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 استدراك
 اكابر  01/02/2020  نادي العقلة ≠  ليزيرق نادي  المقابلة 100 قضية رقم

 جنة مايلي لقررت ال  إليهوالسماع  يسي ئنظرا التقرير الحكم الر

 09/02/2020دج تسدد خالل شهر 1000.00نادي العقلة يعاقب بمقابلة نافذه مناقشة الحكم + 1900415رقم  ةزإجاالمسير بن عمر موسي 

 والباقي دون تغيير 101المادة

  تسوية وضعية عقابية *                     

الموسم 1810538الذي طلب من خاللة تسوية وضعية الالعب عبادلي علي اجازة رقم  08/02/2020على طلب فريق وغالنة بتاريخ  بناء

 قررت اللجنة مايلي  2018/2019الرياضي 

(  05) يساوي في المجموع ما(  04+01)  األصليةمقابلة اقصاء نافذة +العقوبة   01وغالنة * 1910343رقم   إجازةالالعب عبادلي على 

 لكرة القدم هواة  المنظممن القانون  134المادة  09/02/2020نافذة ابتداء من  إقصاءمقابالت 

 أكابر 06/02/2020  ش تغزوت نادي  ≠ اكفادونادي  المقابلة 105 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 انذار لعب سلبي ن اكفادو  1910229 عاد صالح الدين 

 مقابلة نافذه معيد  ن اكفادو  1910223 عبد الرحمان  يداود

 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910150 طويل بلقاسم 

 انذار لعب سلبي ش تغزوت  1910796 عبد ربه ايمن 

 

  08/02/2020   اتحاد المغير نادي  ≠   العقلة نادي المقابلة 106 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب

 انذار لعب سلبي          ن العقلة  1910254 بلقاسمي عمر 

 انذار لعب سلبي          ن العقلة  1910275 شاقوري يونس 

 لعب خشن نافذه  التمقاب 02         المغير إتحاد  1940115 بوزوايدي عبد الرحمان 

بسبب عدم تاكيد االحتراز المدون على ورقة 11/02/2020تسدد خالل شهر ابتداء من دج 10.000.00  العقلة  أمال لفريق غرامة مالية  -

 86المقابلة طبقا النص المادة 

 أكابر 06/02/2020 الطريفاوينادي   ≠ حاسي خليفه نادي المقابلة 107 قضية رقم

    
بسبب عدم تاكيد االحتراز المدون على 12/02/2020دج تسدد خالل شهر ابتداء من 10.000.00  الطريفاوي نادي غرامة مالية لفريق 

 86ورقة المقابلة طبقا النص المادة 
 

 أكابر 06/02/2020 الرقيبةنادي    ≠  الطالب العربي  نادى المقابلة 108 قضية رقم



 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة الالعباسم  
 انذار لعب سلبي ن الطالب العربي  1910108 كبار رمزي

دج تسدد خالل 1000.00مقابلة نافذة مناقشة + ن الرقيبة 1910005 عتير حسن
 101المادة  12/02/2020شهر ابتدا من 

 مقابلة نافذة معيد ن الرقيبة  1910001 جديد العربي

 أكابر 11/02/2020 ليزيرقنادي  ≠  الهمايسة  نادي المقابلة 109 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 شتم الحكم  دج  5000.00مقابالت نافذه + 04  ن الهمايسة  1910306 ذيب عبد الناصر 

المادة  12/02/2020خالل شهر ايتداء من  تسدد
112    

دج تسدد خالل 1000.00مقابلة نافذة مناقشة + ن الهمايسة 1910124 وف ؤالعمامره عبد الر
 101المادة  12/02/2020شهر ابتدا من 

دج تسدد خالل 1000.00مقابلة نافذة مناقشة + ن الهمايسة 1910112 لوبيري سفيان 
 101المادة  12/02/2020شهر ابتدا من 

دج تسدد خالل 1000.00مناقشة +مقابلة نافذة  ن ليزيرق  1910200 فقيري محمد الصالح 
 101المادة  12/02/2020شهر ابتدا من 

 انذار لعب سلبي ن ليزيرق 1910242  أسامةضو 

 أكابر 11/02/2020  اليباضة نادي ≠     كونيين نادى  المقابلة 110 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 لعب سلبي إنذار البياضةن  1910365 ديده خير الدين 

 أكابر)كأس( 11/02/2020   إتحاد المغير ≠ وفاق طالب العربي المقابلة 111 قضية رقم

 العقوبة إسم النادي رقم اإلجازة اسم  الالعب
 ناصرالبن عاشور 

 صالح الدين
 لعب سلبي إنذار إتحاد المغير 1910737

دج تسدد خالل 1000.00نافذة مناقشة + مقابلة وفاق طالب العربي 1910791 عالوة محمد   
 101المادة  12/02/2020شهر ابتدا من 
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