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 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 

 أكابر 31/12/2019   نادي تقددين  ≠نادي ليزيرق  المقابلة 73 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
     مقابلة نافذه معيد          ليزيرق 1910210 محيده ايمن 

دج شتم الحكم تسدد  5000.00مقابالت نافذة + 4 ليزيرق 1910212 عاد عاطف
 112المادة05/01/2020من ابتداءخالل شهر 

 مقابلة نافذه معيد تقددين  1910186 مصطفى ىسيبن ع

 أكابر 31/12/2019 نادي الطالب العربي  ≠  نادي العقلة  المقابلة 74 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 انذار لعب سلبي ن العقلة             1910254 لقاسمي عمر اب

 أكابر 31/12/2019  نادي الرقيبة   ≠ شباب تغزوت   المقابلة 75 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910151 عوادي منير 

 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910191 سنقيرة براهيم الخليل

 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910152 عوادي احمد

 انذار لعب سلبي ن الرقيبة  1940007 اكرم عطية 

تسدد خالل دج 1000.00+مقابلة نافذة مناقشة  ن الرقيبة  1910009 مراد احمد
 101المادة 05/01/2020شهرابتداء من 

 أكابر 31/12/2019 نجوم تغزوت    ≠   نادي الرقيبة  المقابلة 76 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذه معيد ن تغزوت  1910065 تليلي رياض 

 أكابر 31/12/2019  نادي اكفادو ≠   نادي الهمايسة  المقابلة 77 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي ن الهمايسة  1910118 قدوري الحسين 

 انذار لعب سلبي ن اكفادو 1910228 بلحاج تاج الدين 

 انذار لعب سلبي ن اكفادو  1940078 ضو اسامه

 أكابر 04/01/2020 نادي الطريفاوي ≠نادي العبابسة المقابلة 78 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي  ن العبابسة  1910633 خماس فارس 

 انذار لعب سلبي ن العبابسة 1910769 ضو محمد ايمن 

 انذار لعب سلبي ن الطريفاوي  1910697 مزيو يوسف 

 انذار لعب سلبي ن الطريفاوي  1910685 بن حسين فارس 
 

 



 أكابر 29/12/2019 نادي البياضة   ≠نادي تكسبت  المقابلة 79 قضية رقم
 نظرا لورقة المقابلة 

  نظرا لتقرير الحكم
 بسبب االعتداء عن الحكم المساعد قررت الجنة مايلي  91المقابلة توقفت في الدقيقة  وبماان

 00مقابل  03خسارة فريق تكسبت المقابلة 
 00مقابل  03فوز فريق نادي البياضة 

 

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
دج االعتداء عن الحكم تسدد 10.000سنة نافذة + ن تكسبت  1940419 بلوم وليد بشير 

 114المادة  05/01/2020خالل شهر ابتداءمن 
 01الفقرة 

 انذار لعب سلبي ن تكسبت 1910263 رزيق عبد العزيز 

 انذار لعب سلبي ن تكسبت  1940360 قديري تقي الدين 

 انذار لعب سلبي ن البياضة  1910378 عبادي محمد
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