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 31المحضر رقم :     92/10/2901    الجلسة يوم:

 التخي أأسامة  -قفصي فايزة :  الأعضاء الحاضرون

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية
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IRBT - HOM 2019-01-26  الشرفي عين ماضي 

  ( مقابالت انفدة + 00أأربع )طرد بسبب سب و ش تم الحكم من فريق  1110361بلقاسمي عبد القادر

  01-02-2019دج تسدد خالل شهر من اتريخ  0000غرامة مالية تقدر بـ

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

66 

ASAM - WRBB 2018-01-11 الشرفي الحيران قصر 

  من فريق الحدة انصر بن شهرة انذار بسبب سلوك غير رايضي  1110702ابلعربيي الطاهر 

  من فريق امل عين ماضي انذار بسبب سلوك غير رايضي  1110701غزال محمد 

61 

WRBB - GSB 18/01/2019 الشرفي س يدي مخلوف 

 ( انفدتين 09فريق جيل بنانة طرد بسبب محاولة االعتداء على الحكم مقابلتين ) 1110110محمد  بختاوي

 99/01/9012دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000+ غرامة مالية تقدر بـ 

  فريق الوحدة بن انصر بن شهرة طرد بسبب سب وش تم الخصم مقابلتين  1110022بوحنية عبد الجبار

 99/01/9012دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000مالية تقدر بـ  ( انفدتين + غرامة09)

  فريق الوحدة بن انصر بن شهرة انذار بسبب سلوك غير رايضي 1110027فروج عمار 

  فريق جيل بنانة انذار بسبب سلوك غير رايضي 1110117هاللبة مخلوف 
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  فريق جيل بنانة انذار بسبب سلوك غير رايضي 1110191مخلوفي البشير 

 فريق جيل بنانة انذار بسبب تضييع الوقت 1110190دي أأحمد حم 

  فريق جيل بنانة انذار بسبب تضييع الوقت 1110190بوطرفاية نور الدين 

  فريق جيل بنانة انذار بسبب تضييع الوقت 1110111بخيل أأبو بكر 

  بناء على التحفظات المقدمة من طرف فريق جيل بنانة س يدي مخلوف على االعب فروج عمار و الحامل

كون الالعب المشار اليه شارك في المباراة و هو تحت طائلة  07و الصدرية رقم  1110027الرخصة 

فظات غير مقبولة من قانون كرة القدم هواة بحيث ان التح 130العقوبة. قررت اللجنة ما يلي عمال ابلمادة 

 شكال ً

62 

NRNBB - JSKH 2019-01-25  الشرفي قصر الحيران 

  من فريق ش بيبة قصر الحيران انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة  1110397عطيه مصطفى

 9012-02-01دج تسدد من خالل شهر  1000( انفذة + غرامة مالية تقدر ب 01)

  دج  10000( انفذة + 10نجوم بن انصر بن شهرة عشر مقابالت ) من 1110100القادر عبد صالي

  01-09-9012تسدد من خالل شهر 

10 

WRBB - MCK  2019-01-25   الشرفي بن انصر بن شهرة 

   نذارين  1110020غريس لخضر  من فريق الوحدة بن انصر بن شهرة طرد بسبب تلقيه ا 

  نذارين  1110027فروج عمار  من فريق الوحدة بن انصر بن شهرة طرد بسبب تلقيه ا 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

13 

USDA - CASA  2019-01-11  ما قبل الشرفي افلو 

  نذارين تل من فريق جبال عمور طرد بسبب  1110727سعدي عبد الحفيظ  قيه ا 

  نذارين  1110711زخروف عبد الوهاب  من فريق عين س يدي علي طرد بسبب تلقيه ا 

  رار الحكم مقابلة من فريق جبال عمور انذار بسبب االحتجاج على ق 1110901حبيب عبد الرحمان

  02-01-9012دج تسدد من خالل شهر  1000( انفذة +غرامة مالية تقدر ب 01)

  من فريق عين س يدي علي انذار بسبب لعب سلبيي  1110776قريبيي محمد  

10 

CSL - CNBB 2019-01-18 ما قبل الشرفي اتجرونة 

من فريق نجوم البيضاء انذار بسبب لعب سلبيي                                                       1110002احمد  زريكي

 من فريق امل ش بيبة اللماية انذار بسبب لعب سلبيي  1100101زهيو محمد 

10 

CSNT - ESM 2019-01-25  ما قبل الشرفي س يدي مخلوف 

  س يددي مخلوف انذار بسبب سلوك غير رايضي من فريق امل  1110300غويرق علي 

  نجوم اتجموت  انذار بسبب سلوك غير راي ضي من فريق  1110027زيتوني  عبد الحليم 

17 
NSHM - MBT 2019-01-25 ما قبل الشرفي اتوايلة 

  من فريق بلدية اتويلة انذار بسبب لعب سلبيي 1110913قرابص عالل  

16 

NCASA - USDA  2019-01-26     ما قبل الشرفي  افلو 

  من فريق اتحاد جبل عمور انذار بسبب لعب سلبيي  1110727سعدي عبد الحفيظ 

  علي انذار بسبب لعب خطير  عين س يديمن فريق  ش باب  1110777سالمي حميد 

  ش باب عين س يدي علي  انذار بسبب لعب خطير  من فريق  1110776كربيي محمد 

  نذارين  1110939نور الدين محمد  من فريق اتحاد جبال عمور طرد بسبب تلقيه ا 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

11 

JSRL - ESM 2019-01-12  الشرفيما قبل  س يدي مخلوف 

 انذار بسبب لعب خطير  من فريق امل س يدي مخلوف 1110331 لوفخطالب م 

  من فريق رجاء االغواط انذار بسبب لعب سلبيي  1110132ادريس موالي الطيب 

  من فريق امل س يدي مخلوف انذار بسبب تضييع الوقت  1110003الرق عيسى   

12 

MCL - JSRL 19/01/2019 الشرفيما قبل  عبد القادر بن حميد 

  فريق مولودية االغواط انذار بسبب سلوك غير رايضي 1110116ميلودي مبخوت 

  فريق مولودية االغواط انذار بسبب سلوك غير رايضي 1110126بن الشريف عبد النور 

  براهيم  فريق رجاء االغواط انذار بسبب سلوك غير رايضي 1110602جريبيعة ا 

20 

ESM - NRIS 18/01/2019 الشرفيما قبل  عبد القادر بن حميد 

 فريق أأمل س يدي مخلوف بسبب اللعب السلبيي 1110330مخلوف  بن الطيرش 

  فريق اتحاد الصادقية انذار بسبب اللعب الخطير 1100111خلفاوي رابح 

21 

CSML - CSNT 18/01/2019 الشرفيما قبل  اتجموت 

 ( 01فريق السالم االغواط انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم، مقابلة ) 1110160العز ابلله  شانة

 99/01/9012دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000انفدة + غرامة مالية تقدر بـ 

  فريق نجوم اتجموت انذار بسبب اللعب الخطير  1110027زيتوني عبد الحليم 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

11 

CNBB - CSWBB 2019-01-011 ما قبل الشرفي اتوايلة 

  ( 00أأربع )من فريق نجوم بلدية البيضاء طرد بسبب سب و ش تم الحكم 1110070خمفوسي داودي

  01-02-2019دج تسدد خالل شهر من اتريخ  0000مقابالت انفدة + غرامة مالية تقدر بـ

  انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة من فريق نجوم بلدية البيضاء  1110006ميهوسي محمد

 9012-02-01دج تسدد من خالل شهر  1000( انفذة + غرامة مالية تقدر ب 01)

  من فريق نجوم بلدية البيضاء انذار بسبب لعب خطير  111003براديد حمزة 

  من فريق نجوم بلدية البيضاء انذار بسبب لعب خطير  1110013مواهلية عبدللهc 

19 

ESM-IRS  2019-01-18  ما قبل الشرفي عبد القادر بن حميدة 

  من فريق امل س يدي مخلوف انذار بسبب لعب سلبيي  1110330بن طيرش مخلوف 

  انذار بسبب لعب سلبيي   اتحاد الصادقية من فريق 1100111خلفاوي عبد العزيز 

 

 


