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 04رمق احملرض      21/11/7101اجللسة يوم:

 التخي أأسامة  - ومميو محمدا :احلارضونالأعضاء 
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 الشرفي جرونةتا 71/77/7171 اتحاد سبقاق -نجوم تاجرونة  

 لينظرا لورقة المقابلة تقرر ما ي : 

  ذة+ ناف على قرار الحكم مقابلة بسبب االحتجاجنادي اتحاد سبقاق انذار  7171711زنيبل ناصر

 .71/77/7171د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  70111011غرامة مالية 

  على قرار الحكم مقابلة نافذة بسبب االحتجاجنادي اتحاد سبقاق انذار  7171771ماروفي صدام 

 .71/77/7171دج تسدد خالل شهر ابتداء من  70111011+ غرامة مالية 

  لعب سلبي.  انذارة نادي نجوم تاجرون  7171111جبالي  اسماعيل  

  خطير. لعب انذارنادي نجوم تاجرونة  7171111بكي محمد لمين 
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 الشرفي واد مرة 71/77/7171 وفاق بريدة - اشراف سيدي بوزيد

 خطيرلعب  انذار شراف سيدي بوزيدا فريق 7171 760دالل عيسى. 

  لعب سلبي. انذار  بريدة وفاق ق فري 7171777صابور جالل 

 استدراك قضية 

بين فريقي )قلتة سيدي سعد  77/77/7171مقابلة يوم  11محضر رقم  71استدراك فى القضية رقم 

 سيدي بوزيد( فى القلتة. اشراف-

 نادي اشراف سيدي بوزيد بـ 7171117 الحامل للرخصة رقم معاقبة الالعب هشام الصغير

خالل شهر واحد ابتداء من د.ج تسدد  710111011غرامة مالية  نافذة + أشهرستة  10

 والباقي بدون تغيير. .71/77/7171
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 الشرفي بن ناصر بن شهرة 71/77/7171 ولودية الخنقم - شهرة بنب. نجوم

 لعب سلبي انذار فريق مولودية الخنق 7171011د رابح حما. 

  لعب سلبي. انذار بن ناصر بن شهرةنجوم فريق  7171707بن سعيدات محمد 

 سلبي لعب انذار بن ناصر بن شهرةنجوم فريق  7171711 طيبي بلقاسم. 
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 الشرفي العسافية 71/77/7171 مل عين ماضيأ - شباب العسافية

  واحدة نافذة  مقابلة 17 الرياضي العسافية طردفريق شباب  7171110لعسري عبد المالك

 تكرير بطاقة.

  واحدة نافذة تكرير بطاقة. مقابلة 17 طرد فريق أمل عين ماضي   7171707بودالي عيسى 
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 الشرفي العسا فية 71/77/7171 وفاق االغواط - سيدي مخلوف أمل

  لعب سلبي. انذاروفاق االغواط  فريق 7171177بوختالة هاني خليل 

  لعب سلبي. مخلوف انذارسيدي  أمل فريق 7171071علي قرميط 
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 الشرفي عين ماضي 71/77/7171 شباب بنانة - الحاجب إتحاد

  على قرار الحكم مقابلة  بسبب االحتجاجانذار فريق شباب بنانة  7171717بوطرفاية ابراهيم

 .71/77/7171د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  70111011نافذة+ غرامة مالية 

 على قرار الحكم مقابلة  بسبب االحتجاجانذار فريق شباب بنانة  1710274 بوطرفاية ابوبكر

 .71/77/7171د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  70111011+ غرامة مالية  نافذة

  لعب سلبي. انذارفريق شباب بنانة  7171717مخلوفي محمد 

  لعب سلبي. انذارفريق شباب بنانة  7171711قرميط عمار 

 لعب سلبي. انذارفريق شباب بنانة  7171711محمد  بن الطيرش 

  لعب سلبي. انذارالحاجب  اتحادفريق  7171170صادقي مبروك 

  لعب سلبي. انذارالحاجب اتحاد فريق  7171107   داودي سعد 

   لعب سلبي. انذارالحاجب اتحاد فريق  7171111احمد اللح 

  لعب سلبي. ارانذالحاجب اتحاد فريق  7171117بلغويني عبد القادر 

 لعب سلبي. انذارالحاجب اتحاد فريق  7171101 طالب لخضر 

 


