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 جلنة االنضباط

  62المحضر رقم :     32/23/3232 الجلسة يوم:

 التخي أأسامة : الأعضاء الحاضرون

 دراسة القضايا

 :"أ"القسم الشريف اجملموعة 

 

 القسم امللعب التاريخ املقابلة رقم القضية
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NRNR - NCASA 21/23/3232 الشرفي عين س يدي علي 

  نذارين أأوالهما بسبب االحتجاج على قرار الحكم، مقابلتين  2322221كوريبيي محمد طرد بسبب تلقيه ا 

 21/23/3232دج تسدد خالل شهر من اتريخ  2222( + غرامة مالية تقدر بت 22+22انفذتين )

 من فريق ش باب عين س يدي علي انذار بسبب اللعب السلبيي  2322292انصر  كاكون 

  طرد بسبب االحتجاج على قرار الحكم ودخوله الملعب ومحاولة االعتداء على  2322121بركات عطاء الله

دج تسدد خالل شهر من اتريخ  6222( مقابالت نفاذة + غرامة مالية تقدر بـ 23+22قرار الحكم ثالث )

21/23/3232 

  ( انفذتين + 23من فريق محاولة االعتداء على الحكم بعد نهاية المقابلة، مقابلتين ) 2312223دحمان سعد

 21/23/3232دج تسدد خالل شهر من اتريخ  9222غرامة مالية تقدر بـ 

33 

NASB – CNBB 21/23/3232 الشرفي البيضاء 

  انذار بسبب اللعب الخطيرفريق أأشراف س يدي بوزيد  2322921مقراني نور الدين 

  من فريق نجوم البيضاء انذار بسبب اللعب الخطير 2312232سرخاد رضوان 
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NROM – ASAM 29/23/3232 الشرفي عين ماضي 

  أأمل عين ماضي انذار بسبب سلوك غير رايضي 2322122جعيرن محمد الأمين 

  أأمل عين ماضي انذار بسبب سلوك غير رايضي 2322126زاوي طيب 
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  أأمل عين ماضي انذار بسبب سلوك غير رايضي 2322129بن قيط أأحمد 

  أأمل عين ماضي انذار بسبب سلوك غير رايضي 2322121زاوي جمال 

  نجم واد مرة انذار بسبب سلوك غير رايضي 2322922رمضاني حمو 

  نجم واد مرة انذار بسبب سلوك غير رايضي 2322921محمدي أأحمد 

  واد مرة انذار بسبب سلوك غير رايضينجم  2322193رحمانية خالد 

  نجم واد مرة انذار بسبب سلوك غير رايضي 2322923خنفار توفيق 

 

 كأس الوالية:

 

 القسم امللعب التاريخ املقابلة رقم القضية
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CSL – ESML 21/23/3232 OPOW كأأس الوالية 

  ضيانذار بسب سلوك غير راياق الأغواط من فريق وف 2322226بن قويدر الحاج عيسى  

  من فريق وفاق الأغواط انذار بسب سلوك غير رايضي 2322223طريري يوسف 

  ( مقابالت انفذة 22من فريق ش باب اللماية، محاولة االعتداء على الحكم ثالث ) 2322233بلحاج أأحمد

 21/23/3232دج تسدد خالل شهر من اتريخ  9222+ غرامة مالية تقدر بـ 

  ( مقابالت 22محاولة االعتداء على الحكم ثالث )من فريق ش باب اللماية،  2322211 بن عجيلةبلعربيي

 21/23/3232دج تسدد خالل شهر من اتريخ  9222انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 

  ( مقابالت 22من فريق ش باب اللماية، محاولة االعتداء على الحكم ثالث ) 2322231بن بغداد لمين

 21/23/3232دج تسدد خالل شهر من اتريخ  9222تقدر بـ انفذة + غرامة مالية 
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 القسم ما قبل الشريف اجملموعة "أ":

 

 القسم امللعب التاريخ املقابلة رقم القضية
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RAJA - CRBGSS 21/23/3232 الشرفيما قبل  قلتة س يدي سعد 

  المتكرر على قرار الحكم من فريق رجاء واد الطويل طرد بسبب االحتجاج  2322222الهامل عمار

دج تسدد خالل  9222( مقابالت انفذة + غرامة مالية تقدر بـ 22ومحاولة االعتداء على الحكم، ثالث )

 21/23/3232شهر من اتريخ 

 


