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 ا+اضقلا ةسارد
67طولا مسقلا ةع-اسلا ةلوجلا تال-اقم

7:اثلا 8
   - بونج – 8

 

    
 :) 2020>28/02 مويل رباOألا ةئف مIJKلا د<ع DEFسامت لمأ با<ش >  دوعسم 75اح 345أ (ةل/اقم 24 مقر ة&ضقلا 

 :تاراذنإلا
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ة^[قعلا

 لIJن FGتنع   دوعسم 5?اح 5=هأ 1912431 345لسلا بعللا ب.س, ءارفص ةقاط!

 ردت مJقملا دNع SGTسامت لمأ باNش 1912599 345لسلا بعللا ب.س, ءارفص ةقاط!
 

 
 :) 2020>28/02 مويل رباOألا ةئف ءاض&بلا DEFع ةjدولوم > ةلقرو ر ت م ر ن( ةل/اقم 25 مقر ة&ضقلا

 :تاراذنإلا
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ة^[قعلا

T\ا]ر FGغ كولس ب.س, ءارفص ةقاط!
 نيدلا رد! دمحم 3T5]روك ةلقرو ر ت م ر ن 1912068 5

 نيدلا حالص يدJلوأ ةلقرو ر ت م ر ن 1912064 نشخلا بعللا ب.س, ءارفص ةقاط!

T\ا]ر FGغ كولس ب.س, ءارفص ةقاط!
 قازرلا دNع زا!د ءاضJبلا SGTع ةmدولوم 1912226 5

 

 :درطلا/ ة^[قع
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ة^[قعلا

tu[vT ةلقرو ر ت م ر ن 1912061 مsحلا بس و ةناهإ ب.س, ءارمح ةقاط!
 ناوضر 5

mرأ ءاصقإلا! بقاعzط جد 5000 ةمارغو  ةدفان تال!اقم عــNمدقلا ةرك ةلوط<ل مظنملا نوناقلا نم 114 ( ةداملا صنل اق 
                  .) ةعاقلا لخاد 

 

  

 مدـــــــــــــــــــــــقلا ةرــــــــــــــــ/ل يرــــــــــــــــئازــــــــــــــــجلا داــــــــــحتالا

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL 

 ةلقرو مدقلا ةر/ل ة89هجلا ةـط4ارلا
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL OUARGLA 

COMISSION DE FUTSAL 

 ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةنجل



 
wFاسح با<ش دئار > ةعماج ة<يtش( ةل/اقم 26 مقر ة&ضقلا

 :) 2020>28/02 مويل رباOألا ةئف مIJKلا د<ع 5

 :تاراذنإلا
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ة^[قعلا

 و]�ض نب نامJلس  ةعماج ةNيIش 1911978 نشخلا بعللا ب.س, ءارفص ةقاط!

�Tاح مويقلا دNع  ةعماج ةNيIش 1911992 345لسلا بعللا ب.س, ءارفص ةقاط!
5 

�Tاسح باNش دئار 1912153 345لسلا بعللا ب.س, ءارفص ةقاط!
  ر�اش ةمJه  م]��لا دNع 5

�Tاسح باNش دئار 1912147 345لسلا بعللا ب.س, ءارفص ةقاط!
 م]��لا دNع ةناق نب  م]��لا دNع 5

 
  :تا^[قعلا نم ة&لاخلا تال/اقملا

 
 )28/02�2020 مويل ربا�ألا ةئف  نا]�ب دجم باNش �  J=5لتم �ق ش إ  ( ةل!اقم -
 )28/02�2020 مويل ربا�ألا ةئف   J=5لتم ةNضه �   ةعJنملا ر و  ( ةل!اقم -
 )28/02�2020 مويل ربا�ألا ةئف تاس�ورلا  س � تاس�ورلا  و  ( ةل!اقم -

 
 

 
 

                                          ) ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةنجل( طا(ضنالا مسق
 


