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 امربيد اموارد
 رشوط حركية احلاكم ف/ي الاحتاد اجلزائري مكرة املدم

 اهخلاء املواىة امشاتةف/ي  امراتطة اجليوية مكرة املدم امحليدة

 ثؼيني حاكمف/ي  مؤسسة اػادة امرتتية ابجللفة

 ثـيري ثوكيت ملاتةلف/ي  اندي احتاد ش حاب مسؼد

 طلة جسوية الغةف/ي  ةاندي اىيل الادريس ي

 ف/ي جرجمة ملاتالت اندي اش حال معورة

 ف/ي ثلرير غن ملاتةل اندي اش حال املاىرة

 ف/ي ثلرير غن ملاتةل اندي اميالل اجللفاوي

 امطادرامربيد 
 ف/ي طلة ثؼيني حمك امراتطة اجليوية مكرة املدم امحليدة

 وضؼية احلاكم ف/ي امنظر يف امراتطة اجليوية مكرة املدم امحليدة

 ف/ي كامئة احلاكم املؼنيني ابمرتكية امراتطة اجليوية مكرة املدم امحليدة

 ملفات حاكم ف/ي جدول ارسال امراتطة اجليوية مكرة املدم امحليدة

 ق.م.ش  55ق.ش واجلوةل  52ف/ي جرانمج اجلوةل  مديرية امشاب وامرايضة اجللفة

 فئات ش حاهية 2ق.م.ش واجلوةل  52ق.ش واجلوةل  52جرانمج اجلوةل ف/ي  ف مديرية امشاب وامرايضة اجللفة

 امربجمةثـيري يف ف/ي  رئيس الامن امواليئ

 امربجمةثـيري يف ف/ي  مديرية امحلاية املدهية

 ف/ي ضم جريدي املاتظ امرئييس مربيد اجلزائر
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حطيةل املضااي 

 اجملموع ماكدل امرشيف رشيف  امخؼيني
 04 42 40 ػدد املضااي

 01 42 42 الاهذارات

 44 44 44 الاحذجاجات

 40 44 40 امطرد

 دج 02.444 دج 04.444 دج 2.444 امـرامات

-  

 

 

 

 

 

 42/42/5452 تخارخي      *أ اكجر*  مومودية حد امطحاري  اندي  –اندي ش حاب ػني افلو

 امالغحني املنذرين

 سلوك ؿري راييض J 4222  رخطة رمق:   مومودية حد امطحاري ضيلع خادل

 ري راييضسلوك ؿ J 5404 رخطة رمق: ػني افلوش حاب  ؾوريد محمد
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 42/42/5452 تخارخي      *أ اكجر*  مس خلدل الادريس ية  اندي  –اندي اجلوىرة امحيضاء ادلويس

 امالغحني املنذرين

 مؼة خطري J 4222  رخطة رمق:   مس خلدل الادريس ية جن توزيد محمد تدر ادلين

 سلوك ؿري راييض J 4124 رخطة رمق:   مس خلدل الادريس ية جن توزيد املداين

 مؼة خطري J 5004  رخطة رمق:   مس خلدل الادريس ية ضايف فارس

 مؼة خطري J 4552 رخطة رمق: اجلوىرة امحيضاء ادلويس ػلوط غحد امرحامن

 42/42/5452 تخارخي      *أ اكجر*  اندي وداد ػني افلو   –اندي حريج جن يؼلوب

 املطرودينامالغحني 

 مس ش مت احلمك امرئييس تؼد هناية امللاتةل J 4240 رخطة رمق: وداد ػني افلو فؤاد ضالح ادلين دابب

(ؿري انفذثني 3 45( ملاتالت مهنا ملاتلخني )40ارتع )اكطاء 

دج( 2444ؾرامة مامية ثلدير خبمسة الاف دينار جزاءري )

 42/42/5452( جسدد كدل : 005)مادة 

 امالغحني املنذرين

 مؼة خطري J 4002 رخطة رمق: وداد ػني افلو معر توطيحاوي

 مؼة خطري J 4542 رخطة رمق: حريج جن يؼلوب رشييك امحد

 42/42/5452 تخارخي      *أ اكجر*  ش حاب ثؼظميت  اندي  –اندي ش حيدة اوالد انيل

 امالغحني املنذرين

 سلوك ؿري راييض J 4554  رخطة رمق:   ش حاب ثؼظميت خذيري محمد الامني

 04/42/5452 تخارخي      * أ اكجر*اندي حريج جن يؼلوب  –اندي مس خلدل الادريس ية

 

 امالغحني املنذرين

 سلوك ؿري راييض J 0042 رخطة رمق: مس خلدل الادريس ية هريدة مراد
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 42/42/5452 تخارخي      *أ اكجر*  اش حال معورة  اندي  –اندي جنم زهينة

 امالغحني املنذرين

 مؼة خطري J 5422  رخطة رمق:   جنم زهينة توضحع غحد امرزاق

 مؼة خطري J 0202  رخطة رمق:   اش حال معورة ؾرية ػيل

 42/42/5452 تخارخي      *أ اكجر*  احتاد ش حاب مسؼد  اندي  –اندي جنوم مسؼد

 امالغحني املنذرين

 سلوك ؿري راييض J 4520  رخطة رمق: جنوم مسؼد مداين محمد

 مؼة خطري J 4511  رخطة رمق: جنوم مسؼد موييس غلدة

 مؼة خطري J 4022  رخطة رمق: احتاد ش حاب مسؼد جوير تللامس

 42/42/5452 تخارخي      *رأ اكج*  اميالل اجللفاوي  اندي  –اندي احتاد اوالد زهينة

 امالغحني املنذرين

 سلوك ؿري راييض J 4224  رخطة رمق: احتاد اوالد زهينة جن توزيد ضاحل

 سلوك ؿري راييض J 4000  رخطة رمق: اميالل اجللفاوي جن دشو سؼيد

 42/42/5452 تخارخي      *أ اكجر*  اش حال املاىرة  اندي  –اندي ش حاب ػني الاتل

 امالغحني املنذرين

 سلوك ؿري راييض J 4014  رخطة رمق: ش حاب ػني الاتل طريحة احلسني

 سلوك ؿري راييض J 0505  رخطة رمق: ش حاب ػني الاتل شكشاك محزة

 42/42/5452 تخارخي      * أ اكجر*  اندي ش حاب ػني الاتل  –اندي احتاد اوالد زهينة

 

  املنذرينامالغحني

 مؼة خطري J 4004 رخطة رمق: احتاد اوالد زهينة جن توزيد غحد امرحامن

 مؼة خطري J 4000 رخطة رمق: احتاد اوالد زهينة هريدة غحد املادر

 مؼة خطري J 4520 رخطة رمق: ش حاب ػني الاتل طوير محمد ضدام احلسني

 طريمؼة خ J 4002 رخطة رمق: ش حاب ػني الاتل جن الاتيظ ثشري
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 42 املضية رمق:
 اىيل ادلريس يةهظرا مطلة اندي  -

يف مداراة فريلو ضد اجلوىرة امحيضاء ادلويس ضنف  0520مخحطل امالغة جوال يوسف غحد امرحامن من فريق اىيل الادريس ية رخطة رمق: هظرا -

 كرار  احلمك.  ػىل تطاكة ضفراء ثسخة الاحذجاج ػىل 52/45/5452اضاؾر تخارخي:

 هظرا مؼدم اسدنفاذ امالغة امؼلوتة ومشارنخو يف املحاراايت اميت ثلت امؼلوتة. -

 مدسوية وضؼية امالغة. 40/42/5452هظرا مطلة فريق اىيل الادريس يةتخارخي: -

 كررت انلجنة ماييل: -

 ( من كاهون الاحتاد اجلزائري مكرة املدم )فئات ش حاهية(.004طحلا منص املادة )     

 (40340مبلاتةل واحدة انفذة 3 امؼلوتة الاضلية ) 0520Jكطاء امالغة جوال يوسف غحد امرحامن من فريق  اىيل الادريس ية ضنف اضاؾر رخطة ا
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0-  
 420 املضية رمق:

 42/42/5452 تخارخي             * ااكجر*  غيد اجللفةاندي   – سالم ادلويساندي 
 هظرموركة امللاتةل

 غيد اجللفة مذاخر. امزائر وضول امفريقهظرا مؼدم اجراء امللاتةل ثسخة 

 ميذه الاس حاب كررت انلجنة :
 ( ضنف ااكجر 44( اىداف  ملاتل ضفر)42تنديجة ثالثة ) سالم ادلويس( هلاط مفريق 42ومنح ثالث ) غيد اجللفةسارة امللاتةل مفريق خ  -

 (20)م.  5452-42-04دج( جسدد كدل : 2444ثلدر ثس خة الاف دينا جزائري ) غيد اجللفةؾرامة مامية ػىل فريق  -
 

 422 املضية رمق:

 42/42/5452 تخارخي             * ااكجر*  س حورثينؽ زهينةاندي   – حريج س يدي مؼجالاندي 
 هظرموركة امللاتةل

 س حورثينؽ زهينةفريق هلص ػدد الغيب هظرا مؼدم اجراء امللاتةل ثسخة 

 ميذه الاس حاب كررت انلجنة :
 ( من كاهون الاحتاد  اجلزائري  مكرة املدم ىواة مرحةل امؼودة20طحلا املادة) -

 ( ضنف ااكجر 44( اىداف  ملاتل ضفر)42تنديجة ثالثة ) حريج س يدي مؼجال( هلاط مفريق 42ومنح ثالث ) س حورثينؽ زهينةاتةل مفريق خسارة املل -

 ضنف ااكجر س حورثينؽ زهينة( من رضيد فريق 42خطم س خة هلاط ) -

 5452-42-04:دج( جسدد كدل  2444ثلدر ثس خة الاف دينا جزائري ) س حورثينؽ زهينةؾرامة مامية ػىل فريق  -

 422 املضية رمق:

 42/42/5452 تخارخي             * ااكجر* اندي اجلوىرة امحيضاء ادلويس   – اندي تويرة الاحداب 
 موركة امللاتةلهظرا 

 .امزائر اندي اجلوىرة امحيضاء ادلويس هظرا مؼدم اجراء امللاتةل ثسخة ؾياب امفريق 

 ميذه الاس حاب كررت انلجنة :
 ( من كاهون الاحتاد  اجلزائري  مكرة املدم ىواة مرحةل امؼودة25دة)لامنطحلا  -

( ضنف 44( اىداف ملاتل ضفر )42تنديجة ثالث ) تويرة الاحداب( هلاط مفريق 42ومنح ثالث )اجلوىرة امحيضاء ادلويس خسارة امللاتةل مفريق  -

 ااكجر

 نف ااكجرض فريق اندي اجلوىرة امحيضاء ادلويس ( هلاط من رضيد 42خطم س خة ) -

 5452-42-04(دج جسدد كدل اترخي : 02.444ثلدر مخسة غرش امف دينار جزائري )اندي اجلوىرة امحيضاء ادلويس ؾرامة مامية ػىل فريق  -
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 لمكصي العريف ٔالععرُٔ الربعٌٛتائج وبارٖات اجلٕلٛ 

 الٍتائج

 ترج٘ شٗدٙ لعجاه تمعب   مل شبٕرتٍٗغ زٌٍٗٛ

 ظباب عني افكْ 40  44 وٕلٕدٖٛ حد الضخارٙ
 اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض 40  44 وصتكبن االدرٖصٗٛ

 ٔداد شٗدٙ لعجاه 44  41 أِم٘ االدرٖصٗٛ
 ترج٘ بَ ٖعكٕب 45  40 ٔداد عني افكْ
 ظبٗبٛ أالد ٌاٖن 42  45 ظباب تعظىٗت

 ظبٗبٛ حاش٘ حببحاملعفٜ : 
 

 ٌتائج وبارٖات اجلٕلٛ اخلاوصٛ ٔالععرُٔ لمكصي العريف
 لٍتائجا

 شبٕرتٍٗغ زٌٍٗٛ           44   45 ظباب عني افكْ
 بٕٖرٚ االحداب           مل  تمعب اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض

 وصتكبن االدرٖصٗٛ             45  40 ترج٘ بَ ٖعكٕب
 ظباب تعظىٗت          44  40 ترج٘ شٗدٙ لعجاه
 اِم٘ االدرٖصٗٛ         40 40 ظبٗبٛ حاش٘ حببح

 ٔداد عني افكْ         42  44 داد شٗدٙ لعجاهٔ
 ظبٗبٛ أالد ٌاٖناملعفٜ : 

 

 
الععرُٔ لمكصي وا قبن العريف أنابر الٕاحدٚ ٔ وبارٖات اجلٕلٛ  ٌتائج

 الٍتائج

 ظباب عني االبن              40  44 اشبال القاهرة

 ٌـجي زٌٍٗٛ 40  40 اظباه عىٕرٚ
 اجلمفٛ ًنرٚ الكد           مل تمعب الرجاء اجلمفأٙ

 شالً الدٖٔض    مل تمعب عّد اجلمفٛ

 أالد زٌٍٗٛ 44  40  اجلمفأٙ هاهلال
 ٌـجًٕ وصعد 44  42 احتاد ظباب وصعد
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ٔالععرُٔ لمكصي وا قبن العريف أنابر  الجاٌٗٛ ٌتائج وبارٖات اجلٕلٛ 
 الٍتائج

 أالد زٌٍٗٛ     45  40 شباب عني االبل
 احتاد ظباب وصعد             45  44 دً اجلمفٛنرٚ الك

 ٌـجًٕ وصعد      45  40 شالً الدٖٔض
 اهلال اجلمفأٙ      ت.المكاء اظباه الكاِرٚ

 الرجاء اجلمفأٙ     40  44  عّد اجلمفٛ

 

 هخاجئ مدارايت اجلوةل امسادسة نلفئات امش حاهية املسم امرشيف

 A امفوج 
 

U15 U17 U19 ٛاملكابم 

 ظباب تعظىٗت vs وصتكبن االدرٖصٗٛ ;8  88 :8  89 >8  89
 ترج٘ بَ ٖعكٕب  Vs اِم٘ االدرٖصٗٛ >8  89 89  89 لم تلعب

 شبٕرتٍٗغ زٌٍٗٛ vs اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض اجن اجن اجن

 B امفوج 
 

U15 U17 U19 ٛاملكابم 

 ظباب عني افكْ vs ٔداد عني افكْ اجن اجن اجن
 ٔداد شٗدٙ لعجاه  Vs ترج٘ شٗدٙ  لعجاه :8  89 :8  89 88 88

 وٕلٕدٖٛ حد الضخارٙ vs ظبٗبٛ حاش٘ حببح ;8  :8 لم تلعب 88  :9

 امرشيفماكدل هخاجئ مدارايت اجلوةل امسادسة نلفئات امش حاهية املسم 

 A امفوج 
 

U15 U17 U19 ٛاملكابم 

 وصتكبن الكدٖد vs ٌـجي زٌٍٗٛ لم تلعب لم تلعب لم تلعب
 عّد اجلمفٛ  Vs نرٚ الكدً اجلمفٛ :8  ;8 :8 88 88  88

 اِم٘ االدرٖصٗٛ vs شالً الدٖٔض 88  89 88  >8 88  ;8

 B امفوج 
 

U15 U17 U19 ٛاملكابم 

 ظباب عني االبن vs احتاد ظباب وصعد >8   88  88  88 ;8  89
 اظباه عىٕرٚ  Vs ٌـجًٕ وصعد 80  89 80  89 =8  89

 اظباه الكاِرٚ vs اهلاله اجلمفأٙ ;8  89 :8  88 >8  :8

 



11 

Site Web : www.lwfdjelfa.com    املوقع االلكرتوني 8:07197:17:0/ اكسفال -  8:07197:17:0ـ/ اتفاهل - بربيح اجللفة =>91ماي  80املقر:  دار الشباب  /:  
 

  امرشيف حرثية امفرق فئة الااكجر نللسم

 /  02 41 20 40 40 02 50 21 وداد س يدي مؼجال 40

 /  22 00 24 45 45 00 50 22 مومودية حد امطحاري 45

 /  50 01 02 42 40 02 55 02 مس خلدل الادريس ية 42

 /  52 00 20 40 42 02 55 00 ش حاب ثؼظميت 40

 (25)م.42- 40 04 52 22 41 42 00 55 24 اجلوىرة امحيضاء ادلويس 05

 (022)م. 40-  0 21 22 00 40 04 55 24 ش حيدة اوالد انيل 42

 (22)م  40-  42 51 20 40 42 41 50 02 ش حيدة حايس حبحح 40

 /  40- 21 20 00 45 42 55 52 حريج س يدي مؼجال 41

 (25)م.42-( 22)م. 40- 40 05- 22 50 04 40 40 50 01 تويرة الاحداب  42

 /  50- 22 00 00 42 40 50 02 ش حاب ػني افلو 04

 /  50- 25 51 02 42 40 55 02 وداد ػني افلو  00

 /  22- 20 50 02 42 42 55 02 ةاىيل الادريس ي 05

 (50)م. 45-( 25)م. 42- 40 20- 01 00 00 40 42 50 42 حريج جن يؼلوب 02

 (22)م. 40-(022)م. 45-  50- 22 01 02 42 40 55 40- س حورثينؽ زهينة 00

 (20)م.2-(25)م. 05-

 F.G   هنايئ اوسحاب هرص امشارف 02

اتـــــــــــــــــل امخحفظـــــــــــت نـــــــــحت  
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 حرثية امفرق فئة الااكجر نللسم ما كدل امرشيف

 / / 47 15 62 04 02 15 50 00 هرة املدم اجللفة  01

 / / 23 19 42 03 02 15 54 00 اش حال املاىرة 02

 / / 30 25 55 04 03 13 54 05 جنوم مسؼد 03

   18 18 36 02 06 12 54 05 احتاد اوالد زهينة  04

 / / 14 29 43 07 03 11 50 22 ش حاب ػني الاتل 05

 / / 07 37 44 05 03 11 54 22 غيد اجللفة 42

 / / 07 34 27 09 05 06 54 52 احتاد ش حاب مسؼد 40

 (50)م 45- / 12- 39 29 08 07 06 21 52 اش حال معورة 41

 (20)م 42- / 07- 33 26 07 08 03 18 00 اميالل اجللفاوي 42

 (20)م 42- / 24- 55 31 15 02 05 22 00 امرجاء اجللفاوي 04

 (20)م 42- / 24- 50 26 13 04 04 50 04 سالم ادلويس 00

 01 35- 54 19 16 02 02 54 42- جنم زهينة 05
 (022)م45-(20)م.42-

 (25)م.42-

 F.G   هنايئ اوسحاب مس خلدل املديد 02

 F.G   هنايئ اوسحاب امرائد مسؼد 00

 حتـــــــــت نـــــــــــل امخحفظـــــــــــــــــات
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 الععرُٔ لمكصي العريف أنابر برٌاوج وبارٖات اجلٕلٛ اخلاوصٛ

42/42/5452 الجالثاء

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت
 االدرٖصٗٛ شبٕرتٍٗغ زٌٍٗٛ vs ظباب عني افكْ شا 02:44
 بٕٖرٚ االحداب ٌادٙ بٕٖرٚ االحداب vs اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض شا 02:44
 تعظىٗت ظباب تعظىٗت vs ترج٘ شٗدٙ لعجاه شا 02:44
 فٗض البطىٛ ٔداد عني افكْ vs ٔداد شٗدٙ لعجاه شا 02:44

04/42/5452 االربعاء

 ملمعبا املكابمٛ التٕقٗت
 االدرٖصٗٛ اِم٘ االدرٖصٗٛ vs ظبٗبٛ حاش٘ حببح شا 02:44
 االدرٖصٗٛ وصتكبن االدرٖصٗٛ vs ترج٘ بَ ٖعكٕب شا 00:44

 ظبٗبٛ أالد ٌاٖناملعفٜ : 
العريف أنابر وا قبن لمكصي  الععرُٔ الجاٌٗٛ ٔبرٌاوج وبارٖات اجلٕلٛ 

42/42/5452 الجالثاء

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت
 االدرٖصٗٛ احتاد أالد زٌٍٗٛ vs ظباب عني االبن شا 02:44
 درٔازٙ اجلمفٛ اهلاله اجلمفأٙ vs اظباه الكاِرٚ شا 02:44

 وصعد احتاد ظباب وصعد  vs نرٚ الكدً اجلمفٛ شا 02:44
 وصعد وصعد جنوم                        vs شالً الدٖٔض شا 00:44

 درٔازٙ اجلمفٛ اجلمفأٙالرجاء  vs عّد اجلمفٛ شا 00:44
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 الععرُٔ لمكصي العريف أنابر برٌاوج وبارٖات اجلٕلٛ الصادشٛ

05/42/5452اجلىعٛ 

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت
 الدٖٔض اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض vs وٕلٕدٖٛ حد الضخارٙ شا 02:44

 وصتكبن االدرٖصٗٛ شا 02:44
vs 

 بٕٖرٚ االحداب بٕٖرٚ االحداب

 ظباب تعظىٗت شا 02:44
vs 

 عني افكْ ظباب عني افكْ

 ترج٘ بَ ٖعكٕب شا 02:44
vs 

 شٗدٙ لعجاه ٔداد شٗدٙ لعجاه

 اِم٘ االدرٖصٗٛ شا 00:44
vs 

 درٔازٙ اجلمفٛ ظبٗبٛ أالد ٌاٖن

02/42/5452 الصبت

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت
 ٔداد عني افكْ شا 02:44

vs 
 ح.حببح ظبٗبٛ حاش٘ حببح

 ترج٘ شٗدٙ لعجاه :  املعفٜ
 الععرُٔ لمكصي وا قبن العريف أنابر برٌاوج وبارٖات اجلٕلٛ الجالجٛ ٔ

05/42/5452اجلىعٛ 

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت
 عني االبن شباب عني االبل           vs عّد اجلمفٛ شا 02:44

 االدرٖصٗٛ ٌـجي زٌٍٗٛ vs احتاد أالد زٌٍٗٛ شا 02:44

02/42/5452 الصبت

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت
 الدٖٔض سالم الدويس vs اهلاله اجلمفأٙ شا 02:44

 وصعد ٌـجًٕ وصعد vs الرجاء اجلمفأٙ شا 02:44

 شمىاٌٛ اظباه الكاِرٚ vs احتاد ظباب وصعد شا 02:44
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 Aبرٌاوج وبارٖات اجلٕلٛ التاشعٛ فئات ظباٌٗٛ الكصي العريف  فٕج 
 

 5452-42-02الصبت 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 

 بَ ٖعكٕب ترج٘ بَ ٖعكٕب  vs شبٕرتٍٗغ زٌٍٗٛ   42:44 00:44 02:44

 االدرٖصٗٛ وصتكبن االدرٖصٗٛ   Vs اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض   00:44 02:02 00:24

 تعظىٗت ظباب تعظىٗت  vs ظبٗبٛ أالد ٌاٖن   42:44 00:44 00:44

 أِم٘ االدرٖصٗٛ املعفٜ :

 Bبارٖات اجلٕلٛ التاشعٛ فئات ظباٌٗٛ الكصي العريف فٕج برٌاوج و
 5452-42-02الصبت 

U15 U17 U19 ٛاملمعب    املكابم 

 شٗدٙ لعجاه ٔداد شٗدٙ لعجاه   vs ً.حد الضخارٙ 42:44 00:44 02:44

 عني افكْ ظباب عني افكْ    vs بٕٖرٚ االحداب 42:44 00:44 02:44

 دار044ح٘ ٔداد عني افكْ    vs ظبٗبٛ حاش٘ حببح 42:44 00:44 02:44

 ترج٘ شٗدٙ لعجاهاملعفٜ : 
 

 A التاشعٛ وَ الكصي وا قبن العريف لمفئات العباٌٗٛ الفٕج برٌاوج وبارٖات اجلٕلٛ 
 5452-42-05اجلىعٛ 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 
 ٖدالكد وصتكبن الكدٖد    vs الرجاء اجلمفأٙ  42:44 00:44 00:44

 االدرٖصٗٛ  جنم زنيهة  vs نرٚ الكدً اجلمفٛ  42:44 00:44 02:02
 5452-42-02الصبت 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 
 االدرٖصٗٛ  احتاد أالد زٌٍٗٛ     vs عّد اجلمفٛ  42:44 04:02 05:24

 شالً الدٖٔضاملعفٜ : 
 5452-42-05اجلىعٛ   Bالفٕج 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 
 وصعد احتاد ظباب وصعد   Vs  اهلاله اجلمفأٙ 42:44 00:44 02:02
 فٗض البطىٛ   عىٕرٚ اظباه    vs اظباه الكاِرٚ  42:44 00:44 00:44

 5452-42-02الصبت 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 
 ع.االبن عني االبن        vs الرائد  وصعد  42:44 00:44 02:44

 ٌـجًٕ وصعداملعفٜ : 
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 الععرُٔ لمكصي العريف أنابر اجلٕلٛ الصادشٛ تعٗـني احلهاً

05/42/5452اجلىعٛ 

 املمعب كابمٛامل التٕقٗت احلـهـــاً
 الدٖٔض اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض vs وٕلٕدٖٛ حد الضخارٙ شا 02:44 خري.ط-ورٖين.ع-بَ ظمف.ب

 وصتكبن االدرٖصٗٛ شا 02:44 ادلهٕح.ٙ-ِٕارٙ.ت -حلٕه.ح
vs 

 بٕٖرٚ االحداب بٕٖرٚ االحداب

 ظباب تعظىٗت شا 02:44 طاِريٙ.ب-قطٕ.ا-حخري.
vs 

 عني افكْ ظباب عني افكْ

 ترج٘ بَ ٖعكٕب شا 02:44 طٕٖصات.ف-عٕاش٘.ع-ٛ.حمحاو
vs 

 شٗدٙ لعجاه ٔداد شٗدٙ لعجاه

 اِم٘ االدرٖصٗٛ شا 00:44 حٗجٕه.ع-محٕوٕ.ٓ-احرط.ع
vs 

 درٔازٙ اجلمفٛ ظبٗبٛ أالد ٌاٖن

02/42/5452 الصبت

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت احلـهـــاً
 ٔداد عني افكْ شا 02:44 قبعٛ.ب-طعبٛ.ب-شعادٚ.ا

vs 
 ح.حببح ظبٗبٛ حاش٘ حببح

 
لمكصي وا قبن العريف أنابرالععرُٔ  اجلٕلٛ الجالجٛ ٔ تعٗـني احلهاً

05/42/5452اجلىعٛ 

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت احلـهـــاً
 vs عّد اجلمفٛ شا 02:44 عبد الالٔٙ.ر-براِٗى٘.ب-عبدالالٔٙ.ع

 عني االبن شباب عني االبل      

 االدرٖصٗٛ ٌـجي زٌٍٗٛ vs احتاد أالد زٌٍٗٛ شا 02:44 .عومه٘ -زرٔم.ع-رزٖك٘.ح
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02/42/5452 الصبت

 املمعب املكابمٛ التٕقٗت احلـهـــاً
 vs اهلاله اجلمفأٙ شا 02:44 قراظٛ.ط-قضري.ب-براِٗى٘.ع

 الدٖٔض سالم الدويس

 وصعد ٌـجًٕ وصعد vs الرجاء اجلمفأٙ شا 02:44 قدٖد.ط-ٌاٖن.ح-خري.ح

 شمىاٌٛ اظباه الكاِرٚ vs احتاد ظباب وصعد شا 02:44 بٕجاله.ع-ظٕحيٛ.ط-قىارٙ.ه

 
 Aتعٗني احلهاً اجلٕلٛ التاشعٛ فئات ظباٌٗٛ الكصي العريف  فٕج 

 

 5452-42-02الصبت 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 

 بَ ٖعكٕب ترج٘ بَ ٖعكٕب  vs شبٕرتٍٗغ زٌٍٗٛ   42:44 00:44 02:44

     ٖل.ُصد ظٗبٕط.ع صدٖل.ُ
 االدرٖصٗٛ وصتكبن االدرٖصٗٛ   Vs اجلِٕرٚ البٗضاء الدٖٔض   00:44 02:02 00:24

     بمدريٙ.ع عبد الالٔٙ.ع بمدريٙ.ع
 تعظىٗت ظباب تعظىٗت  vs ظبٗبٛ أالد ٌاٖن   42:44 00:44 00:44

     محٗدٚ.ط برابح.ً محٗدٚ.ط
 Bي العريف فٕج تعٗني احلهاً اجلٕلٛ التاشعٛ فئات ظباٌٗٛ الكص

 5452-42-02الصبت 
U15 U17 U19 ٛاملمعب    املكابم 

 شٗدٙ لعجاه ٔداد شٗدٙ لعجاه   vs ً.حد الضخارٙ 42:44 00:44 02:44

     ضٗف.ف خري.ط ضٗف.ف
 عني افكْ ظباب عني افكْ    vs بٕٖرٚ االحداب 42:44 00:44 02:44

     عهار.ك بَ محدُٔ.ح عهار.ك
 دار044ح٘ ٔداد عني افكْ    vs ظبٗبٛ حاش٘ حببح 42:44 00:44 02:44

     احلدٙ.ا بمدريٙ.ً احلدٙ.ا
 

 A التاشعٛ وَ الكصي وا قبن العريف لمفئات العباٌٗٛ الفٕج تعٗني احلهاً اجلٕلٛ 
 5452-42-05اجلىعٛ 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 
 الكدٖد ٖد وصتكبن الكد   vs الرجاء اجلمفأٙ  42:44 00:44 00:44
     قضري / قضري
 االدرٖصٗٛ  جنم زنيهة  vs نرٚ الكدً اجلمفٛ  42:44 00:44 02:02

  العأٙ.ا ٌاٖن.ح .االعأٙ
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 5452-42-02الصبت 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 

احتاد أالد      vs عّد اجلمفٛ  42:44 04:02 05:24
  زٌٍٗٛ

 االدرٖصٗٛ

     حٗجٕه.ب فطٕٖصات. حٗجٕه.ب
 5452-42-05اجلىعٛ   Bالفٕج 

U15 U17 U19 ٛاملمعب املكابم 
 وصعد احتاد ظباب وصعد   Vs  اهلاله اجلمفأٙ 42:44 00:44 02:02
     زوعاش. عظتٕح. زوعاش.
 فٗض البطىٛ   عىٕرٚاظباه     vs اظباه الكاِرٚ  42:44 00:44 00:44
     رٖٔض. طقراظٛ. رٖٔض.
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غـــــــــــــالن  ا 
 

  غن فذح امدسجيالت خبطوص حرتص ثؼلن املديرية امخلنيةFAF2 املشارنة يرىج من امراؾحني يف  ، ذلا

 امخلرب من املديرية امخلنية مالس خفسار انرث.
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 غزوز اميادي           أ مني املال

  اماكثة          رشاك منطور
جدول الاغامل :

 
 

 
     امـرامات املفروضة ػىل امنادي جية أ ن جسوى يف أ جل ال يخؼدى امثالثني يوما تداية من اترخي امخحليؽ.         

ػذار ندلفع احملدد تامثهية أ ايم ، ختطم اأ  جال املاهوهية احملددة ب ثالثني يوما وتؼد يف حاةل ػدم ادلفع يف ال            مراتطة هلطة واحدة غن خر ا 

 اكجر نلنادي اخملامف.ل  لك شير ثب خري من رضيد فريق ا

 يف حاةل وأ ن ىذا امنادي مل يلزتم تدسوية وضؼيو املامية املخؼللة ابمـرامات كدل هناية امحطوةل اجلارية ، اخنراطو يف املومس امراييض         

املؼنية امالحق مرىون تدسديد ديوهو جتاه امراتطة او امراتطات

 امـرامات املاميـــــــــــــــــة
 جسدد كدل اترخي  املحلؽ املسم رمق املضية B.O انلجنة امنادي

 5452-40-40 دج 0444 رشيف 42 45 امطاػة  س حورثينؽ زهينة

 5452-40-40 دج 2444 رشيف 40 45 امخنظمي واملنافسة هرص امشارف

 5452-40-00 دج 2444 رشيف 45 42 امخنظمي واملنافسة هرص امشارف

 5452-40-00 دج 2444 رشيف 45 42 امخنظمي واملنافسة هرص امشارف

 5452-40-51 دج 244 ما كدل امرشيف 24 42 امطاػة جنم زهينة

 5452-45-41 دج 2444 رشيف 21 40 امطاػة  س حورثينؽ زهينة

 5452-45-04 دج 5244 ما كدل امرشيف 00 40 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد

 5452-45-02 دج 2444 ما كدل امرشيف 12 41  امطاػة جنم زهينة

 5452-45-01 دج 2444 ما كدل امرشيف 20 41  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-40 دج 5444 رشيف 21 42  امطاػة ش حيدة اوالد انيل

 5452-40-42 دج 2444 رشيف 040 42  امطاػة اىيل الادريس ية

 5452-40-42 دج 0444 رشيف 117 10  مطاػةا حريج س يدي مؼجال

 5452-42-42 دج 02444 ما كدل امرشيف 14 10 امخنظمي واملنافسة اش حال معورة
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 5452-42-42 دج 02444 ما كدل امرشيف 14 10 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-42-42 دج 02444 ما كدل امرشيف 16 10 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد

 5452-42-42 دج 02444 رشيف 17 04 امخنظمي واملنافسة يج جن يؼلوبحر

 5452-42-40 دج 2444 ما كدل امرشيف 022 00  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-40 دج 0444 ما كدل امرشيف 022 00  امطاػة اش حال معورة

 5452-42-02 دج 04444 ما كدل امرشيف 020 05  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 55 02 امخنظمي واملنافسة ني الاتلش حاب ػ

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 52 02 امخنظمي واملنافسة س حورثينؽ زهينة

 5452-42-52 دج 24444 ما كدل امرشيف 50 02 امخنظمي واملنافسة امرجاء اجللفاوي

 5452-42-52 دج 02444 ل امرشيفما كد 52 02 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 52 02 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-42-52 دج 04444 ما كدل امرشيف 022 02  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-52 دج0444 ما كدل امرشيف 022 02  امطاػة اش حال معورة

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 50 02 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-42-52 دج 24444 ما كدل امرشيف 51 02 امخنظمي واملنافسة امرجاء اجللفاوي

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 52 02 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-41 دج 54244 ما كدل امرشيف 020 00  امطاػة احتاد ش حاب مسؼد

 5452-40-41 دج 04244 ما كدل امرشيف 020 00  امطاػة لفةغيد اجل

 5452-40-41 دج 24444 ما كدل امرشيف 24 00 امخنظمي واملنافسة س حورثينؽ زهينة

 5452-40-41 دج 2444 ما كدل امرشيف 20 00 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-41 دج 02444 ما كدل امرشيف 25 00 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-41 دج 2444 ما كدل امرشيف 22 00 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-40-41 دج 2444 ما كدل امرشيف 22 00 امخنظمي واملنافسة امرجاء اجللفاوي

 5452-40-41 دج 02444 ما كدل امرشيف 22 00 امخنظمي واملنافسة امرجاء اجللفاوي

 5452-40-41 دج 02444 رشيف 20 00 واملنافسةامخنظمي  اندي تويرة الاحداب

 5452-40-41 دج 02444 رشيف 21 00 امخنظمي واملنافسة اندي تويرة الاحداب

 5452-40-05 دج 0444 رشيف 000 02  امطاػة اندي تويرة الاحداب

 5452-40-05 دج 0444 ما كدل امرشيف 002 02  امطاػة اش حال معورة

 5452-40-05 دج 5444 ما كدل امرشيف 010 02  امطاػة جنم زهينة

 5452-40-02 دج 0444 رشيف 010 02  امطاػة ش حاب ثؼظميت

 5452-40-02 دج 0444 رشيف 012 02  امطاػة ش حيدة حايس حبحح

 5452-40-02 دج 2444 رشيف 010 02  امطاػة مس خلدل الادريس ية

 5452-40-02 دج 2444 رشيف 011 02  امطاػة اندي تويرة الاحداب

 5452-40-02 دج 02444 ما كدل امرشيف 22 02 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد

 5452-40-02 دج 02444 رشيف 04 02 امخنظمي واملنافسة حريج جن يؼلوب

 5452-40-02 دج 24444 رشيف 022 02  امطاػة اندي تورة الاحداب

 5452-40-52 دج 02444 رشيف 00 02 امخنظمي واملنافسة س حورثينؽ زهينة

 5452-40-52 دج 02444 رشيف 05 02 امخنظمي واملنافسة س حورثينؽ زهينة

 5452-40-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 02 02 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد
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 5452-40-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 00 02 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-40-52 دج 02444 امرشيف ما كدل 02 02 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 02 02 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 00 02 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد

 5452-40-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 01 02 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-42-42 دج 0244 رشيف 504 02  امطاػة داباندي تورة الاح

 5452-42-54 دج 24444 رشيف 500 00  امطاػة مومودية حد امطحاري

 5452-42-54 دج 0444 رشيف 502 00  امطاػة ش حيدة حايس حبحح

 5452-42-54 دج 0244 ما كدل امرشيف 552 00  امطاػة اش حال معورة

 5452-42-54 دج 0244 ل امرشيفما كد 552 00  امطاػة امرجاء اجلالوي

 5452-42-54 دج 04444 ما كدل امرشيف 550 00  امطاػة غيد اجللفة

 5452-42-54 دج 2444 رشيف 20 00 امخنظمي واملنافسة حريج جن يؼلوب

 5452-42-54 دج 02444 رشيف 25 00 امخنظمي واملنافسة اندي تورة الاحداب

 5452-42-40 دج 5244 رشيف 02 42 امطاػة وداد ػني افلو

 5452-42-52 دج0444 رشيف 552 01 امطاػة ش حاب ػني افلو

 5452-42-52 دج0444 رشيف 552 01 امطاػة تويرة الاحداب

 5452-42-52 دج0444 رشيف 550 01 امطاػة أ ىيل الادريس ية

 5452-42-52 دج2444 ما كدل امرشيف 524 01 امطاػة اش حال معورة

 5452-42-52 دج22444 ما كدل امرشيف 520 01 امطاػة غيد اجللفة

 5452-42-52 دج24444 رشيف 525 01 امطاػة ش حيدة حايس حبحح

 5452-42-42 دج2444 ما كدل امرشيف 22 01 امخنظمي واملنافسة سالم ادلويس

 5452-42-42 دج04444 ما كدل امرشيف 522 02 امطاػة اش حال معورة

 5452-42-42 دج2444 رشيف 522 02 امطاػة وداد ػني افلو

 5452-42-04 دج2444 ما كدل امرشيف 20 02 امخنظمي واملنافسة غيد اجللفة

 5452-42-04 دج2444 رشيف 22 02 امخنظمي واملنافسة س حورثينؽ زهينة

 5452-42-04 دج02444 رشيف 22 02 امخنظمي واملنافسة اجلوىرة امحيضاء ادلويس

 جريد اجلزائر 0024242/   50 ة اموالئية مكرة املدم اجللفة رمق: ندلفع : احلساب امربيدي اجلاري  امراتط
 

اٖاً شٍضطر بعدِا  41ٖؤشفٍا اُ ٌعمىهي بٕجٕب تصدٖد الدُٖٕ اليت عمٜ عاتكهي خاله مثاٌٗٛ 
 (022لتطبٗل الكٕاٌني املعىٕه بّا يف االحتاد اجلسائرٙ لهرٚ الكدً ِٕاٚ )ً.

 

 جسدد كدل اترخي  املحلؽ املسم رمق املضية B.O انلجنة امنادي

 5452-40-51 دج 244 ما كدل امرشيف 24 42 امطاػة جنم زهينة

 5452-45-41 دج 2444 رشيف 21 40 امطاػة  س حورثينؽ زهينة

 5452-45-04 دج 5244 ما كدل امرشيف 00 40 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد

 5452-45-02 دج 2444 ما كدل امرشيف 12 41  امطاػة جنم زهينة

 5452-45-01 دج 2444 ما كدل امرشيف 20 41  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-40 دج 5444 رشيف 21 42  امطاػة ش حيدة اوالد انيل

 5452-40-42 دج 2444 رشيف 040 42  امطاػة اىيل الادريس ية

 5452-40-42 دج 0444 رشيف 117 10  امطاػة حريج س يدي مؼجال
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 5452-42-42 دج 02444 ما كدل امرشيف 14 10 واملنافسة امخنظمي اش حال معورة

 5452-42-42 دج 02444 ما كدل امرشيف 14 10 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-42-42 دج 02444 ما كدل امرشيف 16 10 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد

 5452-42-42 دج 02444 رشيف 17 04 امخنظمي واملنافسة حريج جن يؼلوب

 5452-42-02 دج 2444 ما كدل امرشيف 022 00  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-02 دج 0444 ما كدل امرشيف 022 00  امطاػة اش حال معورة

 5452-42-52 دج 04444 ما كدل امرشيف 020 05  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 55 02 امخنظمي واملنافسة ش حاب ػني الاتل

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 52 02 امخنظمي واملنافسة س حورثينؽ زهينة

 5452-42-52 دج 24444 ما كدل امرشيف 50 02 امخنظمي واملنافسة امرجاء اجللفاوي

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 52 02 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 52 02 ةامخنظمي واملنافس امرائد مسؼد

 5452-42-52 دج 04444 ما كدل امرشيف 022 02  امطاػة مس خلدل املديد

 5452-42-52 دج0444 ما كدل امرشيف 022 02  امطاػة اش حال معورة

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 50 02 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-42-52 دج 24444 ما كدل امرشيف 51 02 خنظمي واملنافسةام  امرجاء اجللفاوي

 5452-42-52 دج 02444 ما كدل امرشيف 52 02 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-41 دج 54244 ما كدل امرشيف 020 00  امطاػة احتاد ش حاب مسؼد

 5452-40-41 دج 04244 ما كدل امرشيف 020 00  امطاػة غيد اجللفة

 5452-40-41 دج 24444 ما كدل امرشيف 24 00 امخنظمي واملنافسة رثينؽ زهينةس حو 

 5452-40-41 دج 2444 ما كدل امرشيف 20 00 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-41 دج 02444 ما كدل امرشيف 25 00 امخنظمي واملنافسة جنم زهينة

 5452-40-41 دج 2444 ما كدل امرشيف 22 00 امخنظمي واملنافسة امرائد مسؼد

 5452-40-41 دج 2444 ما كدل امرشيف 22 00 امخنظمي واملنافسة امرجاء اجللفاوي

 5452-40-41 دج 02444 ما كدل امرشيف 22 00 امخنظمي واملنافسة امرجاء اجللفاوي

 5452-40-41 دج 02444 رشيف 20 00 امخنظمي واملنافسة اندي تويرة الاحداب

 5452-40-41 دج 02444 رشيف 21 00 امخنظمي واملنافسة اباندي تويرة الاحد

 5452-40-05 دج 0444 رشيف 000 02  امطاػة اندي تويرة الاحداب

 5452-40-05 دج 0444 ما كدل امرشيف 002 02  امطاػة اش حال معورة

 5452-40-05 دج 5444 ما كدل امرشيف 010 02  امطاػة جنم زهينة

 5452-40-02 دج 0444 رشيف 010 02  امطاػة ش حاب ثؼظميت

 5452-40-02 دج 0444 رشيف 012 02  امطاػة ش حيدة حايس حبحح

 5452-40-02 دج 2444 رشيف 010 02  امطاػة مس خلدل الادريس ية

 5452-40-02 دج 2444 رشيف 011 02  امطاػة اندي تويرة الاحداب

 5452-40-02 دج 02444 ما كدل امرشيف 22 02 امخنظمي واملنافسة مس خلدل املديد

 5452-40-02 دج 02444 رشيف 04 02 امخنظمي واملنافسة حريج جن يؼلوب

 5452-40-02 دج 24444 رشيف 022 02  امطاػة اندي تورة الاحداب

 5452-42-40 دج 5244 رشيف 02 42 امطاػة وداد ػني افلو

 برٖد اجلسائر 0024242/ 50رقي:  فٛ لمدفع : احلصاب الربٖدٙ اجلارٙ  الرابطٛ الٕالئٗٛ لهرٚ الكدً اجلم


