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 93المحضر رقم :     31/31/9133    الجلسة يوم:

 التخي أأسامة  -قفصي فايزة :  الأعضاء الحاضرون

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

311 

CSNCT – CSWB  2019-03-08 الشرفي اتويلة 

  من فريق وفاق بريدة انذار بسبب لعب سلبيي  3133331مكي شهالبيي 

 اتجرونة انذار بسبب لعب سلبيي من فريق نجوم  3133111القادر  قرمان عبد 

 

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

319 

ESML – MCK  2019-03-05  الشرفي الخنق 

   من فريق مولودية ش بيبة الخنق انذار بسبب لعب خطير  3133311بن قسمية محمد 

  االغواط انذار بسبب لعب سلبيي من فريق وفاق  3133111  غاية عمربن مج 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

313 

NRCT - RAJA  2019-03-05  الشرفيما قبل  قلتة س يدي سعد 

  مقابالت  (31ثالث )من فريق رجاء واد طويل طرد بسبب االعتداء على الخصم  3133331ربحي محمد

 31/31/1339دج تسدد خالل شهر من اتريخ  3033انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 

  انذار بسبب اللعب السلبييمن فريق النادي الرايضي لش باب ترقلل  31333111محمد نقاز 

313 

NRCT - NCASA  2019-03-09  الشرفيما قبل  افلو 

 براهيم انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم  عين س يدي علي ش باب من فريق 3133111خوذري  ا 

  31/31/1339دج تسدد من خالل شهر  3333( انفذة + غرامة مالية 33مقابلة )

  االحتجاج على قرار الحكم مقابلة عين س يدي علي انذار بسببش باب من فريق  3133110رايسي فيصل 

   31/31/1339 دج تسدد من خالل شهر 3333( انفذة + غرامة مالية 33)

  االحتجاج على قرار الحكم انذار بسبب عين س يدي علي  ش باب من فريق 3133111شاشي مجذوب

  31/31/1339دج تسدد من خالل شهر  3333غرامة مالية ( انفذة + 33مقابلة )

  ( انفذة + غرامة 33االحتجاج على قرار الحكم مقابلة )ش باب ترقلل من فريق  3133311روشالة خالد

  31/31/1339دج تسدد من خالل شهر  3333مالية 

  دج  3333( انفذة + غرامة مالية 33االحتجاج على قرار الحكم مقابلة ) ش باب ترقللنقاز الناصر من فريق

  31/31/1339تسدد من خالل شهر 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

311 

CSNT - IRIS 2019-03-09 الشرفيما قبل  االغواط 

  من فريق اتحاد الصادقية انذار بسبب لعب سلبيي  3133311شاوي صحراوي 

  من فريق نجوم اتجموت انذار بسبب لعب سلبيي  3133311 أأسامةطيبيي 

  ( أأشهر انفذة 31س تة ) الحكمش تم من فريق اتحاد الصادقية طرد بسب سب و  3133333شاللي محمد

 31/31/1339دج تسدد خالل شهر من اتريخ  0333+ غرامة مالية تقدر بـ 

311 

CRBL - JSRL 2019-03-08 الشرفيما قبل  االغواط 

  من فريق رجاء االغواط انذار بسبب لعب سلبيي  3133113بكر  أأبورحماني 

 


