
 

 

 
 
 

N° 32 du 22 mai 2022 
 

  
 
 

:الفهرس   
,تعيني جلان التحكمي ملسابقات التصفيات للطبعة الثانية للبطوةل الوطنية للفنتازاي -1  

,6266ماي  62يوم :  لوالية معسكررابطة الفروس ية  -  
6266ماي  62يوم :  النعامةرابطة الفروس ية لوالية -  

,6266 جوان 26يوم :   عني ادلفةلرابطة الفروس ية لوالية  -  
.6266 جوان 20يوم :  البيضة رابطة الفروس ية لوالي -  

.6266 جوان 20يوم :  ة تبسةرابطة الفروس ية لوالي -  

  
 
 

 

 

 



 

    6266ماي  62يوم :  لوالية معسكررابطة الفروس ية  

 رقم اهلاتف الوالية الصفة االسم و اللقب رقم
 4560 56 23 32 الدفلة عني رئيس جلنة التحكيم نون اهلامشي 10

 91 53 12 0541 الشلف حاكم شبوع أمحد 10

 34 35 59 0791 برج بوعريريج حاكم حممد العطوي  10

 0779.96.48.21 سطيف حاكم مداسي عز الدين 10

 4665 42 88 32 مستغامن حاكم بن داين احلاج 10

 4666 26 66 06 مستغامن حاكم بن داين علي 10

 4663 62 54 66 غليزان حاكم بن عودة عبد القادر 10

 

6266ماي  62يوم :  ة النعامة رابطة الفروس ية لوالي  
 رقم الهاتف الوالية الصفة االسم و اللقب رقم

 17 62 24 0559 تلمسان رئيس جلنة التحكيم الدكتور بن عصمان مروان  10

 88 25 58 0668 سعيدة حاكم عمارة بشري 10

 4561545542562 تيبازة حاكم قدور بن حيي مصطفى 10

 4664556556561 البليدة حاكم بومعايل  رابح 10

 4511 66 85 21 سعيدة حاكم ساهل رابح 10

 4563 22 12 82 البيض حاكم مقدم مصطفى 10

 4615 40 11 43 معسكر حاكم سرسار احلاج 10



 

 

  6266 جوان 26يوم : عني ادلفةل  رابطة الفروس ية لوالية

 رقم اهلاتف الوالية الصفة االسم و اللقب رقم
 91 53 12 0541 الشلف رئيس جلنة التحكيم شبوع أمحد 10

 88 25 58 0668 سعيدة حاكم عمارة بشري 10

 4511 66 85 21 سعيدة حاكم ساهل رابح 10

 17 62 24 0559 تلمسان رئيس جلنة التحكيم الدكتور بن عصمان مروان  10

 4558 63 81 11 رتتيا حاكم متال حلبيب 10

 05 06 98 0550 غليزان حاكم السايح  بلمهل 10

 
6266 جوان 20يوم : البيض رابطة الفروس ية لوالية  

 رقم اهلاتف الوالية الصفة االسم و اللقب رقم
 05 06 98 0550 غليزان رئيس جلنة التحكيم السايح  بلمهل 10

 4511 66 85 21 سعيدة حاكم ساهل رابح 10

 17 62 24 0559 تلمسان حاكم الدكتور بن عصمان مروان  10

 4558 63 81 11 رتتيا حاكم متال حلبيب 10

 4561545542562 تيبازة حاكم قدور بن حيي مصطفى 10

 4664556556561 البليدة حاكم بومعايل  رابح 10

 

 



 

6266 جوان 20يوم : لوالية تبسة رابطة الفروس ية   

 رقم اهلاتف الوالية الصفة االسم و اللقب رقم
 0673.05.83.43 ورقلة رئيس جلنة التحكيم هبداج حممد 10

 34 35 59 0791 برج بوعريريج حاكم حممد العطوي  10

 4563536551512 سوق أهراس حاكم نصايبية مونري 10

 0779.96.48.21 سطيف حاكم مداسي عز الدين 10

 54556 556 556 86 توقرت حاكم النحوي عبد الرزاق 10

 4552585588502 باتنة حاكم بروال حممد 10

ور  10 ت دك  54556 541 558 12 تبسة حمافظ املسابقة عماد سعد اهللال

  

و هذا لتطبيق ماجاء يف , من القانون اخلاص ملسابقات الفنتازاي من طرف جلنة التحكمي  40,45,46نعمل اكفة رؤساء الرابطات و امجلعيات بأ ن قد مت تصحيح البنود رمق :  تذكري  

 :و عــــلــــيــــــه , لشكوات اخلاصة اب 04,02,02,04,00خصوصا البنود , 6222جانفي  11القانون العام لالحتادية املصادق عليه يف امجلعية العامة العادية ليوم 
ىل الس يد رئيس جلنة التحكمي نصف ساعة بعد ترصحي النتاجئ الرمسية  -  ,تقدمي الشكوى كتابيا ا 

مانة العامة لالحتادية يف وقت ال يتعدى , عند الرد ابلسالب من الس يد رئيس جلنة التحكمي  - ىل ال  ن رئيس الفريق هل احلق بتقدمي طعن ا  ساعة بعد ترصجي النتاجئ ليدرس من  04فا 
 ,ملناداة لالحتادية طرف جلنة ا

ىل الس يد رئيس جلنة التحكمي  1222دفع مثن  -  .دج كتلكفة الشكوى املقدمة ا 

ميية أ و سبب أ خر -  ,رئيس الفريق هل احلق بتقدمي  شكوى قبل بداية املنافسة ل س باب تنظ
طار جترييب حىت ا, و يف هذا الس ياق  .ملصادقة علهيا يف امجلعية العامة العادية املقبةلنطلب من لك احلاكم تطبيق هذه البنود يف لك املسابقات يف ا   

مية للسري احلسن خملتلف املسابقات تقتيض من امجليع السهر خشصيا عىل جتس يدها يف امليدان  ن ال مهية اليت تكتس هبا هذه التعل .ا   

 


