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 90المحضر رقم :     11/11/8101 الجلسة يوم:

  التخي أأسامة  -قفصي فايزة :  الأعضاء الحاضرون

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

45 

IRBT - NASB 07/12/2018 الشرفي س يدي بوزيد 

   فريق أأشراف س يدي بوزيد انذار بسبب اللعب الخطير 1810808بن حفاف محمد 

  نذارين مقابلة ) 1810181مخطار بن محمد  ( انفدة01فريق اتحاد اتجرونة طرد بسبب تلقيه ا 

  ( انفدة 01مقابلة )فريق اتحاد اتجرونة انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم  1810191حمزي بن عامر

 .11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000+ غرامة مالية تقدر بـ 

  فريق أأشراف س يدي بوزيد انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة  1810801ميلود خضرون

 .11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000رامة مالية تقدر بـ ( انفدة + غ01)

44 

CSNCT – IRBS 01/11/1018 الشرفي اتوايلة 

  فريق نجوم اتجرونة انذار بسبب اللعب الخطير 1810115قرمان عبد القادر 

  ( + غرامة 01فريق اتحاد س بقاق انذار بسبب االحتجاج على الحكم مقابلة انفدة ) 1810181زنبيل مختار

 .11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000مالية تقدر بـ 
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 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

41 

NRIH - GSB 08/12/2018 الشرفي س يدي مخلوف 

  جيل بنانة انذار بسبب اللعب السلبييفريق  1810111مخلوفي البشير 

  فريق جيل بنانة انذار بسبب اللعب السلبيي 1810119بن الطيرش محمد 

  فريق جيل بنانة انذار بسبب اللعب الخطير 1810114بختاوي محمد 

  براهيم  فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب السلبيي 1810111بوطرفاية ا 

  فريق اتحاد الحاجب انذار بسبب اللعب السلبيي 1810110الولهيي خالد 

41 

ESML – NRNBB 01/11/1018 الشرفي بن انصر بن شهرة 

  نذارين مقابلة ) 1810049بركات مبروك  ( انفدة 01من فريق وفاق الأغواط طرد بسبب تلقيه ا 

 نذارين مقابلة ) 1810105عبد الرحمان  قلولة  ( انفدة01من فريق وفاق الأغواط طرد بسبب تلقيه ا 

  من فريق وفاق الأغواط انذار بسبب سلوك غير رايضي 1810105الربعي محمد 

  من فريق نجوم بن انصر بن شهرة انذار بسبب سلوك غير رايضي 1810141حمدي أأبو بكر 

  وم بن انصر بن شهرة انذار بسبب اللعب الخطيرمن فريق نج 1810141العمري يوسف 

  من فريق نجوم بن انصر بن شهرة انذار بسبب سلوك غير رايضي 1810151بعاج حكيم 

  ( انفدة + غرامة مالية تقدر بـ 01رئيس فريق نجوم بن انصر بن شهرة س تة أأشهر ) 180110ابهي بوزيد

 وش تم الحكام. بسبب سب 11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  4000

  انذار اثني لملعب بن انصر بن شهرة بسبب اجتياح الجمهور أأرضية الملعب بعد نهاية المقابلة )في حالة

 من اللوائح العامة لكرة القدم هواة( 15تكرار الحادثة يعاقب النادي ابالس تقبال خارج ملعبه طبقا للمادة 
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48 

USDA - MBT 01/11/1018 الشرفيقبل  ما اتوايلة 

  ( 01ار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة )فريق اتحاد جبل عمور انذ 1810199ميلودي عيسى

 .11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000انفدة + غرامة مالية تقدر بـ 

  ار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة فريق اتحاد جبل عمور انذ 1810151حبيب عبد الرحمان

 .11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000( انفدة + غرامة مالية تقدر بـ 01)

  ( 01ار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة )فريق اتحاد جبل عمور انذ 1810118بوشيبة جمال

 11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  1000انفدة + غرامة مالية تقدر بـ 

  انذار بسبب اللعب الخطير ر فريق اتحاد جبل عمو  1810111بغدادي طيب 

  فريق مشعل اتوايلة انذار بسبب اللعب السلبيي 1810104خليفي خالد 

  اتوايلة انذار بسبب اللعب الخطير فريق مشعل 1810101منصور قياس 

  فريق مشعل اتوايلة انذار بسبب اللعب السلبيي 1810111قرابص عالل 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

49 

MCL - CSML 07/12/2018 الشرفيقبل  ما احميدة بن عجيلة 

   فريق السالم االغواط انذار بسبب اللعب السلبيي 1810111راين رش يد 

  فريق السالم االغواط انذار بسبب اللعب السلبيي 1810115مشقق محمد 

10 

CSNT – JSRL 30/11/2018 الشرفيقبل  ما عبد القادر بن حميد 

  ( مقابالت انفدة + 05أأربع )فريق نجوم اتجموت طرد بسبب سب وش تم الحكم  1810400لجواد أأيوب

  11/11/1018دج تسدد خالل شهر من اتريخ  4000غرامة مالية تقدر بـ

  فريق نجوم اتجموت انذار بسبب اللعب الخطير 1810591زيتوني عبد الحليم 

  فريق نجوم اتجموت انذار بسبب اللعب السلبيي 1810911لجواد طاهر 

  ار بسبب اللعب الخطيرفريق رجاء الأغواط انذ 1810111زحزاح مسعود 

  براهيم  فريق رجاء الأغواط انذار بسبب اللعب الخطير 1810101بوخلخال ا 
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08 MAI - WRSHR 08/12/2018 الشرفيقبل  ما حاسي الرمل 

  ماي انذار بسبب اللعب السلبيي 08فريق  1810918كحللش حسين 

 


