عبيد محمد العيد
دودي المكي
قضية رقم

188

اسم الالعب
ملوكة هشام
ديدي الحاج المشري
براهيمي الهاشمي
قروي سليمان
منقر موسى
غبش سفيان
قضية رقم 189

رئيسا
الكاتب

مقابلة نادي اتحاد األصنام  #نادي اتحاد الحمادين
رقم اإلجازة

اسم النادي

2018/02/16

اكابر

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات

لعب سلبي
اتحاد االصنام
1710486
لعب سلبي
اتحاد االصنام
1710457
لعب سلبي
اتحاد االصنام
1710453
لعب سلبي
اتحاد الحمادين
1710263
لعب سلبي
اتحاد الحمادين
1710267
لعب سلبي
اتحاد الحمادين
1740162
مقابلة نادي اتحاد الهمائسة  #نادي اتحاد قمار

2018/02/17

اشبال

بعد االطالع على تقرير الحكم
بعد االعتداء على الحكم الرئيسي بعد نهاية المقابلة من طرف الالعب بريبش عماد الدين قررت اللجنة :
اسم الالعب
بريبش عماد الدين

قضية رقم

190

رقم اإلجازة
1710374

مقابلة نادي امل المغير  #نادي شباب سيدي عون

اسم الالعب
بوزقاق محمد الطاهر
مسعودي فؤاد

رقم اإلجازة
1710740
1710583

حنانشة محمد البشير

1710585

العمامرة عبد المنعم

1710578

قضية رقم

191

اسم الالعب
محمد العيد قنوني
مهاواة مسعود
عاد ربيع
ضيات ادم

اسم النادي
وفاق حاسي خليفة

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
 01سنة نافدة ابتداء من  28فيفري 2018
10.000.00+دج تسدد خالل شهر آخر أجل 2018/03/28
المادة ( 119فقرة )1

اسم النادي
امل المغير
امل المغير

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
لعب سلبي

مقابلة نافدة مناقشة قرارات الحكم 1.000.00+دج تسدد خالل شهر
آخر أجل  2018/03/28المادة ()102
شباب سيدي عون مقابلة نافدة مناقشة قرارات الحكم 1.000.00+دج تسدد خالل شهر
آخر أجل  2018/03/28المادة ()102
شباب سيدي عون مقابلة نافدة مناقشة قرارات الحكم 1.000.00+دج تسدد خالل شهر
آخر أجل  2018/03/28المادة ()102

مقابلة نادي شباب ليزيرق  #نادي اتحاد وغالنة
رقم اإلجازة
1740556
1740029
1740556
1740105

2018/02/23

اكابر

اسم النادي
اتحاد وغالنة
شباب ليزيرق
شباب ليزيرق
شباب ليزيرق

2018/02/17

اواسط

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
لعب سلبي
لعب سلبي
لعب سلبي
لعب سلبي
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قضية رقم

192

اسم الالعب

مقابلة نادي اتحاد وغالنة  #نادي وفاق حاسي خليفة
رقم اإلجازة

اسم النادي

2018/02/20

اواسط كاس الوالية

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات

حافي عبد القيوم
دركوني سيف الدين
حدد فارس
قضية رقم 193

لعب سلبي
اتحاد وغالنة
1740638
لعب سلبي
اتحاد وغالنة
1740555
لعب سلبي
وفاق حاسي خليفة
1740571
مقابلة نادي شباب ليزيرق  #نادي وفاق الطالب العربي

اسم الالعب
هزيل عبد الرشيد
قضية رقم 194

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
اسم النادي
رقم اإلجازة
مقابلة نافدة معيد
شباب ليزيرق
1710027
مقابلة نادي اتحاد وغالنة  #نادي اولمبي الرقيبة
2018/02/23

اسم الالعب
قريرح صالح الدين
شراحي مختار
قدة لخضر

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
لعب سلبي
لعب سلبي

قضية رقم

195

اسم الالعب
عوادي عمار
معامير علي
عمامرة عبد الروؤف
دردوري نجيب
ذيب عبد الناصر
قضية رقم

196

اسم الالعب
بلوزي ادم
عماري احمد
تسوية وضعية

رقم اإلجازة
1710046
1710059
1710048

اسم النادي
اتحاد وغالنة
اولمبي الرقيبة
اولمبي الرقيبة

رقم اإلجازة
1710113
1710107
1710386
1710377
1710369
رقم اإلجازة
1760052
1740003

طلب اتحاد قمار بتاريخ

2018/02/23

اكابر

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
لعب سلبي
لعب سلبي
مقابلة نافدة معيد
لعب سلبي
لعب سلبي

مقابلة نادي اتحاد وغالنة  #نادي اولمبي الرقيبة
اسم النادي
اتحاد وغالنة
اولمبي الرقيبة

اكابر

مقابلة نافدة مناقشة قرارات الحكم 1.000.00+دج تسدد خالل
شهر آخر أجل  2018/03/28المادة ()102

مقابلة نادي اتحاد الحمادين  #نادي وفاق حاسي خليفة
اسم النادي
اتحاد الحمادين
اتحاد الحمادين
وفاق حاسي خليفة
وفاق حاسي خليفة
وفاق حاسي خليفة

2018/02/23

اكابر

2018/02/23

اواسط

اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارات
لعب سلبي
لعب سلبي
2018/02/26

بناء على طلب اتحاد قمار حول تسوية وضعية الالعب كشيدة سفيان المشارك وهو تحت طائلة العقوبة حسب القضية رقم
94الحضر رقم  06الصادر عن لجنة األنضباط بتاريخ  11نوفمبر  2016في مقابلة شباب سيدي عون ضد نادي اتحاد
قمار قررت اللجنة مايلي :
معاقبة الالعب كشيدة سفيان اجازة رقم  1710513مقابلة نافذة  +العقوبة االصلية  1مقابلة أي ( )1 +1ابتداء من
تاريخ  28فيفري 2018
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