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 11احملرض رمق :     51/15/8152 اجللسة يوم:

 التخي أأسامة  -امميو محمد :الأعضاء احلارضون

37 

 الشرفي عين ماضي 05/00/8002 مل سيدي مخلوفأ - اتحاد الحاجب

  فريق امل سيدي مخلوف انذار بسبب لعب سلبي. 0300308الحق  طالب عبد 

  فريق امل سيدي مخلوف انذار بسبب لعب سلبي. 0300303 احمد بلبول 

  فريق امل سيدي مخلوف انذار بسبب لعب سلبي 0300173طرفاية بلقاسم وب 
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 الشرفي سيدي مخلوف 08/00/8002 بن شهرة.بنجوم  - جيل  بنانة

  على  بسبب االعتداء ثالثة مقابالت نافذة 07فريق جيل بنانة  0300827قرميط عمر الفاروق

تسدد خالل شهر ابتداء من  دج05500500+ غرامة مالية   قابلةمفي نهاية الفس المنا

01/00/8002. 

  فريق جيل بنانة انذار بسبب لعب سلبي. 0300827قر ميط عمر الفروق 

 فريق جيل بنانة انذار بسبب لعب سلبي. 0300837طرفية ابوبكر بو 

  بن شهرة انذار بسبب لعب سلبي..فريق نجوم بن ن 0300010قويدري حسين 

 بن شهرة انذار بسبب لعب سلبي..فريق نجوم بن ن 0300207عبد العزيز عبد النور 
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 الشرفي الخنق 08/00/8002 تحاد الحاجبإ - مولودية الخنق

   سلوك غير رياضي اتجاه الحكم  بسبب طردفريق اتحاد الحاجب  0300037بن قويني عبد القادر

 .01/00/8002د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  5000ربع مقابالت نافذة + غرامة مالية أ 07

   فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب لعب سلبي. 0300018داودي سعد 

   تحاد الحاجب انذار بسبب لعب سلبي.فريق ا 0300057مسعودان موالي الطيب 

   فريق مولودية الخنق انذار بسبب لعب سلبي.  0300175محمدي هواري 

  فريق مولودية الخنق انذار بسبب لعب سلبي. 0300172عاشور موسى 
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 الشرفي العسافية 08/00/8002 مل سيدي مخلوفأ - شباب العسافية

   سلوك غير رياضي اتجاه الحكم  بسبب طردمخلوف فريق امل سيدي  0300173بوطرفية بلقاسم

 .01/00/8002د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  55000500ربع مقابالت نافذة + غرامة مالية أ 07

  انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم  فريق امل سيدي مخلوف 0300307بريشي الحاج عيسى

 .16/00/8002ابتداء من  د.ج تسدد خالل شهر 05000500 مالية مقابلة نافذة + غرامة

  فريق شباب العسافية انذار بسبب لعب سلبي. 0300733شنوفي رابح 
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 الشرفيما قبل  حاسي الرمل 08/00/8002 مل حاسي الدالعةأ - وداد حاسي الرمل

 فريق وداد حاسي الرمل انذار بسبب لعب سلبي. 0300385بوعيشة النذير 

  حاسي الرمل انذار بسبب لعب سلبيفريق وداد  0300387ريش عز الدين  . 

  فريق وداد حاسي الرمل انذار بسبب لعب سلبي 0300387ثامر محمد. 

  فريق امل حاسي الدالعة انذار بسبب لعب سلبي 0300077بيران اسامة. 

  فريق امل حاسي الدالعة انذار بسبب لعب سلبي. 0300073بن جدو الحسين 

  الدالعة انذار بسبب لعب سلبي.فريق امل حاسي  0300027صيافة عيسى 
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 الشرفيما قبل  تاجموت 08/00/8002 تحاد الصادقيةإ -نجوم تاجموت 

  مقابلة واحدة نافذة تكرير   00 طرد فريق نجوم تاجموت0300277بومدين عبد الرحمان

 بطاقة.

  فريق اتحاد الصادقية انذار بسبب لعب سلبي. 0300110الرق حمزة 

 فريق نجوم تاجموت انذار بسبب لعب سلبي. 0300288 لجود ايوب 

 


