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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

08 

NASB - HOM 2018-11-30  الشرفي عين ماضي 

  من فريق هالل بلدية وادي مزي انذار بسبب لعب خطير  1814041زايني بوطالب 

  من فريق اشراف س يدي بوزيد انذار بسبب سلوك غير رايضي  1814811خدامي مختار 

  من فريق اشراف س يدي بوزيد انذار بسبب سلوك غير رايضي  1814881حسين طيب 

 

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

04 

WSRH - MBHR  2018-12-01  الشرفيما قبل  حاسي الرمل 

  من فريق وداد حاسي الرمل انذار بسبب لعب سلبيي  1814414بن تركي احمد 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

14 

RAJA - NRCT 2018-11-30  الشرفيما قبل  افلو 

 من فريق اندي ترقلل انذار بسبب لعب سلبيي  1814084ار الدوخي عم 

  سماعيلالهامل  من فريق رجاء واد طويل انذار بسبب لعب خطير  1814218 ا 

11 

NCASA - NRNR  2018-11-30  الشرفيما قبل  واد مرة 

 نذارينمن فريق نجوم رميلية طرد بسبب تلقيه  1814481علي  نغموش  مقابلة انفذة  ا 

  ش باب س يدي علي انذار بسبب لعب سلبيي من فريق  1814111زخروف س يف الدين 

  من فريق ش باب س يدي علي انذار بسبب لعب سلبيي  1814818كاكون الناصر 

12 

CSL - CSGG 01-12-2018 الشرفيما قبل  أ فلو 

  انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مباراة انفذة + ش باب اللماية من فريق  1814018بلحاج أأحمد

 دج 1444غرامة مالية تقدر بـ 

  انذار بسبب اللعب السلبييش باب اللماية من فريق  1814081رضوان حدي 

  بسبب اللعب الخطيرش باب اللماية من فريق  1814082بن بغداد محمد الأمين 

  بسبب اللعب الخطيرمن فريق أأش بال الغيشة  1814801انجي مصطفى 

18 

CNBB - CSVA 01-12-2018 الشرفيما قبل  أ فلو 

  مباراة انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم ش باب أأنفوس من فريق  1814141بن عطية صدام

 دج 1444انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 

  ذة مباراة انفانذار بسبب احتجاج على قرار الحكم ش باب أأنفوس من فريق  1814140خاتري أأحمد

 دج 1444+ غرامة مالية تقدر بـ 

  براهيملعقون فذة + مباراة انانذار بسبب احتجاج على قرار الحكم  نجوم البيضاءمن فريق  1814111 ا 

 دج 1444غرامة مالية تقدر بـ 

 


