عوینة عبد القادر
  كاتب  علواني حسین

  مساعد كاتب  مقري جمال
  زیتوني عمر

  حجاب عبد النور  مكونین للحكام
  ى محمد األمینبن عیس

  لجنة االنضباط
  رئیس  علي شیكوش عبد الحمید

  عضو  حبیل عیسى

  لجنة التنظیم الریاضي أكابر
  رئیس  بن حمیدوش رفیق
  عضو  بن ذیب عبد الحمید

  كاتب اللجنة  بورویس بوزید

  اللجنة الطبیة
  رئیس اللجنة  رقیق برة عبد الحمید

  طبیب الرابطة  زریق كمال

  رئیس اللجنة  عوینة سعید  تلجنة اإلجازا

  لجنة التنظیم الریاضي للشباب
  رئیس اللجنة  مھیدي مصطفى
  عضو  رقیق برة یحي

  
   م المدیر اإلداري والمالي للرابطة بقراءة البرید الوارد والصادر كاآلتي:اق: / البرید الوارد02

  
 :برید مدیریة الشباب والریاضة   
 
  بمقر الوالیة  04/09/2016یة للوقایة من العنف في المالعب یوم مراسلة ب/خ اجتماع اللجنة الوالئ-
 



 برید االتحادیة الجزائریة لكرة القدم  : 
 بالجزائر 10/07/2016مراسلة ب/خ اجتماع تنسیقي بین رؤساء الرابطات واالتحادیة الجزائریة لكرة القدم یوم  -
  بالجزائر 12/07/2016و 11تربص حول التحكیم یومي مراسلة ب/خ  -

  المحترفة لكرة القدمالرابطة برید : 
 ببجایة 27/08/2016یوم  MOB/DRBTأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء  -
  ببسكرة 16/09/2016یوم  USB/CABBAأمر بمھمة لرئیس الرابطة كمحافظ لقاء  -
  

  باتنة  لكرة القدم الرابطة الجھویةبرید:  
  بمقر الرابطة الوالئیة بالمسیلة 07/09/2016م یو الفحص الطبي للحكام الجھویینمراسلة ب/خ  -
  تعیین ستة أعضاء كمحافظین للمقابالت في الرابطة الجھویة باتنةمراسلة ب/خ  -
   07/09/2016تنظیم الفحص الطبي للحكام الجھویین بمقر الرابطة یوم مراسلة ب/خ  -
  بباتنة 10/09/2016و 09مراسلة ب/خ االختبار البدني للحكام الجھویین یومي  -
    21/09/2016مراسلة ب/خ اجتماع عمل بین اللجنة الجھویة للتحكیم واللجنة الوالئیة للتحكیم یوم  -
  17/09/2016مراسلة ب/خ تربص للحكام الجھویین یوم  -
  شخصین لتربص مكونین حكام 02مراسلة ب/خ تعیین  -
  بباتنة 27/09/2016مراسلة ب/خ اجتماع محافظي المقابالت یوم  -
مح����رم  بباتن����ة واالختب����ار االس����تدراكي ی����وم  01مراس����لة ب/خ اختب����ار الب����دني للحك����ام الجھ����ویین الج����دد ی����وم  -

  بباتنة. 01/11/2016
  2016/2017برمجة الدور الجھوي األول لتصفیات كأس الجمھوریة مراسلة ب/خ  -
  مراسلة ب/خ اشتراك الجمعیة العامة للرابطة الجھویة لكرة القدم باتنة -
    26/09/2016لة ب/خ اجتماع مكتب الرابطة الجھویة یوم مراس -

  :برید النوادي 
  لقاء أوالد عدي لقبالة ب/خ طلب اللعب في ملعب عین الخضراء عوض استقبال فریق وفاق عین الخضراءمراسلة  -
  مراسلة مولودیة حمام الضلعة ب/خ طلب االنسحاب من منافسة تصفیات كأس الجھوریة -
 مراسلة شبیبة مناعة ب/خ تأجیل زیارة المعاینة للملعب البلدي مناعة -

 برید مختلف :  
وكذلك یوم   24/09/2016یوم  طلب استغالل قاعة االجتماعات ب/خ  الكراتي دو بالمسیلةمراسلة رابطة  -

30/09/2016 
 24/09/2016یوم  طلب استغالل قاعة االجتماعات ب/خ  رابطة الجیدو بالمسیلةمراسلة  -

  البرید الصادر/ 
ت�ذكیر بآج�ال االنخ�راط ب/خ   رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قب�ل الش�رفيإلى  22/08/2016مراسلة بتاریخ  -

  2016/2017للموسم 
اجتم�اع عملی�ة القرع�ة ب/خ رؤساء الفرق للقسمین الش�رفي وم�ا قب�ل الش�رفي  إلى  22/08/2016مراسلة بتاریخ  -

  2016/2017لبطولة الموسم 
برن�امج زی�ارات المعاین�ة ب/خ رؤساء الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي  إلى 04/09/2016مراسلة بتاریخ  -

  للمالعب البلدیة
تعی��ین شخص��ین كمك��ونین حك��ام للرابط��ة ب/خ  للرابط��ة الجھوی��ة لك��رة الق��دم باتن��ة 08/09/2016مراس��لة بت��اریخ  -

  الجھویة
تعی�ین س�تة أعض�اء كمح�افظي مق�ابالت ب/خ رابطة الجھویة لكرة القدم باتن�ة الإلى  08/09/2016مراسلة بتاریخ  -

  الرابطة الجھویة باتنة
تس����خیر الملع����ب س����وم ب/خ  م����دیر دی����وان المرك����ب المتع����دد الریاض����اتإل����ى  13/09/2016مراس����لة بت����اریخ  -

  لالختبار البدني للحكام الوالئیین 17/09/2016
لتغطی�ة االختب��ار الب�دني للحك��ام ب/خ  الوح��دة الرئیس�یة للحمای�ة المدنی��ةرئ�یس إل��ى  14/09/2016مراس�لة بت�اریخ  -

  17/09/2016الوالئیین یوم 
  تأجیل مقابلة تصفیات كأس الجمھوریةب/خ  مولودیة مقرة وش.الزرزورإلى  18/09/2016مراسلة بتاریخ  -
  19/09/2016وم معاینة الملعب تارمونت یإلى تضامن تارمونت ب/خ  18/09/2016مراسلة بتاریخ  -
  



  : 2016/2017تحضیر انطالق بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم / 02
بعد انقضاء  2016/2017تم دراسة انخراط الفرق في بطولة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم 

لقسم الشرفي فریق في ا 12اآلجال المحددة من طرف االتحادیة الجزائریة لكرة القدم، حیث تم انخراط 

فریق في القسم ما قبل الشرفي كما أجریت عملیة القرعة لضبط رزنامتي بطولة القسمین الشرفي  12و

وكذلك عملیة القرعة للدور األول والثاني لتصفیات كأس  2016/2017وما قبل الشرفي للموسم 

تاریخ  ، حیث حدد 2017/2018الجمھوریة المؤھلة للدور الجھوي لكأس الجمھوریة للموسم 

النطالق بطولة القسمین  08/10/2016و  07لمقابالت كأس الجمھوریة وتاریخ   24/09/2016

  یرفق بھذه النشریة.  03/09/2016الشرفي وما قبل الشرفي، محضر اجتماع عملیة القرعة بتاریخ 

  

  / شؤون مختلفة:02

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

بالجزائر العاصمة.الذي دار ح�ول التنظ�یم اإلداري للرابط�ات  10/07/2016الجزائریة لكرة القدم یوم 

  الوالئیة.

* قدم رئیس لجنة التحكیم عوینة عبد الق�ادر ومق�ري ال�دراجي ع�رض ح�ال ع�ن الت�ربص ح�ول التحك�یم 

نظ���یم اإلداري للرابط���ات ولج���ان ب���الجزائر العاص���مة ال���ذي دار ح���ول ت 12/07/2016و 11ی���ومي 

  التحكیم.

م�ع رؤس�اء  03/09/2016* قدم السید بن حمیدوش رفیق عرض حال عن اجتماع عملیة القرع�ة ی�وم 

  الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي.

* قدم المدیر اإلداري والمالي السید بوغازي محسن عرض حال عن زی�ارات المعاین�ة للمالع�ب البلدی�ة 

  ھذه النشریة تقریر عن زیارات المعاینة للمالعب.حیث یرفق ب

قدم السید عوینة عبد القادر عرض حال ع�ن اجتم�اع اللجن�ة الوالئی�ة للوقای�ة م�ن العن�ف ف�ي المالع�ب * 

ودراس�ة  2016/2017بمقر الوالیة زوالذي دار حول التحضیر للمویم الریاض�ي  04/09/2016یوم 

  السحب التدریجي لألمن من المالعب.

  

 16/09/2016ق��دم رئ��یس لجن��ة التحك��یم ع��رض ح��ال ع��ن الفح��ص الطب��ي للحك��ام ال��والئیین ی��وم * 

 25وحض�ور  17/09/2016حكم والئ�ي وك�ذلك االختب�ار الب�دني للحك�ام ال�والئیین ی�وم  22وحضور 

حك��م ج��وي لرابط��ة  43وحض��ور  17/09/2016حك��م والئ��ي. ك��ذلك ت��ربص الحك��ام الجھ��ویین ی��وم 

  المسیلة.

  



  

  ء تجھیزات مكتبیة ممثلة في مكیفات ھوائیة للمكاتب وثالجة وكذلك موزع الماء ضاغط.* تم اقتنا

* نظ��را للق��وانین االساس��یة للرابط��ة الوالئی��ة لك��رة الق��دم والت��ي تقض��ي ب��أن تك��ون بطول��ة القس��م الش��رفي 

فری��ق ونض��را لع��دم انخ��راط ف��رق بن��ي یلم��ان وس��یدي حمل��ة وتامون��ت، فق��د ق��رر مكت��ب  12مكون��ة م��ن 

 2015/2016بطة صعود الفریق الذي یحتل المرتبة الثالث�ة لبطول�ة القس�م م�ا قب�ل الش�رفي للموس�م الرا

  .2016/2017فریق وداد عین الحجل إلى بطولة القسم الشرفي للموسم 

دج من منحة ثالثي التحكیم والمندوب لتسدید منحة النق�ل الجم�اعي  500اقتطاع صادق المكتب على   -

دج، 400دج + X 10الحس��ن للمق��ابالت والمق��درة ب��ـ: المس��افة (ذھ��اب +إی��اب)للحك��ام لض��مان الس��یر 

  وصبھا في حساب المندوب أو الحكم الرئیسي.

  صادق المكتب على جدول المنح الموضحة في الجدول: -

  النقل  وجبة الغداء  المنحة  التعیین

  مصـــاریف التكویــــن
CAW-DTW  

  /  /  دج/الیوم 2000.00

  تمصاریف المھمــــا
  دج/الیوم 2000.00  /  والمعاینـــــــة

المسافـــــــة (ذھـــــــاب 
دج X 10+إیــــــــاب)

  دج400+ 
الحك���������ام المس���������اعدین 

  المتربصین 
  /  /  دج 1000.00

  دج. 1200.00كلم قدرھا  50تمنح تسعیرة جزافیة لنقل الجماعي للحكام للمسافات أقل من  -

  الة عدم إجراء المقابلة.المندوب في حنصف المنحة للحكام الثالثة وتمنح  -

  

* سیحدد یوم إعالمي لفائدة الفرق للقسمین الشرفي وما قبل الشرفي ح�ول التع�دیالت الت�ي ط�رأت ح�ول 

  قوانین اللعبة. 

    

  رئیس الرابطة                                                               المدیر اإلداري والمالي

  بن حمیدوش العمري                                                                  بوغازي محسن
  
  

  
  
  
  



  محضـــــــــر اجتمــــــــــــــــــاع
  وما قبل الشرفي الشرفي ینالرابطة مع رؤساء القسم

 
مقر رابطة كرة القدم لوالیة المسیلةالمــــــــــكـان:   
  03/09/2016التــــــاریــــخ: 
  صباحا 10:00الســـــــــــاعة: 

 جدول األعمال:  
    . 2016/2017* عملیة القرعة لضبط رزنامة القسمین الشرفي وما قبل الشرفي للموسم 

 اضرون:ـــــالح  

          - بوغازي محسن  - مقري الدراجي –العمري بن حمیدوش  -  الرابـطــــــة:أعـــضاء مكـتـب 

  سالم محمد .                     -بن حمیدوش رفیق 

أمل  – إتحاد حمام الضلعة –مولودیة حمام الضلعة  –شباب الزیتون   رة:ــــــاضــــرق الحــــــالف

 –إتحاد الریاضي الحوامد  –مولودي مقرة  –سریع بئر ماضي  –السوامع  -أوالد سلیمان –بانیو

  تضامن بلدیة تارمونت. 

م.ب�ن  -ش�بیبة مناع�ة -إتح�اد س�یدي ع�امر –مولودیة بني یلم�ان  –شباب سیدي حملة  :الغائبةرق ــــــالف

  بطمات تامسة. –ش.الزرزور  –م.تارمونت  –سرور 

  

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

تطرق إلي موضوع ھذا االجتماع المخصص إلج�راء عملی�ة القرع�ة لبطول�ة القس�مین الش�رفي وم�ا قب�ل 

  .2016/2017الشرفي للموسم 

 الت�دریجي أھمھ�ا قض�یة س�حب قبل إجراء عملیة القرعة تط�رق رئ�یس الرابط�ة إل�ى ع�دة نق�اط *        

األمن من مقابالت كرة القدم حیث أكد على ضرورة التحلي بالروح الریاض�یة والرف�ع م�ن روح التحل�ي 

وض باألخالق الریاضیة في المالعب، كما نوه كذلك عل�ى االلت�زام بالمسؤولیة في تنظیم المقابالت والنھ

  وانطالق البطولة. 2016/2017ق باالنخراط للموسم بتواریخ االتحادیة الجزائریة لكرة القدم فیما یتعل

 * كما ذكر بالدور المھم الذي یلعبھ الت�أطیر التقن�ي المؤھ�ل ف�ي الس�یر الحس�ن للمق�ابالت وال�ذي م�ن     

شأنھ أن یحارب العنف في المالعب، كما ذكر الفرق بضرورة تھیئة المالعب التي تس�تقبل فیھ�ا للموس�م 

      نة للوقوف على مدى جاھزیتھا. لزیارات المعای 2016/2017

  

* بعدھا احال الكلمة إلى السید مقري الدراجي نائب رئیس الرابطة الذي بدوره رح�ب بالحض�ور         

  وتمنى للجمیع انطالق موسم وجید بعید عن العنف. 



* كم��ا اح��ال الكلم��ة إل��ى الس��ید س��الم محم��د عض��و مكت��ب الرابط��ة ممث��ل الن��وادي ال��ذي رح��ب         

بالحضور حیث حث الحضور على ضرورة محاربة العنف والتحلي بالروح الریاضیة والرفع م�ن قیم�ة 

  األخالق الریاضیة. 

 2016/2017موس��م * بع��دھا ب��دأت عملی��ة إج��راء القرع��ة للقس��مین الش��رفي وم��ا قب��ل الش��رفي لل       

، الرزن��امتین بع��د انقض��اء آج��ال االنخ��راط فری��ق لك��ل قس��م 12حی��ث ت��م ض��بط رزن��امتي البطول��ة بـ��ـ: 

    ومقابالت الدور األول والثاني لمقابالت تصفیات كأس الجمھوریة مرفقة بھذا المحضر.

حم�ام الض�لعة  إتح�اد –مولودیة حمام الضلعة  –مولودیة السوامع  –میكانیك بن سرور : القسم الشرفي

بطم��ات إ. –ش��باب ال��زرزور  –إ.أوالد س��لیمان  –ام��ل ب��انیو  –ش��بیبة مناع��ة  –إتح��اد س��یدي ع��امر  –

  شباب الزیتون. –تامسة 

س��ریع  –لق��اء أوالد ع��دي لقبال��ة  –وف��اق ع��ین الخض��راء  –وداد ع��ین الحج��ل : الش��رفيم��ا قب��ل القس��م 

 –مولودی�ة مق�رة  –أم�ل ع�ین ال�ریش  –أھل الواد ونوغة  إتحاد –سریع بئر ماضي  –المعذر بوسعادة 

  تضامن بلدیة تارمونت. –إتحاد ریاضي بلدیة الحوامد  –شباب أوالد منصور 

كما تم إجراء عملي القرعة للدورین األول والثاني لمقابالت تص�فیات ك�أس الجمھوری�ة للموس�م *       

2017/2018  

  

  نفس الیوم والسنة المذكورین أعاله رفعت الجلسة في

  

  رئیس الرابطة                                                                        كاتب الجلسة

  بن حمیدوش العمري                                                                  بوغازي محسن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ة الجــزائریـــة لكـــرة القــــــــدمــاالتحـــــادی
  الرابطـــة الوالئیــــة لكــرة القــدم المسیلـــــة

  لجنـــة التنظیــم الریـــاضي

  2017/2018للموسم  تصفیات كأس الجمھوریةبرنامج مقابالت 

 :الدور األول 

  المقابلة  التاریخ  الساعة  الصنف  المكان  الرقم

  شبیبة مناعة  / إ.الجرف  24/09/2016  14:00  أكابر  مناعة  01

  ش.الزرزور  /  م.مقرة  24/09/2016  14:00  أكابر  الزرزور  02

  مولودیة حمام الضلعة / أ.عین الریش  24/09/2016  14:00  أكابر  حمام الضلعة  03

  و.أھل الواد  /  ش.أوالد منصور  24/09/2016  14:00  أكابر  ونوغة  04

  تضامن تارمونت /  إ.بطمات تامسة  24/09/2016  14:00  أكابر  تارمونت  05

  سریع بئر ماضي / السوامع  23/09/2016  14:30  أكابر  حمام الضلعة  06

  إ.سیدي عامر  /  إ.حمام الضلعة  24/09/2016  14:00  أكابر  سیدي عامر  07

  ل. أوالد عدي لقبالة / و.عین الخضراء  24/09/2016  14:00  أكابر    08

  ش.الزیتون  /  سریع المعذر  24/09/2016  14:00  أكابر    09

  میكانیك بن سرور /  إ.الحوامد  24/09/2016  14:00  أكابر  بن سرور  10

  و.عین الحجل / أمل بانیو  24/09/2016  14:00  أكابر  عین الحجل  11

  أوالد سلیمان / معفى    12

  
  الفرق المستقبلة ھي التي تتكفل بالتنظیم -  مالحظة:

 لكل فریقكرات قدم  04 -

 في حالة وجود نفس اللون، الفریق المستقبل ھو الذي یغیر البذلة. -

  
الفریقین الذین ینشطان الدور النھائي لتصفیات كأس الجمھوریة یتأھالن 

وسم ــوریة للمــــأس الجمھــات كـــوي لتصفیـــدور الجھـــمباشرة إلى ال
2017/2018  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ةـــــــــــدم المسیلـــرة القــــة لكـــیة الوالئــــــــــالرابط
  المالعب البلدیةلمعاینة  المیدانیة الزیارات تقریر

  كرة القدم ل

  

  المــــالعب  تاریخ الزیارة

 -بن سرور  – أوالد سلیمان –الزرزور   06/09/2016
  العلیق

  النقائص المسجلة:     

  وضعیة جیدةفي  :الزرزورالملعب البلدي بلدیة   /1 

  في وضعیة جیدة :أوالد سلیمانالملعب البلدي بلدیة  /2  

  :بن سرور الملعب البلدي بلدیة   /3 

 فتح تھویة في غرف تبدیل المالبس للحكام -
 صیانة سلك الكھرباء في غرف المالبس -
 تنظیف محیط الملعب -
 تغطیة مقاعد البدالء والمندوب -
  تصلیح باب مدخل المیدان -

  الملعب في قید أشغال  :لیق بلدیة ولتام(الحوامد )العالملعب   /4 

  

  المــــالعب  تاریخ الزیارة

عین  –السوامع  –سیدي عامر  –عین الحجل   07/09/2016
     أوالد عدي لقبالة –الخضراء 

  النقائص المسجلة:    

  الملعب غیر صالح الستقبال المقابالت :عین الحجلالملعب البلدي بلدیة  /5

  في حالة جیدة :بلدیة سیدي عامرالبلدي الملعب / 6

  :بلدیة السوامعالملعب البلدي / 7

  انعدام ربط الملعب بشبكة المیاه -

 فتح تھویة في غرف الحكام -

 تنظیف غرف المالبس  -

  إیصال الكھرباء -

  في حالة جیدة:بلدیة عین الخضراءالملعب البلدي / 8

  قید األشغال الملعب في :بلدیة أوالد عدي لقبالةالملعب البلدي / 9



 

  المــــالعب  تاریخ الزیارة

08/09/2016  
   أوالد منصور . –عین الریش 

  النقائص المسجلة: 

  :بلدیة أوالد منصورالملعب البلدي  / 10

 صیانة سیاج المیدان. -

 تنظیف محیط الملعب -

  :بلدیة عین الریشالملعب البلدي  / 11

  .تنظیف المحیط أمام غرف تبدیل المالبس  -

  .ح السیاج المیدانتصلی -

 .حالة أرضیة المیدان سیئة -

  المــــالعب  تاریخ الزیارة

19/09/2016  
   تارمونت -ونوغة  –حمام الضلعة 

  النقائص المسجلة:  

  :بلدیة حمام الضلعةالملعب البلدي  / 12

  .تنظیف المحیط  -

  :بلدیة ونوغةالملعب البلدي  / 13

  تصلیح الباب الخارجي للملعب -

 یطتنظیف المح -

 وضع وتغطیة مقاعد المندوب -

 تنظیف غرف المالبس -

  :بلدیة تارمونتالملعب البلدي / 14

  ترمیم سیاج المیدان وتصلیح المدخل الرئیسي للملعب  -

  وضع معالق المعاطف في غرف تبدیل المالبس -

 تنظیف المحیط -

  
  
  



  

  لــوالیــة المســیــــلة ئـــیة لــــكــــرة الـــــقــــدمالرابطة الوال

  2016/2017للموسم  الفرق المنخرطة لدى الرابطة الوالئیة لكرة القدم بالمسیلةألوان 

  اللون الثاني  اللون األول   الفــــــــــرق  القـســــم  رقـم

01  

  الشرفي

  األبیض واألخضر  األبیض واألخضر  ن.ر.ه إتحاد الریاضي حمام الضلعة

  األحمر  األخضر  ن.ر.ه أمل بانــــیو  02

  األصفر  األزرق  ن.ر.ه لكرة القدم شبیبة مــــناعــــــــة  03

  األخضر  األسود واألبیض  ن.ر.ه لبلدیة الســـوامع  04

  األحمر واألبیض  األصفر واألخضر  اتحاد میكانیك بن سرورن.ر.ه   05

  األبیض  األخضر  تحاد الریاضي لبلدیة أوالد سلیمانن.ر.ه اال  06

  األحمر واألبیض  األسود واألصفر  اتحاد بطمات تامسةن.ر.ه   07

  األخضر واألبیض  األحمر واألبیض  ن.ر.ه إتحاد سیدي عامر  08

  األخضر واألسود  األحمر واألسود  ن.ر.ه الشباب الریاضي لبلدیة الزرزور  09

  األحمر واألزرق  األخضر واألبیض  بالزیتون ن.ر.ه لكرة القدم  10

  األصفر واألزرق  األزرق واألصفر  ن.ر.ه مولودیة حمام الضلعة  11

  األصفر  األحمر  ن.ر.ه وداد عین الحجل  12

13  

  

ما قبـل 

  الشرفي

  األخضر واألبیض  األخضر واألبیض  ن.ر.ه سریع المــعــــذر بوسعادة 

  األحمر واألبیض  األسود واألبیض   وفاق أھل الواد ونوغةن.ر.ه   14

  البرتقالي  األسود  لقاء أوالد عدي لقبالةن .ر.ه   15

  األبیض واألحمر  األزرق واألبیض  ن.ر.ه امل عین الریش لكرة القدم  16

  األخضر واألبیض  األسود واألبیض  إتحاد الجرف أوالد دراجن.ر.ه   17

18  
ن.ر.ه وفاق شباب عین الخضراء لكرة 

  القدم
  األحمر واألسود  األبیض واألزرق

  األبیض واألخضر  األبیض واألسود  سریع بئر ماضين.ر.ه   19

  األبیض واألزرق  األصفر واألسود  ن.ر.ه تضامن تارمونت  20

  األحمر واألسود  األخضر واألبیض  ن.ر.ه إتحاد بلدیة الحوامد  21

  األسودالبرتقالي و  األحمر واألبیض  ن.ر.ه مولودیة شباب مقرة  22

  األخضر واألبیض  األحمر واألبیض  ن.ر.ه شباب أوالد منصور  23

  
  
  
  


