CHAMPIONS DE LA L.W.F. GUELMA =SAISON : 2016 / 2017=

CATEGORIES

CHAMPIONS
IR. BOURIACHI. Y

SENIORS
JSB. DJEBALLA KHEMISSI
U 20
OM. GUELMA
U17

JSB. MEDJEZ AMAR
U 15

DETENTEURS COUPES DE LA LIGUE =SAISON : 2016 / 2017=

CATEGORIES

CHAMPIONS
IR. BOURIACHI. Y

SENIORS
JSB. MEDJEZ AMAR
U 20
IR. BOURIACHI. Y
U17
M. OUED CHEHAM
U 15
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تهنئة و رسالة شكر و عرفان
تزامنا مع نهاية الموسم الكروي ( )2017 / 2016يتشرف
رئيس الرابطة الوالئية لكرة القدم ـ قالمة ـ السيد :محمد سكفالي بتقديم أحر
التهاني بإسمه الشخصي و نيابة عن كافة طاقم الرابطة إلى النوادي المتوجة
بمختلف األلقاب على إختالف أصنافها ،مع التمني للفرق األخرى حظا موفقا في
المستقبل.
رئيس الرابطة يستغل هذه الفرصة للتقدم بجزيل عبارات الشكر
و اإلمتنان إلى رؤساء و مسيري كل النوادي التي سجلت مشاركتها في مختلف
بطوالت الموسم الكروي ( ،)2017 / 2016و ذلك بتفعيل الشريحة الشبانية في
كل شبر من تراب الوالية ،و توسيع دائرة الممارسة الكروية ،كما يوجه تحية
تقدير من خاللهم إلى كل الالعبين ،المدربين و حتى األنصار على مساهمة كل
طرف في إنجاح الموسم ،كل حسب دوره ،و ذلك بضمان سير المنافسة في
روح رياضية عالية ،ألن الموسم كان ناجحا على جميع األصعدة بفضل تظافر
جهود الجميع.
من جهة أخرى يرفع رئيس الرابطة قبعة التحية للهيئات التي
ساهمت في إنجاح الموسم ،إنطالقا من السلطات الوالئية و المجالس البلدية على
المساعدات المقدمة ،مرورا بمديرية الشباب و الرياضة و كذا رابطة عنابة
الجهوية على التنسيق المتواصل معها ،وصوال إلى رجال الدرك و األمن
الوطني ،و الحماية المدنية ،دون تجاهل الدور الكبير لعمال كل مالعب والية
قالمة ،و كذا السلطة الرابعة ممثلة في األسرة اإلعالمية من الصحافة المكتوبة و
طاقم إذاعة قالمة الجهوية ،على المتابعة المستمرة للبطولة و مختلف النشاطات،
ألن نجاح الرابطة مر عبر مساهمة كل هذه األطراف الفاعلة.
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