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 استدراك
 اكابر  19/12/2019 شباب تغزوت ≠ نادي الهمايسة  المقابلة 66 قضية رقم

 سي  قررات الجنة مايلي ئينظرا التقرير الحكم الر

  والباقي دون تغيير 18/01/2020الغاء عقوبة المسير بوترعة جمال من نادي الهمايسة بتاريخ 

 أكابر 23/01/2020  الهمايسة نادي  ≠ العقلة نادي  المقابلة 90 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي            ن العقلة 1910278 زكور فرحات عماد

 انذار لعب سلبي ن العقلة 1910339 ميسة عبد العزيز 

 انذار لعب سلبي ن العقلة 1910253 مصباحي ضياء الدين 

 انذار لعب سلبي العقلة ن 1910275 س نشقوري يو

مقابالت نافذة خطاء جسيم لعب خشن المادة  02 ن الهمايسة  1910549 بديده احمد 
110  

  25/01/2020 حاسي خليفة نادي  ≠ الغرابة  نادي المقابلة 91 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 انذار لعب سلبي          ن الغرابة  1910494 نوير محمد 

 انذار لعب سلبي          ن ح خليفة 1910669 رقيق محمد الصالح 

بسبب عدم تاكيد االحتراز المدون على ورقة 30/01/2020تسدد خالل شهر ابتداء من دج 10.000.00لفريق حاسي خليفة غرامة مالية 
 86المقابلة طبقا النص المادة 

 أكابر 25/01/2020 الرقيبة نادي   ≠ تقددين  نادي المقابلة 92 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي تقددين  1910181 بوليفة عبد الرؤف 

 انذار لعب سلبي الرقيبة  1910046 عماري حسن 

 أكابر 25/01/2020 ليزيرقنادي    ≠نادى طالب العربي  المقابلة 93 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد  ليزيرق  1910211 عتوسي وليد 

 أكابر 25/01/2020 نادي المغير   ≠نادي اكفادو    المقابلة 94 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
دج شتم الحكم تسدد 500000+ مقابالت نافذه04  اكفادو  1910220 خزان عبد المطالب

 112المادة  30/01/2020خالل شهر ايتداء من 

 انذار لعب سلبي اكفادو  1910229 عباد صالح الدين 

 انذار لعب سلبي المغير  1910305 حسام  ةقريد

االحتراز المدون على ورقة  بسبب عدم تاكيد 30/01/2020دج يسدد خالل شهر ابتداء من 10.000.00لفريق نادي اكفادو  غرامة مالية 

 86المقابلة طبقا النص المادة 

 



 

 أكابر 25/01/2020 البياضة نادي   ≠ ام الطيور   نادي المقابلة 95 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
دج تسدد خالل 1000.00مقابلة نافذة مناقشة + ام الطيور  1910594 البار اشرف 

 101المادة  30/01/2020من شهر ابتدا 

 اواسط  25/01/2020 البياضةنادي   ≠ ام الطيور   نادي المقابلة 96 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد  ن البياضة  1940274 احمد الصالح مصطفى 

 اواسط  24/01/2020 كونيين نادي  ≠   قمار نادي  المقابلة 97 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد ن قمار  1940265 العماري احمد التجاني 

 مقابلة نافذة معيد ن قمار  1940362 سامح ةقي

 مقابلة نافذة معيد ن كونيين  1940241 عبسي محمد الطالب 

 سأكأكابر 28/01/2020 نادي كونيين    ≠نادى العقلة   المقابلة 98 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد   كونيين  1940251  العيد جيبقاسمي م

 سأكأكابر 12/01/2020 نادي الطالب العربي  ≠نادى تقددين   المقابلة 99 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 مقابلة نافذة معيد  تقددين شباب  1940359 اني نصر الدينجالعر
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