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العيد محمد عبيد   نةــاللج رئيس  

المكي محمد دودي اللجــنة  كاتب    

ادي مرادحم 1710008 شهداء قمار لعب سلبي  

زكرياء ة اسامـــةقخلي 1710005 شهداء قمار لعب سلبي  

 ستو صـــــالح 1710003 شهداء قمار لعب سلبي

 كينة اسامة 1710002 شهداء قمار لعب سلبي

 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة
دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

 بن عوالي بدرالدين 1710084 شباب تقديدين

 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة
دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

طارق ينو 1710095 شباب تقديدين  

بتداء ا )شتم الحكم(مقابالت نافذة 4

دج 5000+  11/03/2018من 

تسدد خالل شهر اخر اجل 
06/04/2018  

 باباي محمد الحافظ 1710082 شباب تقديدين

= اتحاد االصنام امال المقرن  2018/03/02 اكابر  قضية رقم 198 المقابلة 

 قضية رقم 197 المقابلة           شباب تقديدين  = شهـــداء قمار  2018/02/24 اكابر

تقرير الحكم ىبناء عل-  
تقرير المندوبعلى نظرا -  
اع الحكموبعد سم-  
وبعد سماع مسؤولي شباب تقديدين-  

 قررت اللجنة مـــايلي :

http://www.lwf-eloued.com/
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 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة

دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

نامال المقر  زواري احمد جمال 1710859 

 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة
دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

 غرغوط محمد 1710218 امال المقرن

 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة
دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

 سروطي ذو الكفل 1710452 اتحاد االصنام

مي الهاشميبراهي 1710453 اتحاد االصنام لعب سلبي  

 قضية رقم 199 المقابلة  ليزيرق= اتحاد  لمبي الرقيبةا 2018/03/02 اكابر

 سوداني عمار 1710491 اتحاد ليزيرق لعب سلبي

 قريرح صالح الدين 1710046 المبي الرقيبة لعب سلبي

 قضية رقم 200 المقابلة  الحمادين= اتحاد  اتحاد كوينين 2018/03/03 اكابر

 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة
دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

سام الدينمهرية ح 1710255 اتحاد كوينين   

 قاسمي اسماعيل 1710256 اتحاد الحمادين لعب سلبي

ربيعالهميسي  1710493 اتحاد الحمادين مقابلة نافذة )معيد(  

 قديري الصادق 1710110 اتحاد الحمادين مقابلة نافذة )معيد(

لة االعتداء مقابالت نافذة )محاو 8

ابتداء من  (على الحكم
+غرامة مالية  11/03/1820

دج تسدد اخر اجل 5000.00

06/04/2018  

 مهرية حسام الدين 1710255 اتحاد كوينين

مقابلةال شباب سيدي خليل=ابطال الزوالية 2018/03/02 اواسط  قضية رقم 201 

 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة
دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

الب جابرط 1740458 شباب سيدي خليل  

 بن طالب ابراهيم 1740429 ابطال الزوالية لعب سلبي

كابرا تحاد الهمايسة=اامال المقرن 2018/02/27  مقابلةال   قضية رقم 202 

http://www.lwf-eloued.com/
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 قدوري عامر 1710207 امال المقرن لعب سلبي

 هزلة بالل 1710783 امال المقرن لعب سلبي

 فرحات بالل 1710806 اتحاد الهمايسة لعب سلبي

 بريبش حسن 1710804 اتحاد الهمايسة لعب سلبي

 ابتداء (الحكم شتم)أشهر نافذة  6

11/03/2018 من     +

دج غرامة تسدد اخر 10000.00

06/04/2018اجل   

1013117 اتحاد الهمايسة )مسير( بوترعة جمال   

كابرا نصر نجوم تغزوت =غمرةامال  2018/02/27  مقابلةال   قضية رقم 203 

ب سلبيلع 3230171 نجوم تغزوت  حتمهيش فا   

ابتداء  (الحكم شتممقابالت نافذة ) 4

+غرامة مالية  11/03/1820من 

دج تسدد اخر اجل 5000.00

06/04/2018  

ي العيدمسل 1710332 نجوم تغزوت  

/11/03أشهر نافذة ابتداء من  6    

دج غرامة 10000.00+ 2018

06/04/2018تسدد اخر اجل   

(رشيد فاضل )مدرب 1710037 نجوم تغزوت  

ابتداء من  مقابالت نافذة 4

+غرامة مالية  11/03/1820

دج تسدد اخر اجل 5000.00

06/04/2018  

غمرةامل    ويد ياسينس 1710628 

يلعب سلب ة عبد الحيحنان 1740499 امل غمرة   
 

23/02/2018مقابلة اتحاد وغالنة = اولمبي الرقيبة بتاريخ  194 رقم استدراك قضية  

ب سلبيلع بةاولمبي الرقي   فريرح صالح الدين 170046 

ية عبد القادرحم 171080 اتحاد وغالنة لعب سلبي  

 (مناقشة قرار الحكم )مقابلة نافذة
دج تسدد خالل شهر اخر 0010+

 2018/04/06 اجل

 قنوني محمد الشريف 1710847 اتحاد وغالنة
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