
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكابر 30/01/8201ليوم نادي الدميثة # ( مقابلة نادي الهمايسة  158)رقم  قضية 

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي الهمايسه 1740577 فطحيزة علي العلمي

 انـــدار لعب سلبي  الدميثة 1740345 هيم مهديخليفة ابرا

 اواسط 26/01/2018ليوم نادي الرقيبة # ( مقابلة نادي ليزيرق 159)رقم  قضية

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 عب سلبيانـــدار ل ليزيرق 1740036 بكوش مراد

 انـــدار لعب سلبي  الرقيبة 1740003 عماري احمد

 اواسط 02/20/2018ليوم  اتحاد كوينيننادي #  وغالنة ( مقابلة نادي601)رقم  قضية

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي غالنة و 1760052 بلوزي آدم

 انـــدار لعب سلبي  وغالنة 1740555 دركوش سيف الدين

 انـــدار لعب سلبي وغالنة 1740320 بركة مراد

 انـــدار لعب سلبي  اتحاد كوينين 1740134 دريس بوبكر

 انـــدار لعب سلبي اتحاد كوينين 1740136 االشعري نصر الدين

 اواسط 02/02/2018ليوم نادي الحمادين # ي الرقيبة( مقابلة ناد161)رقم  قضية

 نظرا لورقة المقابلة . •

 من الشوط الثاني بسبب االعتداء عن الحكم قررت اللجنة 17وبما ان المقابلة توقفت في الدقيقة 

 ما يلي :

 نقاط  00اهداف  3خسارة نادي الحمادين  •

 نقاط  3اهداف  3فوز نادي الرقيبة  •
  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي زةرقم اإلجا اسم الالعب

دج 5000.00سنة اقصاء نافدة +غرامة مالية  الحمادين 1740158 سنوفة خليفة

المادة  02/03/2018تسدد خالل شهر آخر أجل 

 ( فئات صغرى101)

 اكابر 02/02/2018ليوم نادي العقلة # ( مقابلة نادي شهداء قمار 162)رقم  قضية

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي شهداء قمار 1710003 ستو صالح

 اكابر 02/02/2018ليوم نادي اتحاد كوينين # ( مقابلة نادي وغالنة 163)رقم  قضية

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي وغالنة 1710387 دركوش عبد العظيم

 انـــدار لعب سلبي  اتحاد كوينين 1710235 بن نصيب خالد

 ـــدار لعب سلبيان اتحاد كوينين 1710248 خلوط محمد الطاهر

 



 
 اكابر 03/02/2018ليوم نادي امال المغير # ( مقابلة نادي الدميثة 164)رقم  قضية

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي الدميثة 1710788 خلوط محمد رضا

 مقابلة نافدة معيد  امال المغير 1710742 رابحلورقاف 

 انـــدار لعب سلبي امال المغير 1710738 قصة محمد الطيب

 اكابر 03/02/2018ليوم نادي شباب تغزوت  # ( مقابلة نادي اكفادو 165)رقم  قضية

  ـــــــــــــــذاراتاإلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي اكفادو  1710413 تواتي احمد التجاني

 انـــدار لعب سلبي اكفادو 1710395 سلطاني يوسف

 انـــدار لعب سلبي شباب تغزوت 1710541 طويل بلقاسم

 انـــدار لعب سلبي شباب تغزوت 1710560 قطراني توفيق

 


