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 رئيسا عبيد عبد الرزاق

 الكاتب عمارة عمار
 أكابر 15/10/2016( مقابلة  نادي الطالب العربي # نادي شباب تقد دين  ليوم 17قضية رقم )

 .بناء على ورقة المقابلة 

 . بناء على تقرير الحكم 
من الشوط الثاني بسبب االعتداء على الحكم وقررت  81وبما ان المقابلة توقفت في الدقيقة 

  لجنة ما يلي:ل

 .خسارة المقابلة لنادي شباب تقد دين 

  أهداف. 3+نقاط  3فوز نادي الطالب العربي بالمقابلة 

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
دج تسدد خالل شهر  10.000.00سنة إقصاء نافدة + شباب تقد دين 1610234 نوي موسى 

 (119المادة ) 18/11/2016آخر أجل 
دج تسدد خالل شهر  10.000.00سنة إقصاء نافدة + شباب تقد دين 1610250 غياط يوسف

 (119المادة ) 18/11/2016آخر أجل 
 إنـــــذار لعب سلبي شباب تقد دين 1610246 حمالوي زكرياء 

 إنـــــذار لعب سلبي الطالب العربي 1610048 بوصبيع عبد الستار

 أكابر 15/10/2016( مقابلة  نادي اتحاد وغالنة # نادي االصنام  ليوم 18قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي اتحاد وغالنة 1610206 حمالوي داود

 إنـــــذار لعب سلبي اتحاد وغالنة 1610192 حمية عبد القادر     
 إنـــــذار لعب سلبي االصنام 1610593 ديدي نور الدين 

 أكابر 14/10/2016( مقابلة  نادي الحمادين # نادي العبابسة  ليوم 19قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي العبابسة 1610376 بوصبيع صالح عمر

 إنـــــذار لعب سلبي العبابسة 1610356 نصير لزهر          
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 أكابر 14/10/2016( مقابلة  نادي الزقم # نادي المقرن  ليوم 20قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي المقرن 1610147 لموشي وليد

 إنـــــذار لعب سلبي المقرن 1610150 خشم مادي ابراهيم  

 إنـــــذار لعب سلبي المقرن 1610146 شكيمة مسعود
 إنـــــذار لعب سلبي الزقم 1610537 سويد محمد

 إنـــــذار لعب سلبي الزقم 1610547 لعويني محمد بشير   

 إنـــــذار لعب سلبي الزقم 1610534 خطراوي وائل

 أواسط 15/10/2016( مقابلة  نادي وغالنة # نادي االصنام  ليوم 21قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي وغالنة 1630177 حمالوي بالل 

 إنـــــذار لعب سلبي وغالنة 1630174 قنوتي محمد شريف    

 إنـــــذار لعب سلبي وغالنة 1630159 قلوزي محمد
 إنـــــذار لعب سلبي وغالنة 1630160 بن ساسية نور القين  

 إنـــــذار لعب سلبي االصنام 1630547 قسوم عبد الشافعي     

 إنـــــذار لعب سلبي االصنام 1630569 قدور محمد عبد الرحمان

 أكابر 14/10/2016( مقابلة  نادي اتحاد كوينين # نادي الغزال الذهبي  ليوم 22قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي اتحاد كوينين 1610266 عزيزة سفيان

 إنـــــذار لعب سلبي الغزال الذهبي 1610476 بدادي عيسى         

 أكابر 14/10/2016( مقابلة  نادي شباب تغزوت # نادي شبيبة سوف  ليوم 23قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي شباب تغزوت 1610530 عباس مسعود

 إنـــــذار لعب سلبي شبيبة سوف 1610414 بوترعة عبد الواحد    

 أكابر 14/10/2016ليوم  ( مقابلة  نادي سيدي عون # نادي العقلة 24قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي سيدي عون 1610523 مصباحي عبد القادر 

 إنـــــذار لعب سلبي سيدي عون 1610517 صخري ابراهيم    
 إنـــــذار لعب سلبي العقلة 1610435 دب عز الدين

 إنـــــذار لعب سلبي العقلة 1610439 بن عمارة سمير     

 إنـــــذار لعب سلبي العقلة 1610440 بن حمدة صالح     

 أكابر 14/10/2016نادي الدميثة # نادي ابطال الزوالية  ليوم ( مقابلة  25قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي الدميثة 1610125 حمتين محمد لمين
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 أواسط 14/10/2016نادي شباب سيدي خليل # نادي الرقيبة ليوم ( مقابلة  26قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي سيدي خليل 1630248 سعد هللا سليم 

 إنـــــذار لعب سلبي سيدي خليل 1630251 لكحل محمد أمين    

 إنـــــذار لعب سلبي الرقيبة 1630018 قعري محمد الطيب
 أواسط 12/10/2016( مقابلة  نادي الغزال الذهبي # نادي اتحاد كوينين  ليوم 27قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 إنـــــذار لعب سلبي اتحاد كوينين 1630239 رمحة بلقاسم

 إنـــــذار لعب سلبي الغزال الذهبي 1630411 فار عبد الرحمان     

 أواسط 12/10/2016نادي سيدي عون # نادي العقلة  ليوم ( مقابلة  28قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 مقابلة نافدة معيدة سيدي عون 1630449 تجيني المختار

 أكابر 18/10/2016نادي العقلة# نادي الدميثة ليوم ( مقابلة  29قضية رقم )

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 مقابلة نافدة معيدة العقلة 1610427 بن عمر يوسف

 إنـــــذار لعب سلبي الدميثة 1610116 زاوش يوسف          
 إنـــــذار لعب سلبي الدميثة 1610121 سبرة حمزة

 (  تسوية وضعية30قضية رقم ) 

قصد تسوية وضعية الالعب   17/10/2016بناء على طلب فريق نادي الطالب العربي بتاريخ 

 المشارك في مقابلة وهو تحت طائلة العقوبة وتمت التسوية كمايلي :

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
إلى العقوبة األصلية ابتداء من  باإلضافةمقابلة نافدة  الطالب العربي 1610059 سناقرية ابراهيم الخليل

 ( 135المادة ) 18/10/2016
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