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  نةــاللج رئیس  عب�د محمد الع�د
المكي محمد دودي اللجــنة  كاتب    

 عویني فؤاد 1810005 المبي اكفادو انذار لعب سلبي
الدینعباد صالح  1810813 المبي اكفادو انذار لعب سلبي  
 بحري عبد المطلب 1810834 المبي اكفادو انذار لعب سلبي
 سلطاني یوسف 1810807 المبي اكفادو انذار لعب سلبي
 بدیدة احمد 1810030 اتحاد الھمایسة انذار لعب سلبي
 حداد عصام 1810124 اتحاد الھمایسة انذار لعب سلبي

+  11/02/2019مقابالت نافذة ابتداء من 4
دج سب وشتم الحكم  5000.00مالیة غرامة 

 المساعد

 ھمیسي أحمد 1810028 اتحاد الھمایسة

 قضیة رقم 186 المقابلة اتحاد تندلة = تحدي الحمرایة 2019/01/18 أكابر

 مختاري ھشام 1810926 اتحاد تندلة مقابلة نافذة معید
 عون إسماعیل 1810328 اتحاد تندلة مقابلة نافذة معید
دج  1000مقابلة نافذة + غرامة مالیة 

11/03/2019تسدد قبل  احتجاج  
 ھبھوبة فوزي 1810329 تحدي الحمرایة

 قضیة رقم 187 المقابلة ش حي النصر = ش سیدي عون 2019/02/09 أكابر

فطحیزة علي  1810637 ش حي النصر إنذار لعب سلبي
 الحسین

 قضیة رقم 185 المقابلة المبي اكفادو = اتحاد الھمایسة        2019/01/25 أكابر
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 شراده نزار 1810662 ش حي النصر إنذار لعب سلبي
 عزوز عبد المعز 1810767 شباب سیدي عون مقابلة نافذة معید

 قضیة رقم 188  المقابلة اتحاد الھمایسة = نادي النخیل 2019/02/09 أكابر

مناقشة  1000.00مقابلة نافذة + غرامة مالیة 
 قرار الحكم

 فرحات م البشیر 1810112 اتحاد الھمایسة

مناقشة  1000.00مقابلة نافذة + غرامة مالیة 
 قرار الحكم

 شكیمة مسعود  1810340 نادي النخیل

 قضیة رقم 189  المقابلة اتحاد الغرابة = امل غمرة 2019/02/09 أكابر

قار عماد الدینت 1810844 اتحاد الغرابة إنذار لعب سلبي  
حضرةسالم  1810295 اتحاد الغرابة إنذار لعب سلبي  
 صیاد تواتي 1810514 امل غمرة إنذار لعب سلبي
 سوید یاسین 1810047 امل غمرة إنذار لعب سلبي

11/02/2019دج سوء تنظیم تسدد خالل شھر ابتداء من 2500.00غرامة مالیة لنادي الغرابة   
 قضیة رقم 190  المقابلة ن الغزال الذھبي = نادي البیاضة 2019/02/09 أكابر

 فتح هللا تقي الدین 1810606 ن الغزال الذھبي مقابلة نافذة معید
 قضیة رقم 191  المقابلة و الدبیلة = ش تقدیدین 2019/02/08 أكابر

 داودي عبد العزیز 1810461 وفاق الدبیلة مقابلة نافذة معید
نافذة معیدمقابلة   نوي طارق 1810131 شباب تقدیدین 

 قضیة رقم 192  المقابلة اولمبي الرقیبة = ش قمار 2019/02/08 أكابر

 بكاكرة محمد 1810062 نادي شھداء قمار إنذار لعب سلبي
 عطیة أكرم 1840003 اولمبي الرقیبة إنذار لعب سلبي
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 قضیة رقم 193  المقابلة اتحاد وغالنة = أمال العقلة  2019/02/08 أكابر

مناقشة  1000.00+ غرامة مالیة مقابلة نافذة 
11/03/2019تسدد قبل  قرار الحكم  

 حناشي علي 1810555 اتحاد وغالنة

مناقشة  1000.00مقابلة نافذة + غرامة مالیة 
11/03/2019قرار الحكم تسدد قبل   

 جاب هللا عبد الصمد 1810544 اتحاد وغالنة

مناقشة  1000.00مقابلة نافذة + غرامة مالیة 
11/03/2019الحكم تسدد قبل قرار   

 لقمي نور الدین 1810548 اتحاد وغالنة

 دبیلي محمد 1810442 اتحاد وغالنة إنذار لعب سلبي
 بالمسعود أسامة 1810430 أمال العقلة مقابلة نافذة معید
 بلقاسمي عمر 1810424 أمال العقلة إنذار لعب سلبي
یعقوبضیف  1810580 أمال العقلة إنذار لعب سلبي  

 قضیة رقم 194  المقابلة اتحاد الزقم =وفاق ح خلیفة  2019/02/08 أواسط

نافذة معیدمقابلة   نزار أحمد یاسین 1860726 اتحاد الزقم 
 قضیة رقم 195  
 تسویة وضعیة

بتاریخ  74بطلب من نادي شھداء قمار لالعب دغمة عالء الدین المعاقب بأربعة مقابالت نافذة قضیة رقم  
وھو تحت طائلة  23/11/2018والذي شارك في مقابلة ش قمار * وفاق حاسي خلیفة بتاریخ  20/11/2018

 العقوبة 
*تسوى وضعیتھ ب 04مقابالت +  01 مقابلة = لتصبح 05 مقابالت ابتداء من 2019/02/11
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