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 نة اإلنضتبطلج
 

 

 
 

 اكبتر شرفيال مب قتل القسمضبيبق
 -أ-فوج
 

 101 القضية رقم: -
 

 50/50/9502 تثبريخأ اكبر  اجلوهرة البيضاء ادلويس اندي – أ مل مدينة اجللفة انديمقابةل 
 لعب خطر 27154رخصة رمق: أ مل م اجللفة شداد عبد الرحامن سلمي

 لعب خطر 27147رخصة رمق: أ مل م اجللفة بطان احلسني

 لعب خطر 27021رخصة رمق: اجلوهرة ب ادلويس طاهري أ محمد

 خطرلعب  27021رخصة رمق: اجلوهرة ب ادلويس هيرش بشري

 
 -ة-فوج

 

 059 القضية رقم: -
 

 50/50/9502 تثبريخأ اكبر  ش باب الزعفران اندي – هرص الشارف انديمقابةل 
 لعب خطر 27051رخصة رمق: ش باب الزعفران جلبان السعيد

 لعب خطر 27042رخصة رمق: ش باب الزعفران قويدري مصطفى

 لعب خطر 27514رخصة رمق: هرص الشارف عليوات محمد احلاج

 
 

 فئبت شتبنية القسمقضبيب
 051 القضية رقم: -

 

 50/50/9502 تثبريخ-أ ش بال-  اجلوهرة البيضاء ادلدويس اندي – أ هيل الإدريس ية انديمقابةل 
قصاء س خة أ شهر ) 270050رخصة رمق: اجلوهرة ب ادلويس ش خوح أ سامة (انفذة +غرامة 01حماوةل الإعخداء عىل احلمك اإ

دج( جسدد قبل 40000أ لف دينار جزائري ) مالية ثقدر بـ:مخسة

:22/04/1022 
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         وفاق سد رحال  لنادي الرياضيا (10) –( 10)       شباب مسعد النادي الرياضي  مسعذ

         أولمبي مسعد  لنادي الرياضيا (11) –( 10)      وفاق سد رحال النادي الرياضي  سذ رحال

 الجوهرة ب الدويس             النادي الرياضي  (10) –( 10)أمل م الجلفة           النادي الرياضي دار011الجلفت

 شباب تعظميت النادي الرياضي (10) –( 10)شبيبة المجبارة       النادي الرياضي  المجبارة

 وداد دار الشيوخ              النادي الرياضي    (لـــــم تجرى)ترجي بن يعقوب     النادي الرياضي  بن يعقوب

 نجوم فيض البطمة النادي الرياضي   (لـــــم تجرى)النادي الرياضي شباب مسعد           مسعذ

                    أتلتيك الجلفةلنادي الرياضي ا   (10) –( 10)أتلتيك ع وسارة     النادي الرياضي  عين وسارة

 شباب الزعفران   النادي الرياضي    (10) –( 10)نصر الشارف         النادي الرياضي الشارف

 وفاق الزعفرانالنادي الرياضي    (لـــــم تجرى)نجوم الفصحة        النادي الرياضي  الجلفت

 شباب عين معبدالنادي الرياضي    (لـــــم تجرى)أمل الخميس         النادي الرياضي  الخميس

 شبيبة حاسي بحبحالنادي الرياضي    (10) –( 10)القديد        مولوديةالنادي الرياضي  القذيذ
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 الموسم بطل  44+ 09 53 03 03 15 21 48 ال الجلفةأشبالنادي الرياضي 
 (211م) 01-/ (11)م01- 01 40+ 14 54 02 04 2115  44 مولودية حد الصحاريالنادي الرياضي 

 (211)م 02-  21+ 12 43 03 06 2112  38 م الدويسسالالنادي الرياضي 

   19+ 21 40 05 07 2109  34 أهلي اإلدريسية النادي الرياضي

 (211)م 01-  09+ 31 40 07 05 2109  29 أهلي مسعد النادي الرياضي

   13- 35 22 10 03 2108  27 اد القديدود النادي الرياضي

 (11)م01- 01 07+ 27 34 09 02 2110  26 وم مسعدنج النادي الرياضي

 (211)م01-/ (11)م01- 01 16- 35 21 10 01 2110  23 شباب حاسي فدول النادي الرياضي

   12- 44 32 10 06 2105  21 وفاق حاسي بحبح النادي الرياضي

 (11)م 01 /(211)م02-(/47)م01-  61- 85 24 19 01 2102  06- بلدية زكار النادي الرياضي

 (12)م01/ (11)م00-/ (211)م05- 01 42- 58 16 16 04 2101  08- المجبارةبلدية اد إتح الناديالرياضي

   دية عين الشهداءبل النادي الرياضي
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 الموسم بطل  41+ 12 53 02 04 14 20 46 جوهرة بيضاء دويس النادي الرياضي 
   39+ 17 56 02 05 13 20 44 ضي  أمل م الجلفةالنادي الريا

 (211)م02-  08+ 33 41 05 02 13 20 40 ضي  مستقبل اإلدريسيةالنادي الريا

 (211)م01-(/211)م01-  23+ 18 41 06 04 11 20 33 شبيبة المجبارة النادي الرياضي

 (211)01-  06+ 41 47 06 04 10 20 32 أولمبي مسعد النادي الرياضي

   02+ 25 27 12 08 06 20 26 ترجي بن يعقوب النادي الرياضي

   24- 46 22 11 04 04 20 16 ضي وفاق سد حالالنادي الريا

   16- 36 20 17 06 03 20 15 ضي شباب تعظميتالنادي الريا

   40- 63 23 10 00 03 20 09 شباب مسعد النادي الرياضي

 ( /12)م05-( /211)م01- 01 02- 43 32 12 04 06 20 03 ضي وداد دار الشيوخالنادي الريا

 (11)م21-

 (12)م01-/(11م)22- 9. 18- 45 27  03 05 20 02- ضي نجوم فيض البطمةالنادي الريا

 الموسم بطل  31+ 13 44 04 01 15 20 46 النادي الرياضي بلدية بنهار 
   25+ 18 43 02 05 13 20 44 ضي وفاق  الزعفران النادي الريا

 (211)م02-  15+ 25 40 06 02 12 20 37 ضي أتلتيك الجلفةالنادي الريا

   15+ 28 43 05 06 09 20 33 مولودية القديد النادي الرياضي

   05+ 27 32 08 04 08 20 28 شبيبة حاسي بحبح النادي الرياضي

   01- 30 29 07 07 06 20 25 ضي نصر الشارف النادي الريا

 (42م)01-  14- 42 28 10 05 05 20 17 شباب الزعفران النادي الرياضي

 (11)م21- 9. 03- 32 35 09 04 07 20 13 أتلتيك عين وسارة النادي الرياضي

 (211)م02-(/11)م22- 03 10- 34 24 09 04 07 20 06 ضي أمل الخميسالنادي الريا

 (11)م22-/ (47)م01 -(/211)01- 03 05- 32 27 10 04 06 20 04- ضي نجوم الفصحةالنادي الريا

-/(12)م05-( 211)م02- 01 64- 75 11 20 00 00 20 11- ضي شباب عين معبدالنادي الريا

01(11) 
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  الموسم بطل  25+ 09 34 02 00 12 14 36 شباب مسعد النادي الرياضي 

    14+ 10 24 02 04 1408  28 ية زكار النادي الرياضي بلد

    18+ 17 35 04 02 1408  26 النادي الرياضي وفاق سد رحال

    09+ 14 23 04 03 1407  24 النادي الرياضي أهلي مسعد

    02- 23 21 05 04 1405  19 النادي الرياضي شبيبة المجبارة

    22- 33 11 08 03 1403  12 النادي الرياضي إتحاد المجبارة 

    19- 40 21 08 05 1401  08 نجوم مسعد النادي الرياضي

    20- 39 19 10 03 1401  06 النادي الرياضي أولمبي مسعد

  الموسم بطل  34+ 08 42 01 02 11 14 35 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    24+ 15 39 03 01 1410  31 ضي شباب مسعدالنادي الريا

    29+ 15 44 02 03 1409  30 النادي الرياضي شبيبة المجبارة

    17+ 20 37 07 00 1407  21 النادي الرياضي وفاق سد رحال

    25- 48 23 09 00 1405  15 النادي الرياضي بلدية زكار 

    08- 16 24 07 03 1404  15 النادي الرياضي إتحاد المجبارة

    31- 48 17 09 01 1404  13 أهلي مسعد النادي الرياضي

    40- 49 09 14 00 1400  00 النادي الرياضي أولمبي مسعد

  الموسم بطل  28+ 17 45 01 01 1412  37 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    13+ 20 33 04 01 1409  28 ضي شباب مسعدالنادي الريا

    05+ 25 30 06 00 1408  24 النادي الرياضي بلدية زكار 

    15+ 24 39 07 00 1407  21 النادي الرياضي إتحاد المجبارة

    09- 30 21 06 02 1406  20 أهلي مسعد النادي الرياضي

    06- 22 16 09 00 1405  15 النادي الرياضي وفاق سد رحال 

    26- 43 17 09 02 1403  01 شبيبة المجبارة النادي الرياضي

    23- 36 13 12 00 1402  06 النادي الرياضي أولمبي مسعد
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  الموسم بطل  59+ 06 65 1 00 15 16 45 النادي الرياضي أهلي اإلدريسية

    19+ 20 39 04 00 1612  36  القديد ودادضي النادي الريا

    14+ 21 35 06 00 1610  30 القديد مولودية النادي الرياضي 

    06+ 19 25 05 03 1608  27 ضي الجوهرة ب الدويسالنادي الريا

    05+ 29 34 07 03 1606  21 نصر الشارف النادي الرياضي

    23- 40 17 09 01 1606  19 ضي مستقبل اإلدريسيةالنادي الريا

    18- 39 21 10 02 1604  14 سالم الدويس النادي الرياضي

    15- 32 17 11 01 1604  13 ترجي بن يعقوب النادي الرياضي

    36- 42 06 15 00 1601  03 بلدية ع الشهداء النادي الرياضي

  الموسم بطل  27+ 17 44 02 02 12 16 38 أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي 

    33+ 18 51 03 01 12 16 37 ضي الجوهرة ب الدويسالنادي الريا

    10+ 15 25 04 01 11 16 34 ضي نصر الشارفالنادي الريا

    05+ 13 18 06 03 07 16 24 وداد القديد النادي الرياضي

    08+ 19 27 07 02 07 16 23 النادي الرياضي ترجي بن يعقوب

    03- 20 17 07 06 03 16 15 ضي مولودية القديدالنادي الريا

    09- 29 20 08 05 03 16 14 مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي

    28- 43 15 12 01 02 16 10 سالم الدويس النادي الرياضي

    32- 41 09 14 00 02 16 06 بلدية ع الشهداء النادي الرياضي

  الموسم بطل  34+ 11 45 00 03 13 16 42 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    07+ 15 22 04 04 08 16 28 ضي ترجي بن يعقوبالنادي الريا

    07+ 08 15 03 06 07 16 27 ضي بلدية وداد القديدالنادي الريا

    19+ 12 31 05 04 07 16 25 أهلي اإلدريسية النادي الرياضي

    02+ 26 28 05 05 06 16 23 نصر الشارف النادي الرياضي

    05+ 19 24 05 05 06 16 23 ضي مولودية القديدالنادي الريا

    15- 12 27 09 04 03 16 13 النادي الرياضي سالم الدويس

    28- 10 38 12 00 04 18 12 بلدية ع الشهداء النادي الرياضي

    11- 19 30 13 01 02 16 07 مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي
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  الموسم بطل  18+ 11 29 02 02 10 14 32 النادي الرياضي أمل م الجلفة 

    21+ 20 41 02 03 1409  30 ضي أشبال الجلفةالنادي الريا

    08+ 20 28 04 01 1409  28 الرياضي وداد دار الشيوخ  النادي

    08+ 15 23 04 04 1406  22 ي شباب عين معبد النادي الرياض

    03- 30 27 08 01 1415  16 النادي الرياضي نجوم فيض البطمة

    12- 27 15 08 02 1404  14 ضي شباب تعظميتالنادي الريا

    23- 20 43 09 02 1403  11 النادي الرياضي نجوم الفصحة 

    17- 22 39 11 01 1402  07 أتلتيك الجلفة النادي الرياضي

  الموسم بطل  46+ 06 52 01 00 1413  39 النادي الرياضي أشبال الجلفة

    16+ 16 32 03 01 1410  31 ضي أمل م الجلفةالنادي الريا

    09- 32 23 06 00 1408  24 النادي الرياضي شباب تعظميت 

    05+ 21 26 06 00 1408  24 وداد دار الشيوخ النادي الرياضي

    03- 30 27 08 00 1406  18 النادي الرياضي شباب عين معبد 

    07- 17 24 08 01 1405  16 ضي نجوم فيض البطمةالنادي الريا

    13- 24 37 09 01 1404  13 النادي الرياضي أتلتيك الجلفة

    35- 07 07 13 01 1400  01 نجوم الفصحة النادي الرياضي

  الموسم بطل  30+ 11 41 01 02 11 14 35 النادي الرياضي أمل م الجلفة

    25+ 11 36 01 03 1410  33 ضي أشبال الجلفة النادي الريا

    07+ 23 30 06 00 1408  24 النادي الرياضي نجوم فيض البطمة

    06+ 24 30 06 02 1406  20 أتلتيك الجلفة  النادي الرياضي

    09- 30 21 08 00 1406  18 النادي الرياضي شباب تعظميت

    01+ 22 23 07 02 1405  17 ضي وداد دار الشيوخالنادي الريا

    07- 28 21 09 01 1404  13 النادي الرياضي شباب عين معبد

    53- 55 02 14 00 1400  00 نجوم الفصحة النادي الرياضي
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  الموسم بطل  34+ 12 46 01 01 14 16 43 ش حاسي فدولالنادي الرياضي 

    44+ 12 56 01 02 13 16 41 ضي وفاق حاسي بحبحالنادي الريا

    18+ 24 42 04 02 10 16 32 ضي مولودية ح الصحاريالنادي الريا

    17+ 18 35 04 04 08 16 28 وفاق الزعفران النادي الرياضي

    00 29 29 06 02 08 16 26 شبيبة حاسي بحبح النادي الرياضي

    01- 20 19 06 04 06 16 22 ضي بلدية بنهارالنادي الريا

    17- 30 13 09 02 05 16 17 أتلتيك عين وسارة النادي الرياضي

    37- 45 08 12 02 02 16 08 أمل الخميس النادي الرياضي

    42- 57 12 15 00 01 16 03 شباب الزعفران النادي الرياضي

  الموسم بطل  47+ 09 56 01 02 13 16 41 ش حاسي فدولالنادي الرياضي 

    18+ 16 34 04 01 11 16 34 ضي مولودية ح الصحاريالنادي الريا

    02+ 24 26 04 02 10 16 32 ضي أتلتيك عين وسارةالنادي الريا

    07- 30 23 05 01 10 16 31 شباب الزعفران النادي الرياضي

    21+ 09 30 05 02 09 16 29 بلدية بنهار النادي الرياضي

    26- 46 20 06 01 09 16 28 ضي شبيبة حاسي بحبحالنادي الريا

    07+ 22 29 04 06 06 16 24 وفاق الزعفران النادي الرياضي

    06+ 19 25 08 02 07 16 23 حاسي بحبح وفاق النادي الرياضي

    32- 46 14 14 00 02 16 06 أمل الخميس النادي الرياضي

  الموسم بطل  23+ 16 39 01 02 13 16 41 وفاق الزعفرانالنادي الرياضي 

    31+ 05 36 01 02 13 16 41 ضي بلدية بنهارالنادي الريا

    05+ 18 23 04 03 09 16 30 ضي شبيبة حاسي بحبحالنادي الريا

    04+ 21 25 06 01 09 16 28 أتلتيك عين وسارة النادي الرياضي

    02+ 12 14 06 02 08 16 26 وفاق حاسي بحبح النادي الرياضي

    12+ 16 28 09 02 05 16 17 ضي مولودية ح الصحاريالنادي الريا

    13- 30 17 09 03 04 16 15 ش حاسي فدول النادي الرياضي

    17- 30 13 14 00 02 16 06 شباب الزعفران النادي الرياضي

    44- 51 07 14 00 02 16 06 أمل الخميس النادي الرياضي
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 عزوز الهادي           أ مني املال

  س ين عبد هللا           الاكثب
جدول الاعامل :

 

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

حتاد اجملبارة النادي الراييض . 1.000,00 الرشيف ماقبل 16. جلنة الطاعة اإ

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 99. جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب عني معبد

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

. 2.500,00 ماقبل الرشيف 005 جلنة املنافسة ثعظميتش باب النادي الراييض 

 00, 15.000 ماقبل الرشيف 22. جلنة الطاعة اجللفة الفصحة النادي الراييض

 3.000,00 ماقبل الرشيف 7.. جلنة املنافسة أ مل امخليس النادي الراييض

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 9.. جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب عني معبد

 20.000,00 الرشيف 95. جلنة الطاعة النادي الراييض بدلية عني الشهداء 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 11. جلنة املنافسة النادي الراييض ش باب عني معبد

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .6. جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب مسعد

 .50.000,00 ماقبل الرشيف 66. جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

. 1.000,00 الرشيف ماقبل .7. جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 71. جلنة الطاعة النادي الراييض الفصحة اجللفة

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

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 72. جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. جلنة الطاعة النادي الراييض وفاق سد رحال

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 78. جلنة الطاعة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

 20.000,00 ماقبل الرشيف .8. جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس

 2.000,00 ماقبل الرشيف 81. جلنة الطاعة النادي الراييض مس خقبل الإدريس ية

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 89. جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب ثعظميت

حتاد اجملبارة النادي الراييض  .5.000,00 الرشيف ... جلنة الطاعة اإ

حتاد اجملبارة النادي الراييض . 7.000,00 الرشيف ... جلنة الطاعة اإ

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

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 72. جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. جلنة الطاعة النادي الراييض وفاق سد رحال

 2.000,00 ماقبل الرشيف 81. جلنة الطاعة النادي الراييض مس خقبل الإدريس ية

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 85. جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل مدينة اجللفة
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. 6.000,00 ماقبل الرشيف 78. جلنة الطاعة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 79. جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب الزعفران

 20.000,00 ماقبل الرشيف 79. جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 12. جلنة املنافسة النادي الراييض ش باب عني معبد

 2.000,00 الرشيف 5.. جلنة الطاعة سالم ادلويس النادي الراييض

. 1.000,00 الرشيف 7.. جلنة الطاعة النادي الراييض أ هيل مسعد

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 1.9 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب مسعد

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 119 جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم الفصحة

. 3.000,00 ماقبل الرشيف 15. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

. 1.000,00 الرشيف 65. جلنة الطاعة النادي الراييض مس خقبل الإدريس ية

. 41.000,00 الرشيف 67. جلنة الطاعة سالم ادلويس النادي الراييض

 ..,..875 ماقبل الرشيف 118 جلنة الطاعة النادي الراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...2.7 ماقبل الرشيف .19 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب الزعفران

حتاد اجملبارة  ..,...1.7 الرشيف 69. جلنة الطاعة النادي الراييض اإ

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف 69. جلنة الطاعة النادي الراييض أ ومليب مسعد

. 3.000,00 الرشيف 17. جلنة املنافسة النادي الراييض ش باب عني معبد

 ..,...157 الرشيف 16. جلنة الطاعة النادي الراييض بدلية عني الشهداء 

 .5.000,00 الرشيف 69. جلنة الطاعة النادي الراييض بدلية عني الشهداء 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 195 جلنة الطاعة الإدريس يةالنادي الراييض مس خقبل 

 ..,..1175 ماقبل الرشيف 198 جلنة الطاعة النادي الراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...9.7 ماقبل الرشيف 129 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب عني معبد

 ..,...157 الرشيف 18. جلنة املنافسة النادي الراييض بدلية عني الشهداء 

حتاد اجملبارة النادي الراييض  ..,...67 الرشيف 19. جلنة املنافسة اإ

 ..,...57 ماقبل الرشيف 125 جلنة الطاعة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...57 ماقبل الرشيف 128 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب الزعفران

 ..,...17 ماقبل الرشيف 129 جلنة الطاعة النادي الراييض هرص الشارف

 ..,...57 ماقبل الرشيف 1.1 جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..,...57 ماقبل الرشيف 1.1 جلنة الطاعة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

  ..,...17 الرشيف 76. جلنة الطاعة سالم ادلويس النادي الراييض

 ..,...17 ماقبل الرشيف 127 الطاعة جلنة النادي الراييض بدلية بهنار

 ..,...17 ماقبل الرشيف 128 جلنة الطاعة النادي الراييض مولودية القديد

 ..,...167 ماقبل الرشيف 128 جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..,...57 ماقبل الرشيف 97. جلنة املنافسة النادي الراييض ش باب الزعفران

 ..,...57 ماقبل الرشيف 95. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

 ..,...157 الرشيف .9. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد القديد

. 2.500,00 ماقبل الرشيف 1.7 جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..,...17 ماقبل الرشيف .15 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب ثعظميت

 ..,...17 ماقبل الرشيف 159 جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس
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 ..,...957 ماقبل الرشيف ... L.R.F.B النادي الراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...57 الرشيف 99. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد القديد

 ..,...57 ماقبل الرشيف 92. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

 ..,...57 ماقبل الرشيف .9. جلنة املنافسة النادي الراييض ش باب الزعفران

 ..,...157 ماقبل الرشيف 97. جلنة املنافسة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..,...57 الرشيف 89. جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم مسعد

 ..,...17 ماقبل الرشيف 157 الطاعة جلنة النادي الراييض أ ومليب مسعد

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف 159 جلنة الطاعة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...67 ماقبل الرشيف 99. جلنة املنافسة النادي الراييض ش باب عني معبد

 ..,...57 ماقبل الرشيف .2. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...157 ماقبل الرشيف 21. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

حتاداجملبارة  ..,...2.7 الرشيف 87. جلنة الطاعة النادي الراييض اإ

 000,00..1 الرشيف 99. جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم مسعد

 ..,...157 الرشيف 99. جلنة الطاعة سالم ادلويس النادي الراييض

 ..,..175 ماقبل الرشيف 167 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب ثعظميت

 ..,...167 ماقبل الرشيف 29. جلنة املنافسة النادي الراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...157 ماقبل الرشيف 22. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

 ..,...57 الرشيف 95. جلنة الطاعة النادي الراييض أ هيل الإدريس ية

 ..,...157 ماقبل الرشيف .2. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..,...57 ماقبل الرشيف 25. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم الفصحة

 ..,...67 ماقبل الرشيف 26. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...157 ماقبل الرشيف 28. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

 ..,...157 ماقبل الرشيف 29. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...157 ماقبل الرشيف ... جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم الفصحة اجللفة

 ..,...57. ماقبل الرشيف ش9.. املنافسة جلنة النادي الراييض حريج بن يعقوب

 ..,...57. ماقبل الرشيف ش2.. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم الفصحة اجللفة

 ..,...57. ماقبل الرشيف ش... جلنة املنافسة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف .18 جلنة الطاعة النادي الراييض حريج بن يعقوب

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف 189 جلنة الطاعة النادي الراييض ش بيبة حايس حببح

 ..,...57 ماقبل الرشيف .18 جلنة الطاعة النادي الراييض وفاق الزعفران

 ..,...57 ماقبل الرشيف ش9.. جلنة الطاعة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..,...67 ماقبل الرشيف 186 جلنة الطاعة النادي الراييض ش بيبة حايس حببح

حتاد بدلية اجملبارة  ..,.....6 ف ش باهية 2.. جلنة الطاعة النادي الراييض اإ

 ..,..975 ف ش باهية 8.. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ش بال اجللفة

 ..,...57. ف ش باهية 5.. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم الفصحة اجللفة

 ..,...57. ف ش باهية 6.. جلنة املنافسة امخليسالنادي الراييض أ مل 

 ..,...57. ف ش باهية 7.. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

 ..,...157 الرشيف 1.. جلنة املنافسة سالم ادلويس النادي الراييض
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 ..,...157 الرشيف 9.. جلنة املنافسة النادي الراييض بدلية زاكر

 ..,...157 الرشيف 2.. جلنة املنافسة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 

 ..,...157 الرشيف 2.. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم مسعد

 ..,...157 ماقبل الرشيف ... جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم الفصحة اجللفة

 ..,...157 ماقبل الرشيف 5.. جلنة املنافسة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..,...67 ماقبل الرشيف 6.. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...67 ماقبل الرشيف 7.. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

 ..,...57. ف ش باهية 9.. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم الفصحة اجللفة

 ..,...57. ف ش باهية .1. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ومليب مسعد

حتاد بدلية اجملبارة  ..,...1.7 ف ش باهية 11. جلنة املنافسة النادي الراييض اإ

 ..,...57. ف ش باهية 19. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...57. ف ش باهية 12. جلنة املنافسة النادي الراييض مولودية ح الصحاري

حتاد بدلية اجملبارةالنادي الراييض   ..,...57. ف ش باهية .1. جلنة املنافسة اإ

 ..,...57. ف ش باهية 15. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..7...57 رشيف 99. جلنة الطاعة النادي الراييض وداد القديد

 ..7...157 رشيف 7.. جلنة املنافسة احتاد بدلية اجلبارةالنادي الراييض 

 ..7...157 رشيف 8.. جلنة املنافسة ش باب بدلية زاكرالنادي الراييض 

 ..7...2.7 ف ش باهية 16. جلنة املنافسة أ مل مدينة اجللفةالنادي الراييض 

 ..7...57. ف ش باهية 17. جلنة املنافسة جنوم فيض البطمةالنادي الراييض 

 ..7...57. ش باهيةف  18. جلنة املنافسة سالم ادلويسالنادي الراييض 

 ..7...57. ف ش باهية 19. جلنة املنافسة احتاد بدلية اجملبارةالنادي الراييض 

 ..7...1.7 ف ش باهية .9. جلنة املنافسة ش بيبة بدلية اجملبارةالنادي الراييض 

 ..7...17 ف ش باهية 91. جلنة املنافسة أ هيل مسعدالنادي الراييض 

 ..,...157 ماقبل الرشيف .5. جلنة املنافسة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..,...157 ماقبل الرشيف 51. جلنة املنافسة النادي الراييض ش باب عني معبد

 ..,...157 ماقبل الرشيف 59. جلنة املنافسة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...157 ماقبل الرشيف 52. جلنة املنافسة النادي الراييض جنوم الفصحة اجللفة

 ..7...57. ف ش باهية 99. جلنة املنافسة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..7...57. ف ش باهية 92. جلنة املنافسة احتاد بدلية اجملبارةالنادي الراييض 

 ..7...57. ف ش باهية .9. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..7...57. ف ش باهية 95. املنافسة جلنة النادي الراييض أ مل امخليس

 ..7...57. ف ش باهية 96. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..,...157 ف ش باهية 97. جلنة املنافسة ادلويس اجلوهرة ب النادي الراييض

 ..,...157 ف ش باهية 98. جلنة املنافسة النادي الراييض أ ثلخيك عني وسارة
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 الرشيف 67. جلنة الطاعة النادي الراييض سالم ادلويس

حتاد اجملبارة  الرشيف 1.. جلنة الطاعة النادي الراييض اإ

 ماقبل الرشيف 66./72. جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم فيض البطمة

 ماقبل الرشيف 81. جلنة الطاعة النادي الراييض مس خقبل الإدريس ية

 ماقبل الرشيف 89. جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب ثعظميت

 ماقبل الرشيف 1.9 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب مسعد

 ماقبل الرشيف 118 جلنة الطاعة النادي الراييض ش بيبة اجملبارة

 ماقبل الرشيف 1.. جلنة الطاعة النادي الراييض أ ومليب مسعد

حتاد اجملبارة  الرشيف 1.. جلنة الطاعة النادي الراييض اإ

 ماقبل الرشيف 68. جلنة الطاعة النادي الراييض جنوم الفصحة

 ماقبل الرشيف 79./.7. جلنة الطاعة النادي الراييض أ مل امخليس

 ماقبل الرشيف .79/19 جلنة الطاعة النادي الراييض ش باب الزعفران

 الرشيف BO17/18 جلنة املالية النادي الراييض ش باب حايس فدول

 الرشيف BO17/18 جلنة املالية النادي الراييض مولودية حد الصحاري
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