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 10 احملرض رمق :     42/01/7410    اجللسة يوم:

 التخي أأسامة  - مميو محمدأأ :  الأعضاء احلارضون
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 الشرفي واد مرة 31/31/7132 ي بوزيدواد الطويل / اشراف سيد

 نذارينإقيه فذة لتل: مقابلة نا طردفريق ا. سيدي بوزيد  3231171ني مصطفى رحما .

 لعب خطير. نذارإ فريق ا. سيدي بوزيد 3231171.عبد القادر وليد 

 لعب سلبي. نذارإفريق واد الطويل  3231111 رالهامل عما.

 12 

 الشرفي قلتة س/سعد 31/31/7132 ائد قلتة س/سعد/واد مزير

  لعب سلبي. نذارإ قلتة س/سعد فريق 3231111فقاري زين العابدين 

 لعب سلبي. نذارإ فريق واد مزي 3231317ني احمد عثما 

  لعب سلبي. نذارإ فريق واد مزي 3231313بلعباس عبد هللا 

31

 الشرفي عين ماضي 71/31/7132 وفاق بريدة / هالل واد مزي  

 .نظرا لورقة المقابلة 

 .نظرا لتقرير فريق  وفاق بريدة 

 الكاتب. + الرئيس: اعضاء من فريق  وفاق بريدة  نظرا لمقابلة 

 :ما يلي  لهذا تقرر لجنة االنضباط

 غرامة مالية  + فذة: مقابلة واحدة ناطرد فريق وفاق بريدة 3231331 واهلية عبد هللام

 .71/31/7132هذا ابتداء من ر ودج تسدد خالل شه 3111

 لعب سلبي. نذارإ فريق واد مزي 3231317حمد أني عثما 
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 لعب سلبي. نذارإ فريق واد مزي 3231177حمد أ سالمي 

 لعب سلبي نذارإ فريق واد مزي 3231313 بلعباس عبد هللا 
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 الشرفي تاجرونة 71/31/7132 سعد.ائد قلتة سر-  اتحاد تاجرونة

 .نظرا لورقة المقابلة 

 .نظرا لتقرير حكم المقابلة 

 .نظرا لتقرير مندوب المقابلة 

  لهذا تقرر لجنة االنضباط  ما يلي: 

 الحكم والمندوببسبب سلوك غير رياضي تجاه  :طردتب العام قادة ماحي الكا. 

دج تسدد خالل شهر  7111لية   + غرامة ما رسمية عمالأومعاقب من كل   نافذ شهر  13 

 .71/31/7132و هذا ابتداء من 

  لعب سلبي نذارإ فريق اتحاد تاجرونة 3231731لجود الطاهر 

 لعب سلبي نذارإ فريق اتحاد تاجرونة 3231717 بدراني احمد 

  لعب سلبي نذارإفريق رائد قلتة سيدي ساعد  3231121بوقر الناصر 

  لعب سلبي نذارإفريق رائد قلتة سيدي ساعد  3231111ربحي هيشام 

  قيه انذارين فذة لتلمقابلة نا : طرد 3231731بدراني مصطفى 
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