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  نةــاللج رئيس  العيد حمدم عبيد

 اللجــنة  كاتب  المكي محمد دودي

دج 7000.00أشهر نافذة  +  04

 01/05/2018تسدد قبل 

 بغمـــام سليــــم مدرب اتحاد وغالنة

دج 7000.00نافذة  +  أشهر 04

 01/05/2018تسدد قبل 

 رويجع محمد يزيد كاتب اتحاد وغالنة

دج 7000.00أشهر نافذة  +  04

 01/05/2018تسدد قبل 

 عمورية العمري مدرب اتحاد وغالنة

 بناء على ورقلة المقابلة -
 بناء على تقرير الحكم -
 بعد االطالع على تقرير اتحاد وغالنة  -
 تقرير شباب تقديدينعلى بعد االطالع  -
 بعد سماع الحكم  -

 وبمأن اللقاء جرى بدون حضور الطبيب
 وبمأن فريق وغالنة خرج من الملعب ولم يكمل المقابلة 

 قررت اللجنة مــــــايلي :

 نقاط 00هدف و  00خسارة الفريقين للمقابلة  •

+ غرامة مالية  28/03/2018المدرب بغمام سليم )اتحاد وغالنة ( سنة نافذة توقيف ابتداء من  •

 . 149و  96المادة      01/05/2018تسدد قبل 20000.00

 قضية رقم 213 المقابلة شباب ليزيرق=  اتحاد كوينين 2018/03/23 اكابر

 شريط إبراهيم 1710038 شباب ليزيرق معيد مقـــــابلة نافذة

 قضية رقم 214 المقابلة حاسي خليفةوفاق =  شهداء قمار 2018/03/23 اكابر

 بني أحمد شوقي 1710009 شهداء قمار لعب سلبيانذار 

 سعادة الطاهر 17100013 شهداء قمار انذار لعب سلبي

 قضية رقم 212 المقابلة اتحاد وغالنة =  شباب تقديدين 2018/03/16 شبالا
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 قضية رقم 215 المقابلة وفاق الدبيلة= الطالب العربي 2018/03/23 اكابر

 سعيدوني محمد 1710434 وفاق الدبيلة انذار لعب سلبي

 قضية رقم 216 المقابلة اتحاد الزقم=أمال العقلة 2018/03/23 اكابر

 معلول محمد لمين 1710147 اتحاد الزقم انذار لعب سلبي

 ميدة موسى 1710485 اتحاد الزقم انذار لعب سلبي

دج  5000مقابالت نافذة +  4

 01/05/2018تسدد قبل 

 صالحي أسامة 1710866 اتحاد الزقم

 قضية رقم 217 المقابلة شباب تقديدين=امال المقرن 27/03/2018 اكابر

 قدوري عامر 1710207 امال المقرن مقابلة نافذة معيد

 قضية رقم 218 المقابلة اتحاد وغالنة)كأس(= امال المقرن 24/03/2018 اكابر

 

 

 

 

 

 

 

مقابالت نافذة إبتداءا من  5

+غرامة مالية 02/04/2018

 دج تسدد خالل شهر 5000.00

 هديلعويني م 1710224 امال المقرن

 خالفي جمال 17102821 اتحاد وغالنة انذار لعب سلبي
 

 

 

 رئيس اللجـــــنة                                                                                                                                          

 محمد العيد عبيد                                                                                                                                           
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