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 عبيد  عبد  الرزاق رئيس  اللجنة

 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 
 استدراك

  أكابر 07/12/2019 نادي المغير   ≠نادي ش تغزوت  المقابلة 59 قضية رقم
 نظرا  لتقرير  الحكم 

 نظرا لتقرير المندوب 

 ان فريق شباب  تغزوت سحب االحترزات المدونة على ورقة المقابلة قررات الجنة مايلي  وبما

 دج والباقي دون تغيير 10.000.00العقوبة المالية على فريق شباب تغزوت المقدره ب  إلغاء

 أكابر 21/12/2019 نادي غمره  ≠نادي العبابسة  المقابلة 65 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي غمرة  1910557 مصباحي  الياس 

 أكابر 19/12/2019 ش تغزوت ≠نادي الهمايسة  المقابلة 66 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

هود عبد رس
 الرحمان 

 انذار لعب سلبي  ش تغزوت  1940146

 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910189 سعدي الناصر 

 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910188 جمال عبد النور 
 انذار لعب سلبي ن الهمايسة  1910191 سنيقرة براهيم الخليل 

 انذار لعب سلبي ن الهمايسة 1910112 لوبيري سفيان 

 انذار لعب سلبي ن الهمايسة 1910549 بديده احمد

 بوترعة بلقاسم 
 ( مدرب)

دج تسدد 1000.00مقابلة نافذة مناقشة + ن الهمايسة 190009
 101المادة  25/12/2019خالل شهر ابتدا

دج اهانة 5000.00اشهر نافذه + 06 ن الهمايسة مسير  مناعي الطيب
الحكم تسدد خالل شهر ابتداء من 

 112المادة  25/12/2019

 بوترعة جمال  
  )مساعد طبيب ( 

دج اهانة 5000.00اشه نافذه + 06  ن الهمايسة 190066
الحكم تسدد خالل شهر ابتداء من 

 112المادة  25/12/2019

 
 دج 500.00الهمايسة سلوك خاطي للفريق تقدر ب غرامة مالية لفريق ن 

 



 أكابر 22/12/2019 نادي وغالنة ≠نادي الطالب العربي  المقابلة 67 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي طالب العربي  1910096 قادري صالح الدين 

 انذار لعب سلبي طالب العربي 1940097 طلحة  شرف الدين 

 انذار لعب سلبي وغالنة 1910722 بصغير ميلود

 أكابر 21/12/2019 نادي العقلة  ≠نادي اكفادو  المقابلة 68 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذه معيد  ن اكفادو  1910224 ضو عبد العزيز 

 مقابلة نافذه معيد ن العقلة  1910251 بن عمر ابو حنيفة 

 أكابر 21/12/2019 نادي المغير  ≠ن نجوم تغزوت  المقابلة 69 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 ن تغزوت 1910042 فاضل ابوبكر
دج تسدد 100000مقابلة نافذه مناقشة +

 25/12/2019خالل شهر ابتداء من 
 101المادة 

 أكابر 21/12/2019 نادي الطريفاوي  ≠نادي الغرابة  المقابلة 70 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي ن الغرابة  1910498 العياضي  يعقوب 

 انذار لعب سلبي ن الطريفاوي  1910693 بوزغاية مختار 

 أكابر 17/12/2019 نادي الغرابة  ≠نادي غمرة  المقابلة 71 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 ن غمرة 1910702 قواوه محمد
دج ضرب 150000مقابالت نافذه +03

متبادل تسدد خالل شهر ابتداء 
 113المادة25/12/2019

 ن الغرابة 1910665 هيشر يحي
دج ضرب 150000مقابالت نافذه +03

متبادل تسدد خالل شهر ابتداء 

 113المادة25/12/2019

 اواسط 21/12/2019 نادي المغير  ≠نادي ن تغزوت  المقابلة 72 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي ن تغزوت  1940038 قديري علي 

 

 

 


