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 رئيسا عبيد عبد الرزاق

 الكاتب عمارة عمار
 أكابر 03/21/2016ليوم اتحاد كوينين  # نادي  اتحاد قمار  نادي ( مقابلة 121)قضية رقم 

  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة الالعب اسم
 انـــدار لعب سلبي اتحاد قمار  1610558 قحف بوبكر 

 انـــدار لعب سلبي اتحاد كوينين 1630263 األشعري موسى
 أكابر 02/21/2016ليوم اق الدبيلة  وف# نادي  شباب تقد دين  نادي ( مقابلة 122)قضية رقم 

  ـــــــــــــــــــــذاراتاإلنـــــــــــــــــــــــ اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 انـــدار لعب سلبي شباب تقد دين  1610198 بوليفة عبد الرؤوف
 انـــدار لعب سلبي وفاق الدبيلة 1630574 كعوانة عبد المنعم

 أكابر 02/21/2016ليوم شهداء قمار  # نادي  الزقم  نادي ( مقابلة 123)قضية رقم 
  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي الزقم  1610550 سلطاني ياسين
 انـــدار لعب سلبي زقمال 1630548 معلول محمد االمين

 انـــدار لعب سلبي شهداء قمار  1610072 كبسة أسامة
 انـــدار لعب سلبي شهداء قمار 1630067 شريط محمد اشرف

 أكابر 03/21/2016ليوم الطالب العربي  # نادي  المقرن  نادي ( مقابلة 124)قضية رقم 
  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات اسم النادي رقم اإلجازة لالعبااسم 

 انـــدار لعب سلبي المقرن  1610142 خالئفة عمار
 أكابر 02/21/2016ليوم ليزيرق  # نادي  االصنام  نادي ( مقابلة 125)قضية رقم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــذاراتاإلنــــــــــــــــــــــــــ اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب
 انـــدار لعب سلبي ليزيرق  1610030 عاد عاطف

 أكابر 02/21/2016ليوم العقلة  # نادي  م تغزوتونج نادي ( مقابلة 126)قضية رقم 
  ــذاراتاإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي العقلة  1610423 العائش ابراهيم 
 مقابلة نافدة معيد العقلة 1630439 بن عمارة سمير

 أواسط 02/21/2016ليوم سيدي عون  # نادي شبيبة كوينين نادي ( مقابلة 127)قضية رقم 

  (132المادة ) 6/01/2017أجل دج تسدد خالل شهر آخر  5000.00غرامة مالية لفريق شبيبة كوينين تقدر بــ 

   (132المادة ) 6/01/2017دج تسدد خالل شهر آخر أجل  5000.00غرامة مالية لفريق سيدي عون تقدر بــ 

   أواسط 02/21/2016ليوم الدميثة # نادي  شبيبة سوف نادي ( مقابلة 128)قضية رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاراتاإلنــــــــــــــــــــــــ اسم النادي رقم اإلجازة اسم الالعب

 انـــدار لعب سلبي شبيبة سوف  1610361 حمي ياسين 
 انـــدار لعب سلبي الدميثة 1630160 ي يوسفصحا
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