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-  

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 069 انقضيخ رقى6 -
-  

 95/19/9195 ثزبريخأ اكبر ص باب حايس فدول اندي –أ ص بال اجللفة انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 .سوء امسلوك 75007رخعة رمق: أ ص بال اجللفة صاليل مععفى

 .خعريمؼب  75137رخعة رمق: ص باب حايس فدول أ مري هرص ادلٍن

 .سوء امسلوك 75111رخعة رمق: ص باب حايس فدول مساهًل ػُىس

 .سوء امسلوك 75113رخعة رمق: ص باب حايس فدول موىس محمد
 

 131 انقضيخ رقى6 -
 

س انديملابةل   95/19/9195 ثزبريخ بدلًة ػني امضهداء اندي –سالم ادلٌو

 امالغبون املنذرون

كعاء مثان –حماوةل الإغخداء ػىل احلمك امرئُيس  75353رخعة رمق: بدلًة ػني امضهداء رحٌلهَة خادل اإ

( انفذة8غرامة مامَة ثلدر بـ:مخسة أ لف دًنار 06ملبالت)

 (730)م32/03/3077دج( جسددكبل:3000جزائري)

 امالغب املنذر
 . عريخ مؼب 75747رخعة رمق: سالم ادلوٌس راحبي ملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 139 انقضيخ رقى6 -

حتاد بدلًة اجملبارة اندي –  بدلًة زاكر انديملابةل   95/19/9195 ثزبريخأ اكبر اإ
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 امالغبون املنذرون

 ثضََع اموكت. 75057رخعة رمق: بدلًة زاكر ص خوح خري ادلٍن

 .خعريمؼب  75044رخعة رمق: بدلًة زاكر مكوري مععفى

حتاد اجملبارة اكش خلَفة  .خضنمؼب  75011رخعة رمق: اإ

-  

 139 نقضيخ رقى6ا
س َة انديملابةل   95/19/9195 ثزبريخ حد امعحاري مومودًة انديـ- أ هًل الإدٌر

 امالغبون املنذرون
 ثضََع اموكت. 75373رخعة رمق: مومودًة حد امعحاري فضة غبد امبايق

 . عريخ مؼب 75767رخعة رمق: مومودًة حد امعحاري صاوي فذحي

 . سوء امسلوك 75773رخعة رمق: مومودًة حد امعحاري غزوق ػادل

 . عريخ مؼب 75761رخعة رمق: مومودًة حد امعحاري غاكر مععفى

س َة بورسًة أ رشف دٌر اإ  ثضََع اموكت. 75076رخعة رمق: أ هًل الإ

س َة بوصلور محمد دٌر اإ  . عريخ مؼب 75731رخعة رمق: أ هًل الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -أ-فىج
 

 991 انقضيخ رقى6 -
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 93/19/9195 ثزبريخأ اكبر الإدٌرس َةمس خلبل  اندي – أ ومليب مسؼد انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

كعاء ملابةل واحدة انفذة 8غرامة  75261رخعة رمق: مس خلبل الإدٌرس َة زغَرتي هور ادلٍن حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كبل 7000مامَة ثلدر بأ مف دًنار جزائري)

 (707)م32/03/3077:

دة غبد املادر  . عريخ مؼب 75264رخعة رمق: مس خلبل الإدٌرس َة هًر

 . عريخ مؼب 75273رخعة رمق: مس خلبل الإدٌرس َة بن بوزًد غبد امرحٌلن

 . عريخ مؼب 75266رخعة رمق: مس خلبل الإدٌرس َة رشفاوي غبد هللا

 . ثضََع اموكت 75253رخعة رمق: أ ومليب مسؼد ظَيب ص خوح

 . املمَطنزع  75242رخعة رمق: أ ومليب مسؼد هواري غبد املدر

 

 992 انقضيخ رقى6 -
 

 93/19/9195 ثزبريخأ اكبر حريج بن ًؼلوب اندي – ص باب ثؼظمَت انديملابةل 

هذارات  الإ
كعاء ملابةل واحدة انفذة 8غرامة  75331رخعة رمق: ص باب ثؼظمَت ص برية غبد امرحٌلن حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كبل 7000مامَة ثلدر بأ مف دًنار جزائري)

 (703)م32/03/3077:

 . عريمؼب خ 75377رخعة رمق: ص باب ثؼظمَت حٍرزي معؼب

 . عريمؼب خ 75122رخعة رمق: حريج بن ًؼلوب حفاف ػالء س َف ادلٍن
 

 993 انقضيخ رقى6 -
 

 94/19/9195 ثزبريخأ اكبر وداد دار امض َوخ اندي – وفاق سد رحال انديملابةل 

هذارات  الإ
 . عريمؼب خ 75143رخعة رمق: وفاق سد رحال حساين مؼعاهلل

 . عريمؼب خ 75322رخعة رمق: وداد دار امض َوخ غرػار حسن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 994 انقضيخ رقى6 -
 

س اندي – ص بُبة اجملبارة انديملابةل   94/19/9195 ثزبريخأ اكبر اجلوهرة ب ادلٌو

 امعرد
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كعاء  75357رخعة رمق: ص بُبة اجملبارة غَبش ظالح غخداء ػىل اخلعم اإ انفذة  (01ثالث ملابالت)اإ

 دًنار جزائري ومخسٌلئة  8غرامة مامَة ثلدر بأ مف

 (771)م32/03/3077دج( جسدد كبل :7300)

 الإهذارات
 . عريمؼب خ 75360رخعة رمق: ص بُبة اجملبارة مععفى خملوف

 . ثضََع اموكت 75354رخعة رمق: ص بُبة اجملبارة منعور ايسني

 . عريمؼب خ 75373رخعة رمق: ص بُبة اجملبارة هادي ػُىس

 . عريمؼب خ 75076رخعة رمق: جوهرة ب ادلوٌس غَداوي سؼد

 هظرا موركة امللابةل

 هظرا مخلٍرر احلمك

 هظرا مخلٍرر حمافغ انللاء

 هظرا مخلٍرر حمافغ ال من

س  هظرا مخلٍرر اندي اجلوهرة امبَضاء ادلٌو

 هظرا مخلٍرر ص بُبة اجملبارة

س–حمافغ ال من --حمافغ انللاء-وبؼد الإس امتع ملك ال ظراف )احلاكم  اندي ص بُبة اجملبارة(-اندي اجلوهرة امبَضاء ادلٌو

ىل حدوث مناوصات  60انللاء ثوكف يف ادلكِلة الثبني بأ ن  س مما أ دى اإ ق امزائر اجلوهرة امبَضاء ادلٌو ػالن احلمك غن خعأ  نلفًر بؼد اإ

لني مما د س مَع فع ب بني لغيب امفًر ق امزائر اندي اجلوهرة امبَضاء ادلٌو ىل أ رضَة امللؼب مث ثاله نامالغبني الإحذَاط نلفًر دلخول اإ

ىل أ رضَة امللؼب  ق ص بُبة اجملبارة اإ ظابة ثالثة )دخول منارصي فًر ق امزائر 01مَخخلط احلابل ابمنابل مما سبب يف اإ ( لغبني من امفًر

ق احملًل 03ولغبني)  ( من امفًر

 ومهذة ال س باب انلجنة كررت ماًًل :

 من كاهون الإحتاد اجلزائري مكرةاملدم  03امبند25ثنفِذا نلٌلدة 

لني بندِجة ظفر هلعة وظفر هدف ملك فًرق)-  (-00)-(00خسارة املابةل نلفًر

ق احملًل ص بُبة اجملبارة مبلابلخني)-  ( بدون مجهور 03مؼاكبة امفًر

س مبلابةل)- ق امزائر اجلوهرة امبَضاء ادلٌو  ( بدون مجهور 07مؼاكبة امفًر

 32/03/3077دج( جسدد كبل :70000غرامة مامَة ػىل اندي ص بُبة اجملبارة ثلدر بـ:غرشة أ لف دًنار جزائري )

س ثلدر بـ:غرشة أ لف دًنار جزائري )  32/03/3077كبل : دج( جسدد70000غرامة مامَة ػىل اندي اجلوهرة امبَضاء ادلٌو

 995 انقضيخ رقى6 -
 

 94/19/9195 ثزبريخأ اكبر أ مل م اجللفة اندي – ص باب مسؼد انديملابةل 

هذارات  الإ
 . عريمؼب خ 75720رخعة رمق: ص باب مسؼد محمدي احلاج

 

 -ة-فىج 
 

 931 انقضيخ رقى6 -
 

 94/19/9195 ثزبريخأ اكبر أ ثلخَم اجللفة اندي – هرص امضارف انديملابةل 
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 امعرد
زدواجِة امبعاكة 75733رخعة رمق: أ ثلخَم اجللفة كدوري فارس كعاء ملابةل واحدة)-اإ  (701( )م07اإ

 الإهذارات
 . عريمؼب خ 75216رخعة رمق: هرص امضارف بن حبَب جٌلل

 

 939 انقضيخ رقى6 -
 

 94/19/9195 ثزبريخأ اكبر ص باب امزغفران اندي – وداد امزغفران انديملابةل 

هذارات  الإ
 . عريمؼب خ 75373رخعة رمق: وداد امزغفران ساليم بللامس

دري مععفى  . عريمؼب خ 75037رخعة رمق: ص باب امزغفران كًو

 . عريمؼب خ 75013رخعة رمق: ص باب امزغفران سؼدون خلرض

 . عريمؼب خ 75023رخعة رمق: ص باب امزغفران ػديل مععفى
 

 

 939 انقضيخ رقى6 -

 94/19/9195 ثزبريخأ اكبر ص باب ػني مؼبد اندي – املدًدمومودًة  انديملابةل 

 امعرد

كعاء أ ربع ملابالت)-سب وص مت احلمك 75416رخعة رمق: ص باب ػني مؼبد بوزًدي مععفى ( انفذة 8غرامة 02اإ

دج( 3000مامَة ثلدر بـ:مخسة أ لف دًنار جزائري )

 32/03/3077جسدد كبل اترخي :

كعاء أ ربع ملابالت)-سب وص مت احلمك 75246رمق: رخعة ص باب ػني مؼبد بوزًدي احلاج ( انفذة 8غرامة 02اإ

دج( 3000مامَة ثلدر بـ:مخسة أ لف دًنار جزائري )

 32/03/3077جسدد كبل اترخي :

كعاء س خة أ صهر)-امزبكؼىل احلمك)امخخامة( 75414رخعة رمق: ص باب ػني مؼبد مهَل نٌلل ( انفذة 04اإ

دًنار جزائري 8غرامة مامَة ثلدر بـ:خؼرشة أ لف 

 32/03/3077دج( جسدد كبل اترخي :70000)

 الإهذار

 . عريخ مؼب 75304رخعة رمق: مومودًة املدًد غبو انيج

 

 

 

 

 

 

 933 انقضيخ رقى6 -

 94/19/9195 ثزبريخأ اكبر بدلًة بهنار اندي – أ مل امخلُس انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . ثضََع اموكت 75374رخعة رمق: أ مل امخلُس بلحبُب ػُىس

http://www.lwfdjelfa.com/


8 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.comTel : 027.90.21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web :   /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 . ثضََع اموكت 75100رخعة رمق: أ مل امخلُس ركِق هرص ادلٍن

 . عريخ مؼب 75067رخعة رمق: بدلًة بهنار بن غودة مععفى

كعاء ملابةل واحدة انفذة 8غرامة  75043رخعة رمق: بدلًة بهنار سايس هرهوب حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

جسدد كبل دج( 7000مامَة ثلدر بأ مف دًنار جزائري)

 (703)م32/03/3077:

 :امالغب املسجل

 مبحاوةل الإغخداء ػىل احلمك 75067بؼد هناًة امللابةل كام امالغب بن غودة مععفى اندي بدلًة بهنار رخعة رمق :

كعاء انلؼاب بن غودة بن غودة مععفى اندي بدلًة بهنار رخعة رمق : أ لف دًنار مثان ملابالت انفذة8 غرامة مامَة ثلدرخبمسة 75067اإ

 (730)م 32/03/3077دج(جسدد كبل اترخي :3.000جزائري)
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 مسعد بلدية زكار   أهلي مسعد         /
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 مسعد أهلي مسعد    نجوم  مسعد         /
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 شبانية  انفئبدلة السادسة  برنامج الجو

G.A 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H23 11H00 09H00   سد رحال  اومليب مسؼد    -ص باب سد رحال 
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13H23 11H00 09H00   مسؼد  ص بُبة اجملبارة    -أ هًل مسؼد 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال غرأصا
13H00 11H00 09H00   مسؼد  احتاد بدلًة اجملبارة     -ص باب مسؼد 

13H00 11H00 09H00    زاكر  جنوم مسؼد    -ص باب زاكر 
 

G.B 

 

 امللؼب امللابةل اواسط اص بال أ ظاغر

13H23 11H00 09H00  س   - حريج بن ًؼلوب  بن ًؼلوب  اندي اجلوهرة امبَضاء ادلٌو

13H23 11H00 09H00  الادٌرس َة  هرص امضارف  –مس خلبل الادٌرس َة 

 امللؼب امللابةل اواسط اص بال أ ظاغر

13H00 11H00 09H00       الادٌرس َة  اندي وداد املدًد    -اندي أ هًل الادٌرس َة 

13H00 11H00 09H00               س  -مومودًة املدًد  املدًد  سالم ادلٌو

 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة السادسة  

G.C 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H23 11H00 09H00    ػني مؼبد   وداد دار امض َوخ     -ص باب ع مؼبد 
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13H23 11H00 09H00    اجللفة جخَو   اثلخَم اجللفة     -جنوم امفعحى 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال غرأصا
13H00 11H00 09H00    اجللفة جخَو   جنوم فِغ امبعمة      -أ ص بال اجللفة 

 

G.D 

 

 امللؼب امللابةل اواسط اص بال أ ظاغر

13H23 11H00 09H00   حد امعحاري   اندي ص بُبة حايس حببح    - مومودًة حد امعحاري 

 امللؼب امللابةل اواسط اص بال أ ظاغر

13H00 11H00 09H00        امخلُس   اندي حايس فدول     -اندي امل امخلُس 

13H00 11H00 09H00               حايس حببح   وفاق حايس حببح   -بدلًة بهنار 

 ع وسارة  وفاق امزا غفران   -اثلخَم ع وسارة        مؤجل  مؤجل  مؤجل 

 

 

 

         ش حاسي فدوللنادي الرياضي ا(11) –( 19)   أشبال الجلفة       النادي الرياضي  الجلفة دروازي
         بلدية عين الشهداءالنادي الرياضي (11) –( 10)      سالم الدويس    النادي الرياضي الدويس

             أهلي مسعد النادي الرياضي(19) –( 11)            وداد القديدالنادي الرياضي  القديد
             وفاق ح بحبح النادي الرياضي (11) –( 11)       نجوم مسعد    النادي الرياضي  مسعد

 إتحاد المجبارة النادي الرياضي(19) –( 13)    بلدية زكار        الرياضي النادي  عين اإلبل

             مولودية حد الصحاريالنادي الرياضي (19) –( 11)       أهلي اإلدريسية  الرياضي نادي اإلدريسية

http://www.lwfdjelfa.com/


1. 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.comTel : 027.90.21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web :   /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 مستقبل اإلدريسية لنادي الرياضيا (19) –( 11)        أولمبي مسعد النادي الرياضي  يسعذ

              جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  (رىقف انهقبء)   شبيبة المجبارة     النادي الرياضي انًججبرح

        أمل م الجلفة النادي الرياضي (19) –( 11)          شباب مسعدالنادي الرياضي  يسعذ

              شباب تعظميت النادي الرياضي(19) –( 19) ترجب بن يعقوب   النادي الرياضي  ثٍ يعقىة

  وداد دار الشيوخ النادي الرياضي(19) –( 11)   وفاق سد رحال   النادي الرياضي  سذ ردبل

    شباب عين معبدالنادي الرياضي    (19) –( 19)    مولودية القديد  النادي الرياضي انقذيذ

                    شبيبة حاسي بحبحلنادي الرياضي ا   (11) –( 11)    نجوم الفصحة  النادي الرياضي  انجهفخ جخيى

    الجلفةأتلتيك النادي الرياضي     (11) –( 11)       نصر الشارف النادي الرياضي انشبرف

  شباب الزعفرانالنادي الرياضي     (11) –( 13)وداد الزعفران      النادي الرياضي  انسعفراٌ

 بلدية بنهارالنادي الرياضي     (19) –( 19)أمل الخميس        النادي الرياضي  انخًيس

    31+ 06 37 02 01 10 13 31 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    14+ 13 27 01 04 08 13 28 سالم الدويسالنادي الرياضي 

  (43)م01- 01 11+ 11 22 03 02 08 13 26 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    18+ 12 30 02 03 08 13 24 الصحاري مولودية حدالنادي الرياضي 

    04+ 17 21 05 01 07 13 22 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

    11+ 15 26 04 04 05 13 19 سيةأهلي اإلديالنادي الرياضي 
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    02- 24 22 04 06 03 13 15 بحبحوفاق حاسي  النادي الرياضي

    10- 25 15 07 02 04 13 14 وداد القديدنادي الرياضي 

  (43)م01- 01 04+ 15 19 05 04 04 13 13 أهلي مسعد النادي الرياضي

-(95)م01-  01 20- 32 12 08 04 01 13 03 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (711)م07

 

  (711)م07-  39- 55 16 11 01 01 13 03 بلدية زكار النادي الرياضي

-(711)م07-  19- 22 03 09 02 02 13 02- الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي

-(711)م07

 (43)م04

 

    22+ 08 30 02 03 07 12 24 جوهرة بيضاء دويسالنادي الرياضي  

    05+ 19 24 03 02 07 12 23 اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي 

    14+ 13 27 02 04 06 12 22 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  
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    12+ 11 23 02 04 06 12 22 المجبارةشبيبة النادي الرياضي  

-  04- 31 27 04 02 06 12 19 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (711)م07

 

    01+ 16 17 03 06 03 12 15 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

    03- 20 17 05 02 04 11 14 ض البطمةنجوم فيالنادي الرياضي 

-  02+ 13 16 03 04 04 11 11 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (711)م03

 

    09- 20 11 07 03 02 12 09 يتتعظمالنادي الرياضي شباب 

    12- 23 11 08 02 02 12 08 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    26- 35 09 11 00 01 12 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    12+ 09 21 03 01 08 12 25  اربلدية بنهالنادي الرياضي 

    10+ 13 23 02 04 1206  22  لزعفرانوداد االنادي الرياضي 

  (711)م07-  04+ 15 19 03 02 1207  22 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    08+ 19 27 03 04 1205  19 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    13+ 15 28 04 02 1205  17  عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

  (711)م03-  08+ 13 21 04 03 1205  16 فصحةنجوم الالنادي الرياضي 

    02+ 13 15 03 06 1203  15  ارفنصر الشالنادي الرياضي 

    00 18 18 05 03 1204  15 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    08- 19 11 05 02 1104  14 سالنادي الرياضي أمل الخمي

    08- 23 15 06 03 1203  12 فرنشباب الزعالنادي الرياضي 

( 711)م07-  36- 39 03 12 00 1200  02- دشباب عين معبالنادي الرياضي 

 (37)م07-
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 ال 
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 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريخ انزىقيذ  ثالثي انزذكيى

91611 95/19/9195  الجلفة.درو ح فذولش  َبدي     -أشجبل انجهفخ        َبدي  

91611 95/19/9195  الدويس انشهذاءثهذيخ ع  َبدي  -سالو انذويس      َبدي  

91611 95/19/9195  القديد      أههي يسعذ َبدي    -وداد انقذيذ          َبدي  

91611 95/19/9195  مسعد ثذجخوفبق ح  َبدي   -َجىو يسعذ         َبدي  

91611 95/19/9195  عين اإلبل إرذبد انًججبرحَبدي     -ثهذيخ زكبر            َبدي 

91611 95/19/9195  اإلدريسية   و ح انصذبريَبدي   -أههي اإلدريسيخ      َبدي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

91611 93/19/9195  يسعذ َادي يستقثم اإلدريسيح  -        أونًة يسعذ   َادي 

91611 94/19/9195  انًجثارج جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

91611 94/19/9195  يسعذ و انجهفحأيم َادي    -شثاب يسعذ           َادي  

91611 94/19/9195  تٍ يعقىب شثاب تعظًيت َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

91611 94/19/9195  سذ رحال         وداد دار انشيىخَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

91611 94/19/9195  انقذيذ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

91611 94/19/9195  انجهفح جد شثيثح حاسي تحثح َادي   -َجىو انفصحح     َادي  

91611 94/19/9195  انشارف أتهتيك انجهفحَادي     -َصر انشارف    َادي  

91611 94/19/9195  انزعفراٌ شثاب انزعفرٌ َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

91611 94/19/9195  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغٌلل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة دار امض َوخامنادي امراييض وداد 

. 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة بدلًة زاكرامراييض نادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة ص باب ثؼظمَت امراييضنادي ام 
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حتاد اجملبارة امراييضنادي ام  . 1.000,00 ماكبل امرشيف 16. امعاػةجلنة  اإ

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امعاػةجلنة  ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظمَت ص بابامراييض نادي ام 

 00, 15.000 ماكبل امرشيف 22. امعاػةجلنة  امفعحة اجللفة امراييضنادي ام 

 3.000,00 ماكبل امرشيف 7.. املنافسةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امعاػةجلنة  ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .9. امعاػةجلنة  زاكربدلًة امراييض نادي ام 

 20.000,00 امرشيف 95. امعاػةجلنة  بدلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 96. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص بابنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 11. املنافسةجلنة  ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 25. امعاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 25. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .6. امعاػةجلنة  مسؼد ص باب امراييضنادي ام 

 .50.000,00 ماكبل امرشيف 66. امعاػةجلنة  جنوم فِغ امبعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امفعحة اجللفة امراييضنادي ام 

 3.000,00 ماكبل امرشيف 19. املنافسةجلنة  زاكربدلًة امراييض نادي ام 

 2.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِغ امبعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امعاػةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاػةجلنة  امنادي امراييض ودادامزغفران

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

 20.000,00 ماكبل امرشيف .8. امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

س َة مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص بابنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 82. امعاػةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

حتاد   .5.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  اجملبارةاندي اإ

. 1.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

 .5.000,00 امرشيف 9.. امعاػةجلنة  م. حد امعحاري امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة . 7.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  اندي اإ

 20.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِغ امبعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امعاػةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

س َة مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص بابنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 85. امعاػةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاػةجلنة  امنادي امراييض ودادامزغفران
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. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاػةجلنة  امنادي امراييض ص باب امزغفران

 20.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 12. املنافسةجلنة  ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 5.. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 6.. امعاػةجلنة  زاكربدلًة امراييض نادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 7.. امعاػةجلنة  مسؼد هًلأ   امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 8.. امعاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .5. امعاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

 00, 00 .15 امرشيف 61. امعاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 1.9 امعاػةجلنة  مسؼد ص باب امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 119 امعاػةجلنة  جنوم امفعحة امراييضنادي ام 

. 3.000,00 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

س َة مس خلبل امراييضنادي ام  . 1.000,00 امرشيف 65. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 41.000,00 امرشيف 67. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,..875 ماكبل امرشيف 118 امعاػةجلنة  اجملبارة ُبةص ب  امراييضنادي ام 

 ..,...2.7 ماكبل امرشيف .19 امعاػةجلنة  امزغفران امنادي امراييض ص باب

 ..,...97 ماكبل امرشيف 192 امعاػةجلنة  بهناربدلًة امراييض نادي ام 

حتاد اجملبارة امراييضنادي ام   ..,...1.7 امرشيف 69. امعاػةجلنة  اإ

 ..,...1.7 ماكبل امرشيف 69. امعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب امراييضنادي ام 

. 3.000,00 امرشيف  املنافسةجلنة  ػني مؼبد ص باب امراييضنادي ام 

 ..,...157 امرشيف  امعاػةجلنة  بدلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 امرشيف  امعاػةجلنة  بدلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف  امعاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

س َة مس خلبل امراييضنادي ام  . 1.000,00 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص بابنادي ام 

 ..,..1175 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  اجملبارة ُبةص ب  امراييضنادي ام 

 ..,...1.7 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  اجلوهرة ب ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,...9.7 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  ػني مؼبد ص باب امراييضنادي ام 

 ..,...67 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  بهناربدلًة امراييض نادي ام 
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 امرشيف 2.. جلنة امعاػة امنادي امراييض بدلًة زاكر

 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ص باب اجملبارة

 امرشيف 1.. ال ماهة امض َوخامنادي امراييض وداد دار 

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 19. جلنة امعاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 
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