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 ا+اضقلا ةسارد
89طولا مسقلا ة4ناثلا ةلوجلا تال-اقم
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O9اMNلا باLش J	روصقلا لعشم (ةل-اقم 08 مقر ة4ضقلا    
 :) 24J01J2020 مويل رباWألا ةئف RS9سامت :

 :تاراذنإلا
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ةcdقعلا

Gءارفص ةقاط MسNضت بRمأ -[\ نب روصقلا لعشم 1912388 تقولا عي_̀,     

Gءارفص ةقاط MسNش 1912101 د\ ةسمل بbا()لا با+,
  حلاصلا دمحم ةج\داG ,̀_سامت -

 
 :) 24J01J2020 مويل رباWألا ةئف :4pلتم ةLضJ n	تاسmورلا و (ةل-اقم 09 مقر ة4ضقلا    

 :تاراذنإلا
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ةcdقعلا

Gءارفص ةقاط MسNورلا و 1910361 نشخلا بعللا بiاس تاسk- ع دمحمm-     

Gءارفص ةقاط MسNورلا و 1910368 نشخلا بعللا بiةزمح زودنق تاس 

Gءارفص ةقاط MسNضه 1911998 نشخلا بعللا بbلتم ةrm- ازs- ع دمحمbيداهلا د     

Gءارفص ةقاط MسNضه 1911999 نشخلا بعللا بbلتم ةrm- أ دمحم د(زوبvس 

 
 :درطلا- ةcdقع

        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ةcdقعلا

Gءارمح ةقاط MسNلا سمل بxءانثأ ادمعتم ةر 
 }رملا اهلوخد

 حاتفلا دbع ةنوملقوب -rmلتم ةbضه 1912063

                  .) ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةلوطLل مظنملا نوناقلا نم 101 ( ةداملا صنل اقbط ةدفان ةدحاو ةلGاقمل ءاصقإلاG بقاع\

 
  

 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



 
 :) 24J01J2020 مويل رباWألا ةئف ءاض4بلا RS9ع م J	ةع4نملا ر و (ةل-اقم 10 مقر ة4ضقلا

 :درطلا- ةcdقع
        بعاللا مسإ            يدانلا  ةصخرلا مقر لل             ةطلسملا ةcdقعلا

Gءارمح ةقاط MسNع لوصحلا بm بلا ,̀_ع م 1912225 ن(راذنإrد ءاضGع زاbقازرلا د 

                  .) ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةلوطLل مظنملا نوناقلا نم 101 ( ةداملا صنل اقbط ةدفان ةدحاو ةلGاقمل ءاصقإلاG بقاع\

 
  :تاcdقعلا نم ة4لاخلا تال-اقملا

 
 )2420122020 مويل ربا�ألا ةئف  دوعسم -kاح عطاسلا مجنلا 2 دوعسم -kاح -mهأ  ( ةلGاقم -
 )2420122020 مويل ربا�ألا ةئف  ةلقرو ر ت م ر ن rm- 2لتم 4ق باbش داحتإ  ( ةلGاقم -
 ) - بعلت مل-2420122020 مويل ربا�ألا ةئف   ̀�غملا ش أ 2 ةعماج ةbي�ش  ( ةلGاقم -

 
 

 
 
 

                                          ) ةعاقلا لخاد مدقلا ةرك ةنجل( طاLضنالا مسق
 


