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NRCT - NRNR  2018-12-28   الشرفيما قبل  وادي مرة 

  انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم  من فريق النادي الرايضي لش باب ترقلل 1810111خليفة عمار

  1016-01-00دج تسدد من خالل شهر  1000( انفذة + غرامة مالية تقدر ب 01مقابلة )

  من فريق النادي الرايضي لش باب ترقلل  انذار بسبب لعب خطير  1810119خيالي مهدي 

00 

CSGG - NSRHM  2018-12-28  الشرفيما قبل  الحاج المشري 

 ( 01طرد بسبب سب وش تم الحكم أأربع )من فريق ش باب جيل الغيشة  1810908الطاهر  بوخرج

 1016-01-00دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000مقابالت انفدة + غرامة مالية تقدر بـ

  ابلة مق من فريق ش باب جيل الغيشة انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم 1810911عويفات السعدي

  1016-01-00دج تسدد من خالل شهر  1000مالية تقدر ب ( انفذة + غرامة 01)

  نذار بسبب لعب خطير  ا من فريق جيل ش باب الغيشة 1810910عويفات مصطفي 

  من فريق جيل ش باب الغيشة انذار بسبب لعب سلبيي  181990شمس الدين الناصر 

  ( 1+1)اة خمسالحكم بعد نهاية المبار من فريق جيل الغيشة سب وش تم  1810911انهي مصطفي

  1016-01-00دج تسدد من خالل شهر  1000انفذة + غرامة مالية تقدر ب مقابالت 
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01 

USDA - CSL 2018-12-28  الشرفيما قبل  اتجموت 

  نذارينمن فريق ش بيبة اللماية طرد بسبب تلقيه  1810161ابلحاج العيد  ( انفذة 01مقابلة ) ا 

   لعب سلبيي  جبال عمور انذار بسبب  من فريق  اتحاد 1810108بوشيبة جمال 

  لعب سلبيي من فريق اتحاد جبال عمور انذار بسبب  1810119حبيب محمد 

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

01 

NRABHD - ASAM 2018-12-29  الشرفيما قبل  عين ماضي 

  نذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة امن فريق وداد حاسي الدالعة  1810019بن جدو نورالدين

  1016-01-00دج تسدد من خالل شهر  1000( انفذة + غرامة مالية تقدر ب 01)

   ( 01نذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة )امن فريق وداد حاسي الدالعة  1810010 أأسامةبيران

  1016-01-00دج تسدد من خالل شهر  1000انفذة + غرامة مالية تقدر ب 

  من فريق امل عين ماضي انذار بسبب لعب خطير  1810909ماصنة علي صابر 

  (01من فريق امل عين ماضي انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة ) 1810169زاوي محمد 

  1016-01-00من خالل شهر  دددج تس 1000انفذة + غرامة مالية تقذر ب 

  ( 01انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة )من فريق امل عين ماضي  1810161ط خليفة غيبن

 1016-01-00دج تسدد من خالل شهر  1000انفذة + غرامة مالية تقذر ب 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة ةالقضي رقم

00 

CASA-NASB 2018-12-23  المجموعة "أأ" عين س يدي علي 

  من فريق امل س يدي بوزيد انذار بسبب لعب سلبيي  1810061بومدين الهاشمي 

  ش باب س يدي علي  انذار بسبب لعب سلبييمن فريق  1810980حمديين مليك 

01 

JSRL-NRMH 2018-12-29 الشرفي حاسي الرمل 

  من فريق حاسي الرمل انذار بسبب لعب سلبيي  1810616بوقرة صالح الدين 

  من فريق حاسي الرمل  انذار بسبب لعب سلبيي  1810890كعبوش عبد القادر 

  من فريق رجاء االغواط انذار بسبب لعب سلبيي 1810691بن مشري محمد 

 

 


