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 69المحضر رقم :     91/99/8109 الجلسة يوم:

 التخي أأسامة  -قفصي فايزة :  الأعضاء الحاضرون

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

901 

NASB - NROM  2019-02-16  الشرفي وادي مزي 

  ( 09من فريق اشراف س يدي بوزيد طرد بسبب لعب خطير مقابلة ) 9890166بومدين بوزيد الشريف

 انفذة 

  ( انفذة09طرد بسبب لعب خطير مقابلة )من فريق نجم واد مرة  9890611خنفر محمد 

  ( + 09من فريق نجم واد مرة انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة انفذة ) 9890691خنفر توفيق

  91-01-1091دج تسدد من خالل شهر من اتريخ  9000

 

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

908 

ASAM - MCK 2019-02-16  الشرفي الخنق 

  من فريق امل عين ماضي انذار بسبب لعب سلبيي  9890111محمد هيزوم 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

901 

NRNBB - WSRH 2019-02-16  الشرفيما قبل  حاسي الرمل 

   من فريق نجوم بلدية انصر بن شهرة انذار بسبب لعب سلبيي  9890811روان لخضر 

990 

MBHR - NRABHD 2019-02-16  الشرفيما قبل  الدالعة 

  من فريق امل حاسي الدالعة انذار بسبب لعب سلبيي  9890111 أأسامةبن الس بع 

  من فريق امل حاسي الدالعة انذاربسبب لعب خطير  9890111ابهي احمد 

  من فريق امل حاسي الدالعة انذار بسبب لعب سلبيي  9890110طيبيي عمار 

  مولودية حاسي الرمل انذاربسبب لعب سلبيي من فريق  9890811بن قشوة احمد 

  من فريق مولودية حاسي الرمل انذار بسبب لعب سلبيي  9890869بلكحل محمد 

 

 

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

999 

CNBB - NRNR 2019-02-16  الشرفيما قبل  واد مرة 

  نذاريننجوم البيضاء طرد بسبب تلقيه من فريق  9890111 أأسامةفاسي  ( 09مقابلة انفذة ) ا 

  ( 09من فريق نجوم البيضاء طرد بسبب لعب خطير مقابلة انفذة ) 9890116بن طالب ايمن 

 (09طرد بسبب لعب خطير مقابلة انفذة )من فريق نجوم رميلية  9899091 بركات عبدالله  

  من فريق نجوم البيضاء انذار بسبب سلوك غير رايضي  9890119لعقوني براهيم 
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991 

USDA - NRCT 2019-02-15  الشرفيما قبل  افلو 

  من فريق اتحاد جبال عمور انذار بسبب لعب سلبيي  9890611ميلودي عيسى 

 من فريق النادي الرايضي لش باب ترقلل انذار بسبب لعب سلبيي  9890111نور الدين  قندوزي 

  من فريق النادي الرايضي لش باب ترقلل طرد بسبب تلقيه انذاريين مقابلة انفذة  9890110دوخي عمر

(09 ) 

  (09)انذاريين مقابلة انفذة عمور طرد بسبب تلقيه من فريق اتحاد جبال  9890119حبيب عبدالرحمان 

991 

CSL - NSRHM 2019-02-15  الشرفيما قبل  الحاج المشري 

  من فريق النجم الصاعد الحاج المشري انذار بسبب لعب خطير  9890111متيجي زين العابدين 

  من فريق امل ش بيبة اللماية انذار بسبب لعب سلبيي  9890186ابلعربيي بن عجيلة 

991 

RAJA - CASA  2019-02-16  الشرفيما قبل  عين س يدي علي 

  من فريق عين س يدي علي  انذار بسبب لعب سلبيي  9890689بغدادي عبدالقادر 

  من فريق رجاء وادي الطويل انذار بسبب لعب خطير  9890111دمان لعرج 

 

 تدارك قضية :

  11 :قضية رقم        91المحضر رقم : 

  (08ثمانية )من نجوم بن انصر بن شهرة  9890911صالي عبد القادر 

 09-01-1091دج تسدد من خالل شهر  90000انفذة +  مقابالت


