
 

 

 
 
 

N° 7 du 03 Juin 2021 
 

  
 
 

:  الفهرس  
حتفال بعيد الاس تقالل و الش باب و ختليدا ذلاكرة الأمري عبد القادر  , الطبعة الأوىل للبطوةل الوطنية للفنتازاي  -1 املنظمة يوم , مبناس بة ا 

.و الية معسكر ,  ابملدرسة اجلهوية للفروس ية ببدلية تزيي  0501جويلية  50  
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       و ختليدا  , بعيد الاس تقالل و الش باب الاحتفال مبناس بة

مري عبد القادرلأ ا ةكر اذل  

 حتت الرعاية السامية لوايل والية معسكر

الاحتادية اجلزائرية للفروس ية    

  تنظم

 ابلتنس يق مع مديرية الش باب و الرايضة لوالية معسكر

 و رابطة الفروس ية لوالية  معسكر

ا,طوةل الوطنية  للفنتازيالطبعة الأوىل للب  

ببدلية تزيي, ابملدرسة اجلهوية للفروس ية, 0501جولية  50يوم   

 والية معسكر 

 

 

A l’Occasion de la Fête de l’Indépendance et de la Jeunesse  

 Et  En la Mémoire de l’Emir Abdelkader   

 

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Wali 

 de la Wilaya de Mascara 

La Fédération Equestre Algérienne 

Organise 

En  Collaboration avec la Direction de la Jeunesse  

et des Sports de la Wilaya de Mascara 

Et  la Ligue Equestre de la Wilaya de Mascara 

La  1 ère Edition du Championnat National de la Fantasia ,  

Le 05 Juillet 2O21, à l’École Régionale d’Équitation  

,  Commune de TIZI (Mascara) 

 

 



 

طبعة الأوىل للبطوةل الوطنية  للفنتازايلل  الـلـجـنـة الـمـنـظـمـة  

حتفالمبناس بة  مري عبد القادرلأ ا ةكر اذل و ختليدا , بعيد الاس تقالل و الش باب ا   

الرؤساء الرشفيني للجنة املنظمة    

الس يد وايل والية معسكر      

الاحتادية اجلزائرية للفروس ية  رئيسة , الس يدة فهمية صبيان    

 رئـاسـة لـجـنـة الـتـنـظـيـم

  ر الش باب و الرايضة لوالية معسكرمدي: الس يد 
عضو املكتب الفديرايل , املايح حاج :  الـسـيـد  

 مصاحل مديرية الش باب و الرايضة

 زعيرت عبد القادر

ةأأعضاء من الرابط  

طعام الفرسان جندر الوانس  ا   

 أأرجلوس نور ادلين

جلنة التنظمي مدير جديد عبد العزيز الربوتكول    

جلنة التنظمي مدير انئب محزي اجلاليل  

 مصاحل مديرية الش باب و الرايضة

 عامرة بشري

 غريب معر

 جحاج عاشور

 بن عودة عبد القادر

الرابطة من أأعضاء    

 بن علو بوزيد الاس تقبال و التوجيه

 روزال حاج

 صايف بلقامس

 بن عصامن مروان

 سلطاين رضا

 أأعضاء من الرابطة

 التنس يق

 
 الادارة  جوجاي مراد

 راواي أأمحد

 ادلكتور أأمحد بوعاكز

 ادلكتور أأوسامة مراميي 

 اللجنة البيطرية

 

 مصاحل مديرية الش باب و الرايضة

 هبداج محمد

 أأعضاء من الرابطة

يـواء  اال 

(مفتش ية البيطرية)مديرية مصاحل الفالحة   دش بوع أأمح   

 ش نايت نظرية

  أأيت فوزي زين ادلين

 أأعضاء من الرابطة

 الـلـوجـيـسـتـيـك

 املتابعة الصحية للوفود امحلاية املدنية 

لالحتادية 11جلنة الكوفيد  11متابعة بروتوكول كوفيد   



 

 :تتكون الوفود من 

N° Ligues 
Chef de 

délégation 
Chef d’équipe 

Fantasia 

Collective 
Fantasia Individuelle Fantasia Jumelé Accompagnateurs chauffeurs Total Chevaux 

1-  Tiaret 01 01 11 // / 02 03 18 
11 

2-  Tissemssilt 01 01 11 // / 02 03 18 11 

3-  Mostaganem 01 01 11 // / 02 03 18 11 

4-  Saida  01 01 11 // / 02 03 18 11 

5-  El Bayadh  01 01 11 // / 02 03 18 11 

6-  Chlef  01 01 11 // / 02 03 18 11 

7-  Laghouat  01 01 11 // / 02 03 18 11 

8-  Ouargla  01 01 11 01 / 02 03 19 
12 

9-  El Oued 01 01 09 01 02 02 03 19 
12 

10-  M’Sila  01 01 // 04 06 02 03 17 
10 

11-  BBA  01 01 // 04 06 02 03 17 
10 

12-  Sétif  01 01 // 04 06 02 03 17 
10 

13-  Soukh Ahras  01 01 // 04 04 02 03 15 
08 

14-  Tébessa  01 01 // 04 06 02 03 17 
10 

15-  Adrar 01 01 31 // / 02 03 02 
31 

Jury de terrain 

Et Organisation 

/ 
/ / / / /  25 

Total 15 15 332 22 30 30 45 294 160 

 

ال الفرسان املس تفيدين عىل بطاقة الامتطاء             لمي البطاقاتو مصاحل اال دارة لالحتادية موجودة يوم الاس تقبال للتكفل و تس,  2021 لس نة  (Licence FEA)يشارك يف الهنايئ  ا 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفردي الرتتيب

 ,(تبسة  –عية الفروس ية مرس  ج )عيش الرتيك  -1

 ,(تبسة –جعية برئ اذلهب )طرشان وليد  -0

 ,(تبسة –جعية برئ اذلهب )سهايلية فارس -3

 ,(تبسة  –مرس  عية الفروس ية ج )عيش وليد  -4

 

 ,(سوق أأهراس) عشو توفيق  -0

 ,(سوق أأهراس) جاليلية حيي  -6

 ,(سوق أأهراس) بلوطار ايسني -7

 ,(سوق أأهراس) ش نوف هشام -8

 

 ,(املس يةل -أأوالد دراج ) حايج خملوف  -1

 ,(املس يةل -السوامع )بوتشيشة أأمحد  -15

 ,(املس يةل  -أأوالد مايض ) وايل لياس  -11

 متيف عقبة/  (املس يةل -أأوالد دراج ) دايرة سفيان -10

 (احلوامد)مسلمي مسري ( / املس يةل -أأوالد دراج )  

 

 

  

 

 : الرتتيب امجلاعي

 ,(والية السعيدة ) هبلول اجلاليل / جعية أأوالد خادل   -1

 ,( والية ورقةل)  جعية أأبطال الفروس ية -0

 ,( والية تيارت) جعية محمد بوضياف  -3

 ,( والية تسمس يلت) جعية بين مايدة  -4

 ,(والية البيض) ش /الرحةل البيضة البيض سجعية  -0

  ,(والية الأغواط)القلتة  –جعية أأوالد س يدي براهمي  -6

 ,(والية الشلف)التنس  –جعية كتاب حسني  -7

 ,( والية مس تغامن) 1ة يجعية بدلية الشعيب  -8

والية )س يدي معران  -جعية اخلياةل للبارود القدرة و التحمل -1

 ,(الوادي

    (.والية أأدرار ) بن كبري  جعية الش يخ يس محمد -15
   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 : اتبع/ الفردي الرتتيب

 ,(سطيف -قدجال ) حلتمي منري -13

 ,(سطيف -قالل)خادل بن عيىس -14

 ,(سطيف -قدجال ) قريش ملني  -10

 ,(سطيف -قدجال ) صفيح محزة  -16

 ,(برج بوعريرجي)مدير س يف ادلين  -17

 ,(برج بوعريرجي)مباريك عاشور   -18

 ,(برج بوعريرجي -عني اتغروت) مسلمي خملوف   -11

 بوخالفة عادل, (برج بوعريرجي)فرسان بتساوي  53 -05

 حامة أأمين/ بن ضياف خليفة/ 

 ,(ورقةل)قزي راحب  -01

 (.الوادي)معنان سامل  -00

 :(ترتيب خارج البطوةل) أأش بال / رديالف الرتتيب 

1Exحلواسة همدي 

1Exعامرة محمد 

  بلمراب  عبد اجلليل – 3

  

 

 

 :(القران) الزويج الرتتيب

 

 ,(تبسة –برئ مقدم ) عبيد معمر + دحامنية سلطان  -1

 ,(تبسة  –امحلامات )جدواين لزهر + جداي يزيد  -0

براهمي )بريك راحب + نباح أأمحد  -3  ,(تبسة  –جعية سامعي ا 

 

 ,(سوق اهراس) شاديل نذير+ بلخري زهيد  -4

 ,(سوق أأهراس) رهوش بدر ادلينب+ برهوش محيد  -0

 

 ,(املس يةل -بن رسور) ش بيشب أأمحد + ش بيشب مسري  -6

 ,(املس يةل -بن رسور) محمدي محمد + محمدي فيصل -7

 ,(املس يةل  –السوامع ) مهييس+ رشيف  -8

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :اتبع ( / القران) الزويج الرتتيب

 

 ,(سطيف -قالل )رسان أأمحمد + بن عيىس أأنور + مقاش يوسف+ مقاش جامل -1

 ,(سطيف -عني احلجر) مدايس س يف ادلين + مدايس مقدار  -15

 ,(سطيف -عني احلجر)  ,ش بل طارق + د املاكل ش بل عب -11

 

 ,(برج بوعريرجي –الياشري )عطوي نبيل + عطوي عبد الرحمي  -10

 ,(برج بوعريرجي -عني ترسة ) غضبان خليل+ بن رزوق وليد  -13

 ,(برج بوعريرجي –الياشري )لعزيزي محمد + لعزيزي عيىس  -14

 

 .(الوادي) معراين الساميت + عشاب حسان -10

 

 

الس يد ش بوع أأمحد  :رئيس جلنة التحكمي   

 جلنة التحكمي و رؤساء املسكل للبطوةل اجلاعية و الفردية

 الس يد نون الهامشي

 ادلكتور بن عصامن مروان

مصطفى بن حيي الس يد قدور  

 الس يد مدايس عز ادلين

محمدالس يد العطوي   

هللا عامدادلكتور سعد   

 الس يد حامد قادة

 الس يد سهال راحب

 الس يد حنوي عبد الرزاق

 الس يد بومعايل راحب

متال حلبيب الس يد  

 الس يد بروال أأمحد

عمل أأعضاء املكتب الفديرايل و رؤساء الفرق  ليكن يف  

ختيار جلنة , املشاركة يف الطبعة الأوىل للبطوةل  أأن ا 

يف  يكونو رؤساء املسكل  و جلنة املناداة التحكمي

 54املربمج يوم الأحد , جدول الأعامل اال جامتع التقين 

   .د 55و  17 عىل الساعة 0501جويلية 

 

ــ جل   ميــــــــكـــــــالتح  ةــــــنـــــ  



 

 

 

 0501جويلية  54م الأحد يو : الربانمج 

 ,اس تقبال الوفود : صباحا  57الساعة  -

 ,وجبة الفطور :  10الساعة  -

جامتع تقين :  17الساعة  -  ,حاكم البطوةل و رؤساء الفرق  معا 

 ,وجبة العشاء : د 35و  11الساعة  -

 .نشاط ثقايف تقليدي: د  55و  00الساعة  -

 

 0501جويلية  50يوم االثنني  

 ,الوجبة الصباحية: صباحا 56الساعة  -

 , الوطين ملرفع الع: د 45و  56الساعة  -

 البطوةل امجلاعية:    11سا/  57الساعة  -

 (القران)البطوةل الزوجية : د  35و  10سا/11الساعة _ 

 ,وجبة الفطور :  35و  10الساعة  -

س مترار البطوةل الزوجية : د  35و  10 سا/14 الساعة  -  ا 

 , وةل الفردية البط:    11 سا/ 45و  10 الساعة  -

 ,مداوةل نتاجئ البطوةل و حفل توزيع اجلوائز :  35و  11الساعة  -

 , الوطين ملنزل الع:  05الساعة  -

 . وجبة العشاء: د 35و  05الساعة  -
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

قوفيـابلت  


