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 50المحضر رقم :     31/11/8103  الجلسة يوم:

 التخي أأسامة  -قفصي فايزة :  الأعضاء الحاضرون

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

31 

NASB – CSNCT 10/11/2018 الشرفي اتجرونة 

  فريق نجوم اتجرونة انذار بسبب اللعب الخطير 3830151ش نافي علي 

  فريق أأشراف س يدي بوزيد انذار سلوك غير رايضي 3830835خدامي مختار 

10 

HOM - CSAWB 10/11/2018 الشرفي اتوايلة 

  انذار بسبب اللعب السلبييفريق وفاق بريدة  3830001طهاري عبد القادر 

  فريق وفاق بريدة انذار بسبب اللعب الخطير 3830153طهاري صالح الدين 

13 

IRBT – IRBS 10/11/2018 الشرفي س بقاق 

   براهيم تحاد س بقاق س نتين ) 3830181شاشي ا  دج  30000( انفذتين + غرامة مالية تقدر بـ 01فريق ا 

 31/33/1038تسدد خالل شهر من اتريخ 

 ( مبارايت انفذة ابتداًء من 05يعاقب اندي اتحاد س بقاق من االس تقبال في ملعبه خمس )

31/33/1038 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

11 

GSB - NRNBB 10/11/2018 الشرفي بن انصر بن شهرة 

  نذارين، مقابلة )فريق جيل بنانة طرد  3830313طالب لخضر  ( انفذة.03بسبب تلقيه ا 

  فريق نجوم بن انصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبيي 3830351حمدي بوبكر 

  فريق جيل بنانة انذار بسبب اللعب السلبيي 3830310بوطرفاية نور الدين 

 .نذار لملعب بن انصر بن شهرة لعدم توفر الماء واال انرة  أ خر ا 

11 

NRIH – WRBB 10/11/2018 الشرفي بن انصر بن شهرة 

  من فريق الوحدة بن انصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبيي 3830115مش يكل محمد 

  من فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب السلبيي 3830111جربوعة الطاهر 

  من فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب السلبيي 3830151قنيول ايسين 

 من من فريق الوحدة بن انصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبيي 3830011عبد الجبار  بوحنية 

 .نذار لملعب بن انصر بن شهرة لعدم توفر الماء واال انرة  أ خر ا 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

11 

ASTBH – WSRHR 10/11/2018 ماقبل الشرفي حاسي الرمل 

  فريق وداد حاسي الرمل انذار بسبب اللعب السلبيي 3830111محبوب محمد 

  انذار بسبب اللعب الخطيرفريق ترجي الحويطة  3830511محجوبيي بوجمعة 

15 

NRBB – NRABHD 10/11/2018 ماقبل الشرفي حاسي الدالعة 

  اللعب السلبيي. فريق أأمل حاسي الدالعة انذار بسبب 3830118بن الشاهد مسعود 

  من فريق اندي بن انصر بن شهرة انذار بسبب اللعب الخطير. 3830810علي واعر عبد القادر 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

11 

NRCT - USDA 30/33/1038 ماقبل الشرفي أ فلو 

  جبل عمور انذار بسبب اللعب السلبييفريق اتحاد  3830113حبيب عبد الرحمان 

  فريق ش باب ترقلل انذار بسبب اللعب السلبيي 3830111نقاز محمد 

11 

NRNR – CNBB 09/11/2018 ماقبل الشرفي البيضاء 

  فريق البيضاء انذار بسبب اللعب السلبيي 3830511بن طالب أأيمن عبد الرحمان 

 فريق نجوم الرميلية انذار سبب اللعب السلبيي 3830011محمد  جريتل 

  بسبب سب وش تم  31/33/1038دج تسدد خالل شهر من اتريخ  5000يغرم اندي نجوم البيضاء بـ

 ن.دوب المباراة من طرف أأشخاص مجهوليالحكم ومن

  نذار بعاد الجماهير منلملعب البيضاء لتوفير الأمن أ خر ا  أأرضية الرواق الذي يصل غرفة تغيير المالبس ب وا 

 الميدان.

18 

CSGG – MBT 10/11/2018 ماقبل الشرفي اتوايلة 

   انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة  من فريق أأش بال الغيشة 3830153عويفات السعدي

 31/33/1038دج تسدد خالل شهر من اتريخ  3000( انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 03)

  من فريق مولودية اتوايلة انذار بسبب اللعب الخطير 3830101قياس منصور 

11 
NSHM – CSL 10/11/2018 ماقبل الشرفي اتجموت 

 من فريق النجم الصاعد الحاج المشري انذار بسبب سلوك غير رايضي. 3830513ميلود  طويفر 
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 03تسوية العب رقم 

بناًء على طلب التسوية المقدم من طرف اندي نجوم بن انصر بن شهرة لالعب بلحماري عبد 

 القادر.

بحيث أأن الالعب شارك في مباراة اندي جيل بن اننة والوحدة الرايضي بن انصر بن شهرة يوم 

 وهو تحت طائلة العقوبة. 1031/33/35

 ولذلك قررت اللجنة ما يلي :

  من فريق نجوم بن 3830110معاقبة الالعب بلحماري عبد القادر الحامل للرخصة رقم

 31/33/1038( ابتداًء من 03+03انصر بن شهرة بمباراة انفذة + العقوبة الأصلية )

 


