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 ُخ اإلَضجبطنج

 

ٌ 

-  

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 320 انقضيخ رقى6 -
-  

 95/29/9324 ثزبريخأ اكبر سالم ادلويس اندي – ش باب حايس فدول انديمقابةل 

 العرد

زدواجية البعاقة) 77334رخصة رمق: ش باب حايس فدول موىس محمد قصاء مقابةل ا  حتجاج:سوء السلوك(ا  ا 

انفذة :غرامة مالية ثقدربـ:أ لف دينار 

 717دج(م7111جزائري)

 الالغبون املنذرون

 .خعريلؼب  77349رخصة رمق: ش باب حايس فدول بن الؼيد حسني

 . سلوك غري راييض 77768رخصة رمق: سالم ادلويس بن داود مليك

 . عريلؼب خ 77773رخصة رمق: سالم ادلويس زغبان ػيل

 . سلوك غري راييض 77767رخصة رمق: سالم ادلويس محد بن غزوز
 
 

 320 انقضيخ رقى6 -
 

حتاد اجملباة انديمقابةل   94/29/9324 ثزبريخ بدلية ػني الشهداء اندي –ا 

 الالغبون املنذرون
 . عريخ لؼب 77292رخصة رمق: ػني الشهداءبدلية  بوحديدة انيج

 ثضييع الوقت. 77295رخصة رمق: ػني الشهداء بدلية رشفاوي قدور
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 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -أ-فىج
 

 222 انقضيخ رقى6 -

 94/29/9324 ثزبريخأ اكبر أ مل م اجللفة اندي – جوهرة ب ادلويس انديمقابةل 

 الالغبون املنذرون

 . عريلؼب خ 77176رخصة رمق: جوهرة ب ادلويس ظاهري أ محد

 . عريلؼب خ 77123رخصة رمق: جوهرة ب ادلويس محمد ملنيمحيدات 

 . عريلؼب خ 77245رخصة رمق: أ مل م اجللفة شداد غبد الرحامن سلمي

 . سلوك غري راييض 77259رخصة رمق: أ مل م اجللفة بوغبديل هور ادلين
 
 

 

 

 

 -ة-فىج 
 

 223 انقضيخ رقى6 -
 

 94/29/9324 ثزبريخأ اكبر ػني وسارةأ ثلتيك  اندي – اجللفة جنوم الفصحة انديمقابةل 

 العرد

قصاء مقابةل انفذة م 77194رخصة رمق: أ ثلتيك ع وسارة بن حميورة محمد زدواجية البعاقةا   713ا 

 ال هذارات
 . عريلؼب خ 77372رخصة رمق: جنوم الفصحة هفعي محمد

 . عريلؼب خ 77312رخصة رمق: جنوم الفصحة ػابد يوسف

 . عريلؼب خ 77327رخصة رمق: الفصحةجنوم  بوشقور البشري

 . عريلؼب خ 77677رخصة رمق: جنوم الفصحة داودي أ سؼد

 . عريلؼب خ 77192رخصة رمق: أ ثلتيك ع وسارة بن غامرة غبد الرؤوف

 . عريلؼب خ 77771رخصة رمق: أ ثلتيك ع وسارة رحامين املسؼود
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 مسعد الدويسسالم   أهلي مسعد         /
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة المتأخرة 

G.B 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00  ادلويس مس تقبل ال دريس ية   -جوهرة بيضاء  ادلويس 

   

 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة السادسة 

  

G.D 

 

 امللؼب املقابةل اواسط اش بال أ صاغر

 حايس حببح اندي ش باب الزغفران  - اندي وفاق حايس حببح مؤجل مؤجل مؤجل

 امللؼب املقابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00      مسؼد اندي أ هيل مسؼد   -اندي ش باب مسؼد 
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    26+ 06 32 02 01 8 11 25 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    10+ 11 21 01 03 07 11 24 سالم الدويسالنادي الرياضي 

    08+ 09 17 02 02 07 11 23 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    06+ 13 19 04 00 07 11 21 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

  (62)م13- 01 15+ 12 27 02 03 06 11 18 الصحاري مولودية حدالنادي الرياضي 

    12+ 12 24 03 03 05 11 18 سيةأهلي اإلديالنادي الرياضي 

    01- 18 17 03 06 02 11 12 بحبحوفاق حاسي  النادي الرياضي

    10- 23 13 06 02 03 11 11 وداد القديدنادي الرياضي 

  (62)م13- 01 02+ 13 15 05 03 03 11 09 أهلي مسعد النادي الرياضي

-(95)م13-   13- 16 03 07 02 02 11 04 الشهداء بلدية عينالرياضي النادي  

 (733)م17

 

 (  62)م13-  01 17- 27 10 06 04 01 11 03 المجبارةإتحاد  النادي الرياضي

 (733)م17-

 

  (733)م17-  36- 48 12 10 01 00 11 00 بلدية زكار النادي الرياضي
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    12+ 10 22 01 03 06 10 21 النادي الرياضي  لشبيبة المجبارة

    09+ 08 17 01 03 1006  21 بيضاء دويس جوهرةالنادي الرياضي  

    04+ 13 17 02 02 1006  20 اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي 

    13+ 12 25 02 03 1005  18 الجلفةأمل م النادي الرياضي  

-  16 16 22 03 02 1005  16 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (733)م17

 

    12 12 14 02 05 1003  14 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

    18 18 14 05 02 1003  11 ض البطمةنجوم فيالنادي الرياضي 

-  13 13 14 03 04 1003  08 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (733)م12

 

    16 16 10 06 02 1002  08 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    19 19 08 07 02 1001  05 يتتعظمالنادي الرياضي شباب 

    31 31 09 09 00 1001  03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    12+ 06 18 02 01 07 10 22  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    08+ 10 18 01 04 05 10 19  لزعفرانوداد االنادي الرياضي 

  (733)م17-  01+ 15 16 03 01 06 10 18 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    05+ 09 13 02 04 04 10 16 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    10+ 15 25 04 02 04 10 14  عين وسارة أتلتيكالنادي الرياضي 

    05+ 10 15 02 05 03 10 14  الشارفنصر النادي الرياضي 

  (733)م17-  05+ 13 18 04 02 04 10 13 فصحةنجوم الالنادي الرياضي 

    02- 17 15 04 03 03 10 12 لزعفرانشباب االنادي الرياضي 

    03- 18 15 05 02 03 10 11 ي بحبحشبيبة حاسالنادي الرياضي 

    09- 18 09 05 02 03 10 11 سالنادي الرياضي أمل الخمي

  (733)م17-  32- 34 02 10 00 00 10 01- دالنادي الرياضي شباب عين معب
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 ال 

 
 

 
 ال 

 
 

 
 ال 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريخ انزىقيذ  ثالثي انزحكيى

94/29/9324 21633 نحىل يريُي ثىشًبل  حاسي بحبح سالو اندويس َبدي     -  شجبة حبسي فدول َبدي  

94/29/9324 20603 ثراهيًي قبسى أوباح  المجبارة      ثهديخ عيٍ انشهداء َبدي    -إرحبد انًججبرح َبدي  

 الولعة  الوقاتلة  التاريخ التوقيت  ثالثي التحكين

32/23/3122 20603 تسيسة تن شلف شًبرح  الدويس         أهل م الجلفةنادي      -الجوهرة ب الدويسنادي  

 الولعة  الوقاتلة  التاريخ التوقيت  التحكين ثالثي

32/23/3122 20603 عسوز قصير طبنت  د211الجلفة نادي أتلتيك ع وسارة    -   نجوم الفصحة   نادي  
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 غزوز الهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           الاكثب
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 1.. ال ماهة الؼامة أ ثلتيك اجللفةالنادي الراييض 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 1.. ال ماهة الؼامة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 .1.000,00 الرشيف 2.. جلنة العاػة بدلية ػني الشهداء  الراييض ناديال 

. 1.000,00 الرشيف 2.. جلنة العاػة بدلية زاكرالراييض نادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 2.. جلنة العاػة ش باب ثؼظميت الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 2.. جلنة العاػة الفصحة اجللفة الراييضنادي ال 

حتاد اجملبارة الراييضنادي ال   .5.000,00 الرشيف 2.. املنافسةجلنة  ا 

. 2.500,00 ماقبل الرشيف 2.. املنافسةجلنة  ش باب اجملبارة الراييضنادي ال 

حتاد اجملبارة الراييضنادي ال  . 1.000,00 ماقبل الرشيف 16. العاػةجلنة  ا 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 19. العاػةجلنة  أ ومليب مسؼد الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 99. العاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 004 املنافسةجلنة  الراييض وداد دار الش يوخ النادي

. 2.500,00 ماقبل الرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظميت ش بابالراييض نادي ال 

 00, 15.000 ماقبل الرشيف 22. العاػةجلنة  الفصحة اجللفة الراييضنادي ال 

 3.000,00 الرشيف ماقبل 7.. املنافسةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 2.000,00 الرشيف 6.. العاػةجلنة  أ هيل ال دريس ية الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 9.. العاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

. 1.000,00 الرشيف 17. العاػةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 

. 6.000,00 الرشيف 18. العاػةجلنة  مسؼد جنوم الراييض ناديال 

. 1.000,00 الرشيف 18. العاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

. 1.000,00 الرشيف .9. العاػةجلنة  زاكربدلية الراييض نادي ال 

. 6.000,00 الرشيف 99. العاػةجلنة  بدلية ػني الشهداء  الراييض ناديال 

 20.000,00 الرشيف 95. العاػةجلنة  بدلية ػني الشهداء  الراييض ناديال 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 96. العاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

 2.000,00 الرشيف 22. العاػةجلنة  م. حد الصحاري الراييضنادي ال 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 11. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

 2.000,00 الرشيف 25. العاػةجلنة  مسؼد جنوم الراييض ناديال 

. 1.000,00 الرشيف 25. العاػةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 
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. 1.000,00 الرشيف 27. العاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .6. العاػةجلنة  مسؼد ش باب الراييضنادي ال 

 .50.000,00 ماقبل الرشيف 66. العاػةجلنة  جنوم فيض البعمة الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. العاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 71. العاػةجلنة  الفصحة اجللفة الراييضنادي ال 

 3.000,00 ماقبل الرشيف 19. املنافسةجلنة  زاكربدلية الراييض نادي ال 

 2.000,00 ماقبل الرشيف 71. العاػةجلنة  الراييض وداد دار الش يوخ النادي

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 72. العاػةجلنة  جنوم فيض البعمة الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. العاػةجلنة  وفاق سد رحال الراييضنادي ال 

 .5.000,00 الرشيف ماقبل 78. العاػةجلنة  النادي الراييض ودادالزغفران

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 78. العاػةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 79. العاػةجلنة  النادي الراييض ش باب الزغفران

 20.000,00 ماقبل الرشيف .8. العاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 2.000,00 ماقبل الرشيف 81. العاػةجلنة  ال دريس ية مس تقبل الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 89. العاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 82. العاػةجلنة  اجللفة مل مدينةالنادي الراييض أ  

. 1.000,00 الرشيف ... العاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

 .5.000,00 الرشيف 9.. العاػةجلنة  م. حد الصحاري الراييضنادي ال 

حتاد اجملبارة  .5.000,00 الرشيف ... العاػةجلنة  اندي ا 

. 1.000,00 الرشيف ... العاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

 .5.000,00 الرشيف 9.. العاػةجلنة  م. حد الصحاري الراييضنادي ال 

. 1.000,00 الرشيف ... العاػةجلنة  مسؼد هيلأ   الراييضنادي ال 

حتاد اجملبارة . 7.000,00 الرشيف ... العاػةجلنة  اندي ا 

 20.000,00 ماقبل الرشيف 71. العاػةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 72. العاػةجلنة  جنوم فيض البعمة الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. العاػةجلنة  وفاق سد رحال الراييضنادي ال 

 2.000,00 ماقبل الرشيف 81. العاػةجلنة  ال دريس ية مس تقبل الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 89. العاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 85. العاػةجلنة  اجللفة مل مدينةالنادي الراييض أ  

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 78. العاػةجلنة  النادي الراييض ودادالزغفران

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 78. العاػةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 79. العاػةجلنة  النادي الراييض ش باب الزغفران

 20.000,00 ماقبل الرشيف 79. العاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 12. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

 2.000,00 الرشيف 5.. العاػةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 

. 1.000,00 الرشيف 6.. العاػةجلنة  زاكربدلية الراييض نادي ال 

. 1.000,00 الرشيف 7.. العاػةجلنة  مسؼد هيلأ   الراييضنادي ال 
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. 1.000,00 الرشيف 8.. العاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

. 1.000,00 الرشيف .5. العاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

 00, 00 .15 الرشيف 61. العاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 1.9 العاػةجلنة  مسؼد ش باب الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 119 العاػةجلنة  جنوم الفصحة الراييضنادي ال 

. 3.000,00 ماقبل الرشيف  املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

. 1.000,00 الرشيف 063 العاػةجلنة  ش باب حايس فدولالنادي الراييض 

 الرشيف 2.. جلنة العاػة النادي الراييض بدلية زاكر

 ماقبل الرشيف 2.. املنافسةجلنة  النادي الراييض ش باب اجملبارة

 الرشيف 1.. ال ماهة الراييض وداد دار الش يوخ النادي

 الرشيف .1. جلنة العاػة النادي الراييض الفصحة اجللفة

 ماقبل الرشيف 19. جلنة العاػة أ ومليب مسؼدالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار الش يوخالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 19. جلنة العاػة أ ومليب مسؼدالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار الش يوخالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف .9. جلنة العاػة النادي الراييض أ ثلتيك اجللفة

 ماقبل الرشيف 99. جلنة العاػة ػني مؼبدالنادي الراييض ش باب 

 الرشيف ماقبل 22. جلنة العاػة الفصحة اجللفة جنوم النادي الراييض

 ماقبل الرشيف 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼبدالنادي الراييض ش باب 

 ماقبل الرشيف 22. جلنة العاػة جنوم الفصحة النادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار الش يوخالنادي الراييض 

 الرشيف .9. جلنة العاػة النادي الراييض بدلية زاكر

 الرشيف 95. جلنة العاػة النادي الراييض بدلية ػني الشهداء 

 الرشيف 92. جلنة العاػة النادي الراييض ش باب حايس فدول
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حتاد اجملبارة  الرشيف 8.. جلنة املنافسة النادي الراييض ا 

 الرشيف 9.. جلنة املنافسة النادي الراييض أ هيل مسؼد

 الرشيف 22. جلنة العاػة مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 
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