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 عبد  الرزاقعبيد   رئيس  اللجنة
 دودي محمد  المكي كاتب  الجلسة

 

 

 

 

 أكابر 01/02/2020 العقلة نادي  ≠ نادي ليزيرق المقابلة 100 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي ليزيرق  1910200 فقيري محمد الصالح

 انذار لعب سلبي ليزيرق 1910209 طويل حاتم 

 انذار لعب سلبي ليزيرق 1910210 محيده ايمن 

 انذار لعب سلبي العقلة 1910254 عمر  بلقاسمي

 انذار لعب سلبي العقلة 1910275 شقوري يونس 

 انذار لعب سلبي العقلة 1910255 وصيف بديده محمد

 انذار لعب سلبي العقلة 1910339 ميسة عبد العزيز

 انذار لعب سلبي العقلة 1910257 شراحي اكرم 

نافذه محاولة االعتداء عن الحكم اشهر  06 العقلة 1900415 بن عمر موسي 
دج تسدد خالل شهر ابتدا من 20.0000+

 120المادة  03/02/2020

 130سلوك خاطي للفريق المادة  03/02/2020دج تسدد خالل شهر ابتداء من 500.00لفريق العقلة  مالية  غرامة -

  01/02/2020  الطالب العربي نادي  ≠  المغير  نادي المقابلة 101 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

دج تسدد خالل 1000.00مقابلة نافذة مناقشة +  المغير  1910289 بربح ايمن 
 101المادة  03/02/2020شهر ابتدا من 

 انذار لعب سلبي          المغير  1910783 يوسف عبد العزيز 

بسبب عدم تاكيد االحتراز المدون على ورقة 03/02/2020تسدد خالل شهر ابتداء من دج 10.000.00 الطالب العربي لفريق غرامة مالية 
 86المقابلة طبقا النص المادة 

 أكابر 30/01/2020 الهمايسة نادي   ≠ وغالنة  نادي المقابلة 102 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
دج تسدد خالل 1000.00مقابلة نافذة مناقشة + وغالنة  1910721 جاب هللا عبد الصمد 

 101المادة  31/01/2020شهر ابتدا من 

 أكابر 01/02/2020 كونين نادي    ≠ تندلة نادى  المقابلة 103 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

    مقابلة نافذة معيد  تندلة  1910207 دقلة هشام      

 أكابر 01/02/2020 اكفادو نادي  ≠  الرقيبة  نادي المقابلة 104 رقمقضية 

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب



ضرب متبادل دج 1.500مقابالت نافذه + 03   الرقيبة 1910010 السعدي ةحمود 
المادة  03/02/2020خالل شهر ايتداء من  تسدد
113    

 انذار لعب سلبي الرقيبة 1910017 مصباحي محمد العيد 

 انذار لعب سلبي الرقيبة 1910774 قده الخضر      

دج ضرب متبادل 1.500مقابالت نافذه + 03 اكفادو  1910219 سلطاني يوسف   
المادة  03/02/2020تسدد خالل شهر ايتداء من 
113    

 انذار لعب سلبي اكفادو 1910214 شويه احمد    
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