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 10المحضر رقم :     42/11/8401 الجلسة يوم:

 التخي أأسامة  -قفصي فايزة :  الأعضاء الحاضرون

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

24 

CSAWB - CSNCT 2018-12-22  الشرفي اتجرونة 

  نذارين مقابلة انفذة   1810184بكي محمد  من فريق نجوم اتجرونة طرد بسبب تلقيه ا 

 انذار بسبب لعب سلبيي  من فريق نجوم اتجرونة 1810122قرمان عبدالقادر 

  من فريق وفاق بريدة انذار بسبب لعب سلبيي  1810010شوايت محمد 

  سلوك غير رايضي + غرامة بسبب  دتينانف (04) مقابلتين من وفاق بريدة 1810002اسم بلقبن سعيد

  48/14/4018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1800مالية تقدر بـ 
 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

26 

NRNBB-NRIH 2018-12-21  الشرفي اتجموت 

 براهيم  ةبوطرفاي ( 01) من فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة 1810611ا 

  4018-14-48دج تسدد خالل شهر من اتريخ 1000انفذة + غرامة مالية تقدر ب 

  من فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب لعب سلبيي  1810686الولهيي حمزة 

  بن انصر بن شهرة انذار بسبب لعب خطير  من فريق نجوم  1810186العمري يوسف 

  من فريق نجوم انصر بن شهرة انذار بسبب لعب سلبيي  1810181بن شريف بدر الدين 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

22 

RAJA-CSVA 2018-12-14 ما قبل الشرفي افلو 

  فريق ش باب انفوس انذار بسبب لعب خطير  من 1810188ورنوغي عامر 

  من فريق ش باب انفوس انذار بسبب سلوك غير رايضي  1810116عيفة عالل 

28 

CSGG-NCASA 2018-12-15  ما قبل الشرفي افلو 

  من فريق اش بال الغيشة انذار بسبب سلوك غير رايضي   1810228رايسي شوقي 

 من فريق ش باب عين س يدي علي انذار بسبب سلوك غير رايضي  1810281نورالدين  حدوارة 

22 

CSL-MBT 2018-12-14 ما قبل الشرفي اتوايلة 

  براهيم  من فريق مشعل بلدية اتوايلة انذار بسبب لعب سلبيي  1820084خليفي ا 

  سماعيل  انذار بسبب لعب سلبيي  من فريق مشعل بلدية اتوايلة 1810404رابحي ا 

21 

CNBB-USDA 2018-12-22  ما قبل الشرفي افلو 

  من فريق نجوم البيضاء انذار بسبب لعب خطير  1810820خنفوسي داودي 

  من فريق نجوم البيضاء انذار بسبب لعب خطير  1810881محيوسي محمد 
 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

28 

CRBL-IRS  2018-12-15  الشرفي االغواط 

  نذارين مقابلة انفذة  1810116عمران بالل  من فريق بدر االغواط طرد بسبب تلقيه ا 

  براهيم نذارين مقابلة انفذة  1810014مالك ا   من فريق اتحاد الصاديقية طرد بسبب تلقيه ا 

  براهيم  من فريق اتحاد الصاديقية انذار بسبب سلوك غير رايضي  1810181طيراني ا 

  من فريق بدر االغواط انذار بسبب سلوك غير رايضي  1810181بن تربح عالل 
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 02تسوية العب رقم 

 لينغموش عالعب بخصوص ال الرميليةبناًء على طلب التسوية المقدم من طرف اندي نجوم 

يوم  نجوم الرميلية والنجم الصاعد الحاج المشريبحيث أأن الالعب شارك في مباراة 

 81في القضية رقم  08صدرت بحقه ابلمحضر رقم  التي وهو تحت طائلة العقوبة 01/14/4018

نذارين( في مباراة نجوم الرميلية وش باب عين س يدي  والتي تلقى فيها بطاقة حمراء )بسبب تلقيه ا 

 .60/11/4018علي يوم 

 ولذلك قررت اللجنة ما يلي :

  الرميليةمن فريق نجوم  1810081الحامل للرخصة رقم  نغموش عليمعاقبة الالعب 

 42/14/4018( ابتداًء من 01+01بمباراة انفذة + العقوبة الأصلية )

 


