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- . 

 01/13/2122 بخارخي          *اص بال*  ص با  جنوم مسعب  – ادحبا احتاد بوٍرة الا

 املنذٍرنامالعبني 

 سووك ؼري راييض 2031264ردصة رمق: احتاد بوٍرة الاادحبا  ص خوح ارشف

 سووك ؼري راييض 2013262ردصة رمق: احتاد بوٍرة الاادحبا  ص َخ هرص ادلٍن

 

 01/13/2122 بخارخي          *اصاػر*  كوارس دار امض َوخ  – الاادحبا احتاد بوٍرة 

 املنذٍرنامالعبني 

 معب دعري 2051254ردصة رمق: احتاد بوٍرة الاادحبا  صاوي رجب

 سووك ؼري راييض 321ردصة رمق: كوارس دار امض َوخ  س بع بولامس

 05/13/2122 بخارخي          *اص بال*  مس خلبل الادٌرس َة  – احتاد بوٍرة الاادحبا 

 املنذٍرنامالعبني 

 معب دعري 2001252رمق:ردصة  احتاد بوٍرة الاادحبا  ص خوح َلب

 معب دعري 2001242ردصة رمق: احتاد بوٍرة الاادحبا  دِنش َلب

س َة صويل ذادل  معب دعري 2001213ردصة رمق: مس خلبل الادٌر

س َة رحٌلهَة ذادل  معب دعري 2001313ردصة رمق: مس خلبل الادٌر
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ق حريج اجملبارة اسٌلعَل بوعرج ردصة رمق  -  بسبب  201111اكصاء مبر  فًر

 ( اصير انفذة من لك وظَفة رمسَة13سب وص مت امرمسَني بس خة )

  2001230ردصة رمق اندي ص با  عني الابل   بن سعبة محزة  امالعب  اكصاء -

 ( اصير ؼري انفذة 13( مهنا س خة )10س نة واادحبة )

 بسبب : الاعخباء عىل احلمك  

  2001022ردصة رمق اندي مومودًة ادحب امصحاري  صُبوط حكمي  امالعب  اكصاء -

 ( اصير ؼري انفذة 13( مهنا س خة )10س نة واادحبة )

 بسبب : الاعخباء عىل احلمك  

 

  2001132ردصة رمق   اندي حريج س َبي معجال كرهوق َلب عبب امرحٌلن اكصاء  -

 اعخباء عىل احلمك بعب هناًة امللابةل

 ( اصير ؼريانفذة13( مهنا س خة)10)س نة واادحبة 

  2001136ردصة رمق   اندي حريج س َبي معجالاكصاء امالعب دٌريس عبب امسمَع  -

 ( اصير ؼريانفذة13( مهنا س خة)10س نة واادحبة )

 اعخباء عىل احلمك بعب هناًة امللابةل

  2001322ردصة رمق   اندي احتاد اوالد زهُنة امالعب موفلي زكرايء  اكصاء -

 حماوةل الاعخباء عىل احلمك

 ( ؼري انفذة11( ملابالت مهنا اربعة )15مثاين )اكصاء 

  2001200اكصاء امالعب اثمري محَب  اندي احتاد اوالد زهُنة  ردصة رمق   -

 حماوةل الاعخباء عىل احلمك

 ( ؼري انفذة11( ملابالت مهنا اربعة )15اكصاء مثاين )

 

  2001222ردصة رمق   اندي جنم سوٌلهة معَبي َلب  امالعب  اكصاء -

 ( ؼري انفذة 13( واادحبة مهنا س خة اصير )10س نة )

 بسبب : الاعخباء عىل احلمك  

س   صوًعر صالح ادلٍن امالعب  اكصاء -   0621116ردصة رمق اندي اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

 ( ملابالت ؼري انفذة 11( ملابالت مهنا اربعة )15اكصاء مثاين )

 حماوةل الاعخباء عىل احلمك   بسبب :
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  2001102ردصة رمق اندي ص با  ثعضمَت  ػريب حيىي  امالعب  اكصاء -

 (ؼري انفذة 12)( ملبالت مهنا اثنان 11اربع)

 بسبب : سووك ؼري راييض اجتاه احلمك  

س َة  درابيل املَوود  العب ام اكصاء -   2001201ردصة رمق اندي مس خلبل الادٌر

 2122-12-20س نة انفذة ابخباءا من اترخي 

 بسبب : الاعخباء عىل احلمك امرئُيس واحلمكني املساعبٍن  

س َة  ببوش عبب امكرمي  امالعب  اكصاء -   2001202ردصة رمق اندي مس خلبل الادٌر

 2122-12-20من اترخي  س نة انفذة ابخباءا

 بسبب : الاعخباء عىل احلمك امرئُيس واحلمكني املساعبٍن  

س َة  بن معر مصعفى رئُس اكصاء -   201035ردصة رمق اندي مس خلبل الادٌر

 2122-12-22سنذان انفذة من لك وظَفة رمسَة ابخباءا من اترخي 

 مبلر امرابعة بسبب : الاساءة واههتبًب مرئُس واعضاء امرابعة

س َة م  ملكف ابالمن  بوعاًب عبب امحلَب امالعب  اكصاء -   201135ردصة رمق نادي مس خلبل الادٌر

 2122-12-22سنذان انفذة من لك وظَفة رمسَة ابخباءا من اترخي 

 مبلر امرابعة بسبب : الاساءة واههتبًب مرئُس واعضاء امرابعة
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  امخوكِت امللابالت املوعب

 ببون مجيور 16:11 كوارس دار امض َوخ – احتاد بوٍرة الاادحبا  بوٍرة الاادحبا 

  امخوكِت امللابالت املوعب

 ببون مجيور 03:11 مس خلبل الادٌرس َة  – احتاد بوٍرة الاادحبا  بوٍرة الاادحبا 
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  لابالتامل 

رة الاادحبا  12  12 كوارس دار امض َوخ   – احتاد بٍو

  امللابالت 

رة  10  10 ص با  جنوم مسعب   – الاادحبا احتاد بٍو

 12/  11فوز ص با  جنوم مسعب برضابت امرتجِح 

  امللابالت 

رة الاادحبا  10  10 مومودًة ادحب امصحاري   – احتاد بٍو

 12/  11برضابت امرتجِح  مومودًة ادحب امصحاريفوز 

  امللابالت 

رة الاادحبا  12  10 مس خلبل الادٌرس َة   – احتاد بٍو
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 . بعل املسم امرشيف صنف ااكبر امنادي امراييض نويواة احتاد بوٍرة الاادحبا 

  رة الاادحبا .بعل املسم ما كبل امرشيف صنف ااكبر امنادي امراييض  نويواة بدلًة بٍو

 .بعل بعوةل فئة الاواسط امنادي امراييض نويواة جنم ادحايس امعش 

 .بعل بعوةل فئة الاص بال امنادي امراييض نويواة جنم ادحايس امعش 

 .بعل بعوةل فئة الاصاػر امنادي امراييض نويواة ص با  زاكر 

  رة الاادحبا .احلائز عىل كأس اموالًة "كضام املَوود" صنف ااكبر امنادي  امراييض احتاد بٍو

 .احلائز عىل كأس اموالًة "كضام املَوود" صنف اواسط امنادي امراييض مومودًة ادحب امصحاري 

 .احلائز عىل كأس اموالًة "كضام املَوود" صنف اص بال امنادي امراييض ص با  جنوم مسعب 

 كوارس دار امض َوخ.احلائز عىل كأس اموالًة "كضام املَوود" صنف اصاػر امنادي امراييض ام 

 .احلائز عىل اكس اموالًة مكرة املبم داذل املاعة صنف كيول امنادي امراييض وفاق امزعفران 

 .بعل فئة املبارس ٍلوعة "أ" امنادي امراييض نويواة اميالل اجلوفاوي 

 .بعل فئة املبارس ٍلوعة " " امنادي امراييض نويواة جِل ص با  اجلوفة 

 ة "ج" امنادي امراييض نويواة رسًع اجلوفة.بعل فئة املبارس ٍلوع 

 .بعل فئة املبارس ٍلوعة "د" امنادي امراييض نويواة ص بُبة اجلوفة 

 .بعل فئة املبارس ٍلوعة "ىـ" امنادي امراييض نويواة حريج عني وسارة 
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  امخوكِت امللابالت املوعب

 ظعبة. رزًلي.  / احرس.ع /  16:11 كوارس دار امض َوخ – احتاد بوٍرة الاادحبا  بوٍرة الاادحبا 

  امخوكِت امللابالت املوعب

 / ذري احلسني / حٌلمة .حسواعبًة.م / بن محبون.ح 03:11 مس خلبل الادٌرس َة  – احتاد بوٍرة الاادحبا  بوٍرة الاادحبا 
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 املركب امراييض اول هومفرب اجلوفة فئة مبارس امسابعةاجلوةل  ثعَُنات حاكم

 "جامفوج "

 12/13/2122الاادحب 

 املوعب امللابةل امخوكِت

 0موعب  امل ادحايس حببح  vsرسًع عني وسارة  سا 03:11

 2موعب  ىالل ادحايس حببح  vs  رسًع اجلوفة سا 03:11

 0موعب  ىالل عني وسارة  vs احتاد عني امض َح   سا 03:21

 2موعب  اجماد ادحايس حببح vs ص بُبة ادحايس حببح   سا 03:21

ة  vs مس خلبل حاكم اجلوفة سا 03:11  0موعب  مبرسة كرة املبم اجلوفاًو

 املركب امراييض اول هومفرب اجلوفة فئة مبارس امسابعة ثعَُنات حاكم اجلوةل

 "جامفوج "

 12/13/2122الاادحب 

 املوعب امللابةل امخوكِت

 2موعب  رسًع اجلوفة vs امل ادحايس حببح   سا 03:11

 0موعب  احتاد عني امض َح vs ىالل ادحايس حببح  سا 04:11

 2موعب  ص بُبة ادحايس حببح  vs ىالل عني وسارة  سا 04:11

 0موعب  مس خلبل حاكم اجلوفة  vs اجماد ادحايس حببح سا 04:21

ة سا 04:21  2موعب  رسًع عني وسارة  vs  مبرسة كرة املبم اجلوفاًو

 املركب امراييض اول هومفرب اجلوفة فئة مبارس امسابعةاجلوةل  ثعَُنات حاكم

 "جامفوج "

 12/13/2122الاادحب 

 املوعب امللابةل امخوكِت

 0موعب  رسًع اجلوفة vs احتاد عني امض َح  سا 04:11

 2موعب  ىالل عني وسارة vs مس خلبل حاكم اجلوفة  سا 04:11

 0موعب  اجماد ادحايس حببح  vs رسًع عني وسارة  سا 05:11

 2موعب  ىالل ادحايس حببح  vs ص بُبة ادحايس حببح  سا 05:11

ة سا 05:21  0موعب  امل ادحايس حببح  vs  مبرسة كرة املبم اجلوفاًو

 / احرس عبب امكرميسارة  / بن عبب امسالم ذبجية  / كبًب اسٌلعَل  / كراصةعصام / امضاوي امحب  حِجول
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 املركب امراييض اول هومفرب اجلوفة فئة مبارس امسابعةاجلوةل  ثعَُنات حاكم

 "جامفوج "

 12/13/2122الاادحب 

 املوعب امللابةل امخوكِت

 0موعب  امل ادحايس حببح  vsرسًع عني وسارة  سا 03:11

 2موعب  ادحايس حببحىالل   vs  رسًع اجلوفة سا 03:11

 0موعب  ىالل عني وسارة  vs احتاد عني امض َح   سا 03:21

 2موعب  اجماد ادحايس حببح vs ص بُبة ادحايس حببح   سا 03:21

ة  vs مس خلبل حاكم اجلوفة سا 03:11  0موعب  مبرسة كرة املبم اجلوفاًو

 املركب امراييض اول هومفرب اجلوفة فئة مبارس امسابعةاجلوةل  ثعَُنات حاكم

 "جامفوج "

 12/13/2122الاادحب 

 املوعب امللابةل امخوكِت

 2موعب  رسًع اجلوفة vs امل ادحايس حببح   سا 03:11

 0موعب  احتاد عني امض َح vs ىالل ادحايس حببح  سا 04:11

 2موعب  ص بُبة ادحايس حببح  vs ىالل عني وسارة  سا 04:11

 0موعب  مس خلبل حاكم اجلوفة  vs ادحايس حببحاجماد  سا 04:21

ة سا 04:21  2موعب  رسًع عني وسارة  vs  مبرسة كرة املبم اجلوفاًو

 املركب امراييض اول هومفرب اجلوفة فئة مبارس امسابعةاجلوةل  ثعَُنات حاكم

 "جامفوج "

 12/13/2122الاادحب 

 املوعب امللابةل امخوكِت

 0موعب  رسًع اجلوفة vs احتاد عني امض َح  سا 04:11

 2موعب  ىالل عني وسارة vs مس خلبل حاكم اجلوفة  سا 04:11

 0موعب  اجماد ادحايس حببح  vs رسًع عني وسارة  سا 05:11

 2موعب  ىالل ادحايس حببح  vs ص بُبة ادحايس حببح  سا 05:11

ة سا 05:21  0موعب  امل ادحايس حببح  vs  مبرسة كرة املبم اجلوفاًو

 / احرس عبب امكرمي/ كبًب اسٌلعَل  / كراصة سارة  / بن عبب امسالم ذبجية عصام / امضاوي امحب  حِجول



13 

Site Web : www.lwfdjelfa.com    املوقع االلكرتوني 8:07197:17:0/ اكسفال -  8:07197:17:0ـ/ اتفاهل - بربيح اجللفة 9154ماي  80املقر:  دار الشباب  /:  
 

 مسعباملوعب امبدلي  فئة مبارس امسابعةاجلوةل  ثعَُنات حاكم

 امفوج "د"

 13/13/2122 الاثنني

 املوعب امللابةل امخوكِت

 0موعب  اميضا  اجلوفة  vs  اجلوفةمس خلبل  سا 03:11

 2موعب  هرص اجلوفة  vs  مس خلبل عني الابل سا 03:11

ة سا 03:21  0موعب  كيرابء مسعب vs  عبَب هللا وداد املًر

ة اوالد عبَب هللا vs مومودًة احلبائق  سا 03:21  2موعب  مواىب كًر

 0موعب  ص بُبة اجلوفة  vs مس خلبل الادٌرس َة سا 03:11

 مسعباملوعب امبدلي  فئة مبارس امثامنةاجلوةل  حاكمثعَُنات 

 امفوج "د"

 13/13/2122 الاثنني

 املوعب امللابةل امخوكِت

 2موعب  مس خلبل عني الابل  vs اميضا  اجلوفة  سا 03:11

ة  vs هرص اجلوفة سا 04:11  0موعب  عبَب هللا وداد املًر

 2موعب  مومودًة احلبائق  vs كيرابء مسعب  سا 04:11

ة اوالد عبَب هللا سا 04:21  0موعب  مس خلبل الادٌرس َة  vs  مواىب كًر

 2موعب  اجلوفةمس خلبل   vs ص بُبة اجلوفة سا 04:21

 مسعباملوعب امبدلي  فئة مبارس امخاسعةاجلوةل  ثعَُنات حاكم

 امفوج "د"

 13/13/2122 الاثنني

 املوعب امللابةل امخوكِت

ة سا 04:11  0موعب  مس خلبل عني الابل  vs  عبَب هللا وداد املًر

 2موعب  اميضا  اجلوفة  vs  ص بُبة اجلوفة سا 04:11

 0موعب  هرص اجلوفة  vs مومودًة احلبائق  سا 05:11

 2موعب  كيرابء مسعب  vsمس خلبل الادٌرس َة  سا 05:11

ة اوالد عبَب هللا vs اجلوفة مس خلبل  سا 05:21  0موعب  مواىب كًر

 كامس ادحومي / مقاري خلرض / كامس عبب امرحٌلن / ظاىريي بولامس / اوابح سعب
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  8:-8:9:أبطال املوسم الرياضي:: 

 الفوج الفريق
 أ اهلالل اجللفاوي

 ب جيل شباب اجللفة
 ج سريع اجللفة
 د شبيبة اجللفة

 هـ ترجي عني وسارة
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 عزوز اميادي           أمني املال

  اماكثب          بن عوَة ربَحة
جبول الاعٌلل :

 

 
     امؽرامات املفروضة عىل امنادي جيب أن جسوى يف أجل ال ًخعبى امثالثني ًوما بباًة من اترخي امخبوَغ.         

در إعذار ندلفع احملبد بامثهَة أايم ، ختصم امرابعة هلعة واادحبة عن آجال املاهوهَة احملبدة   ثالثني ًوما وبعب يف ادحاةل عبم ادلفع يف اآل         

ق ا لك صير ثأذري من  اكبر نونادي اخملامف.ألرصَب فًر

ة ، ارخراظو يف املومس امراييض يف ادحاةل وأن ىذا امنادي مل ًوزتم بدسوًة وضعَو املامَة املخعولة ابمؽرامات كبل هناًة امبعوةل اجل          اًر

امالحق مرىون بدسبًب دًوهو جتاه امرابعة او امرابعات املعنَة

 1.000,00 ماكبل امرشيف 12 12 امعاعة ص بُبة اجملبارة

 1.000,00 رشيف 01 12 امعاعة ص با  ثعضمَت

 1.000,00 رشيف 01 12 امعاعة حريج بن ًعلو 

 5.000,00 ماكبل امرشيف 02 11 امعاعة عيب اجلوفة

 1.000,00 ماكبل امرشيف 01 11 امعاعة جنم سوٌلهة

 1.000,00 رشيف 01 11 امعاعة ص بُبة ادحايس حببح

 1.000,00 رشيف 02 11 امعاعة ص بُبة زاكر

س  7.500,00 رشيف 04 11 امعاعة اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

س َة  1.000,00 رشيف 05 11 امعاعة اىًل الادٌر

 500,00 رشيف 21 12 امعاعة ادحايس حببحص با  

 1.000,00 رشيف 20 12 امعاعة س بورثُنغ زهُنة

 1.000,00 رشيف 21 12 امعاعة هرص امضارف 

 1.000,00 رشيف 21 12 امعاعة ص با  زاكر

 1.000,00 ماكبل امرشيف 05 12 امعاعة جنم سوٌلهة

 11.000,00 ماكبل امرشيف 06 12 امعاعة حريج اجملبارة

 1.000,00 ماكبل امرشيف 20 12 امعاعة ص با  عني الابل

 1.000,00 ماكبل امرشيف 22 12 امعاعة مس خلبل عني الابل

 5.000,00 ماكبل امرشيف 12 12 املنافسة حريج اجملبارة
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 1.000,00 رشيف 23 13 امعاعة ص با  عني افلو

 5.000,00 ماكبل امرشيف 11 13 املنافسة حريج اجملبارة

 1.000,00 رشيف 22 14 امعاعة وداد عني افلو

 1.000,00 رشيف 21 14 امعاعة احتاد بوٍرة الاادحبا 

 1.500,00 رشيف 22 14 امعاعة هرص امضارف

 5.000,00 ماكبل امرشيف 24 14 امعاعة ص بُبة اجملبارة

 1.000,00 ماكبل امرشيف 24 14 امعاعة مس خلبل عني الابل

 1.000,00 رشيف 42 14 امعاعة ص با  ثعضمَت

 1.000,00 رشيف 45 14 امعاعة س بورثُنغ زهُنة

 3.000,00 رشيف 12 14 املنافسة ص با  زاكر

 3.000,00 ماكبل امرشيف 13 14 املنافسة حريج اجملبارة

 1.000,00 رشيف 13 15 امعاعة حريج س َبي معجال

 1.000,00 رشيف 14 15 امعاعة ص با  ادحايس حببح

ساجلوىرة امبَضاء   5.000,00 رشيف 25 16 امعاعة ادلٌو

س  1.000,00 رشيف 25 16 امعاعة اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

 5.500,00 رشيف 32 01 امعاعة ص با  عني معبب

 1.500,00 رشيف 31 01 امعاعة ص با  ثعضمَت

 1.500,00 رشيف 64 01 امعاعة هرص امضارف

 6.000,00 رشيف 34 01 امعاعة س بورثُنغ زهُنة

 1.000,00 رشيف 34 01 امعاعة بن ًعلو حريج 

 6.000,00 رشيفما كبل  11 01 امعاعة مس خلبل عني الابل

 20.000,00 رشيف 12 01 امعاعة ص با  عني الابل

 1.000,00 رشيف 12 01 امعاعة حريج سوٌلهة

 12.000,00 رشيف 36 01 امعاعة مومودًة ادحب امصحاري

 1.000,00 رشيف 36 01 امعاعة وداد س َبي معجال

 7.000,00 رشيف 70 01 امعاعة هرص امضارف

 1.000,00 فئات ص باهَة 01 01 امعاعة وداد عني افلو

 1.500,00 فئات ص باهَة 00 01 امعاعة ص با  زاكر

 15.000,00 رشيفما كبل  15 01 املنافسة حريج اجملبارة

 6.000,00 رشيفما كبل  01 01 املنافسة حريج اجملبارة

 5.000,00 رشيف 00 01 املنافسة عني معبب ص با 

 1.000,00 رشيف 42 00 امعاعة ص بُبة ادحايس حببح

س َة  2.000,00 رشيف 44 00 امعاعة اىًل الادٌر

 5.000,00 رشيفما كبل  21 00 امعاعة كرة املبم اجلوفة

 1.000,00 رشيفما كبل  55 00 امعاعة كرة املبم اجلوفة

 3.000,00 رشيف 46 00 امعاعة ص با  عني افلو

 2.500,00 رشيف 46 00 امعاعة وداد س َبي معجال

س  2.000,00 رشيف 52 00 امعاعة اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

 15.000,00 فئات ص باهَة 04 00 املنافسة حريج بن ًعلو 
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 15.000,00 فئات ص باهَة 05 00 املنافسة جنم سوٌلهة

 15.000,00 رشيف 06 00 املنافسة ص با  زاكر

 15.000,00 رشيف 21 00 املنافسة ص با  عني افلو

 2.000,00 رشيف 83 02 امعاعة وداد عني افلو

س  10.000,00 رشيف 87 02 امعاعة اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

س َة  11.000,00 رشيف 89 02 امعاعة اىًل الادٌر

 1.000,00 رشيف 92 02 امعاعة وداد س َبي معجال

 1.000,00 رشيفما كبل  25 02 امعاعة بدلًة بوٍرة الاادحبا 

 3.000,00 رشيفما كبل  26 02 امعاعة جنم سوٌلهة

س َة  15.000,00 رشيف 93 02 امعاعة مس خلبل الادٌر

س  12.500,00 رشيف 93 02 امعاعة اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

 15.000,00 رشيف 21 02 املنافسة ص با  زاكر

 15.000,00 رشيفما كبل  22 02 املنافسة مس خلبل عني الابل

 2.000,00 رشيف 97 02 امعاعة حريج س َبي معجال

 1.000,00 رشيف 97 02 امعاعة وداد س َبي معجال

 1.000,00 رشيف 112 02 امعاعة حريج بن ًعلو 

 5.000,00 رشيفما كبل  63 02 امعاعة بدلًة بوٍرة الاادحبا 

 12.500,00 رشيفما كبل  65 02 امعاعة احتاد اوالد زهُنة

 4.000,00 رشيفما كبل  65 02 امعاعة اجلوفة عيب

 45.000,00 فئات ص باهَة 23 02 املنافسة س بورثُنغ زهُنة

 45.000,00 فئات ص باهَة 24 02 املنافسة س بورثُنغ زهُنة

 45.000,00 فئات ص باهَة 25 02 املنافسة ص با  عني معبب

 45.000,00 فئات ص باهَة 26 02 املنافسة س بورثُنغ زهُنة

 6.000,00 رشيفما كبل  28 02 املنافسة ص بُبة اجملبارة

 15.000,00 رشيف 29 02 املنافسة ص با  عني معبب

 7.000,00 رشيفما كبل  66 01 امعاعة جنم سوٌلهة

 15.000,00 رشيفما كبل  31 01 املنافسة حريج اجملبارة

 45.000,00 فئات ص باهَة 31 01 املنافسة س بورثُنغ زهُنة

 45.000,00 فئات ص باهَة 32 01 املنافسة زهُنة س بورثُنغ

 15.000,00 فئات ص باهَة 34 01 املنافسة ص با  عني معبب

س  6.500,00 رشيف 114 02 امعاعة اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

 1.000,00 رشيفما كبل  67 02 امعاعة مس خلبل عني الابل

 5.000,00 رشيف 116 02 امعاعة ص با  ثعضمَت

 15.000,00 رشيف 35 02 املنافسة ص با  عني معبب

 15.000,00 رشيف 36 02 املنافسة مومودًة ادحب امصحاري

 6.000,00 رشيف 37 02 املنافسة ص با  زاكر

 5.000,00 رشيف 38 02 املنافسة مومودًة ادحب امصحاري

 6.000,00 رشيف 39 02 املنافسة س بورثُنغ زهُنة

 15.000,00 رشيف 41 02 املنافسة ص با  زاكر
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 1.000,00 ملابةل سب 11 03 امعاعة احتاد اوالد انًل

س َة  5.000,00 ملابةل امكأس 11 03 امعاعة اىًل الادٌر

س َة  20.000,00 ملابةل سب 15 03 امعاعة مس خلبل الادٌر

 11.500,00 ملابةل سب 16 03 امعاعة وداد س َبي معجال

س َة  40.000,00 ملابةل سب 17 03 امعاعة مس خلبل الادٌر

 15.000,00 ملابةل سب 11 04 امعاعة وداد س َبي معجال

ب اجلزائرب 0461613/   24املبم اجلوفة رمق:  احلسا  امرًببي اجلاري  امرابعة اموالئَة مكرة  : ندلفع  ًر

 

 


