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 الشرفي البيضاء 13/01/2017 رائد القلتة –نجوم البيضاء 

  نادي نجوم البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي  1610081بن دويفع أمين 

  نادي نجوم البيضاء انذار بسبب اللعب السلبي  1610065العقوني جياللي 

  انذار بسبب اللعب الخطير  نادي رائد القلتة 1610175مداني كريم 

  نادي رائد القلتة انذار بسبب اللعب الخطير  1610191طاهري سيف االسالم 

  نادي نجوم البيضاء انذار بسبب اللعب الخطير 1610072بوخالفي عبد السالم 

رقم الرخصة  بوخالفي عبد السالمكة كل من الالعبين حول مشارنادي رائد قلتة سيدي سعد  تحفظات احترازات:

 الذين شاركا في المباراة وهما تحت طائلة العقوبة 1610079رقم الرخصة  جابري جلولوالالعب  1610072

 شكال ومضمونا. وقد تأكدنا من صحة االحترازات

 619مباريات في القضية رقم  04فعال معاقب بـ  1610072رقم الرخصة  بوخالفي عبد السالمحيث أن الالعب 

 مباريات وهي: 03واستنفذ منها  18/03/2016قلتة سيدي سعد و نادي مرماد صنف أكابر يوم مباراة اتحاد 

 25/03/2016اتحاد العسافية ضد اتحاد قلتة سيدي سعد يوم  -

 01/04/2016ة سيدي سعد يوم اتحاد حاسي الدالعة ضد اتحاد قلت -

 08/04/2016اتحاد قلتة سيدي سعد ضد وفاق عين ماضي يوم  -

 القسم الشرفي 14/10/2016قلتة سيدي سعد ضد نجوم البيضاء يوم مباراة رائد  وشارك فعال في

 ي شارك وهو تحت طائلة العقوبة.تالوبال

للنشرة الرسمية  163مباريات في القضية رقم  08عوقب بـ  1610079رقم الرخصة  جابري جلولبالنسبة لالعب 

الرابطة الجهوية في مباراة اتحاد قلتة سيدي سعد واالتحاد الرياضي لبلدية الخنق ليوم  2015/2016موسم  07رقم 

07/11/2015. 

 .2017جانفي  16 المؤرخ في 26/2017على رد الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة رقم  اوبناء  

 المسلطة عليه.العقوبة  تبين أن الالعب قد استنفذ

 من قانون كرة القدم هواة: 95وبالتالي قررت اللجنة وطبقا لنص المادة 
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  مرحلة اإلياب:

 من فريق نجوم البيضاء خسارة المباراة -

 أهداف. 03منح نقاط المباراة لنادي رائد قلتة سيدي سعد +  -

نجوم البيضاء بأربع مباريات زائد العقوبة األصلية  1610072رقم الرخصة  بوخالفي عبد السالممعاقبة الالعب  -

 .22/01/2017( ابتداء من تاريخ 04+01)

( نافذة ابتداء  من تاريخ 01بسنة ) 160072السيد طالبي ناصر رقم الرخصة معاقبة كاتب نجوم البيضاء  -

22/01/2017. 

 .22/01/2017ي نجوم البيضاء تسدد خالل شهر ابتداء من تاريخ دج لناد 50.000,00غرامة مالية  -

 قبل الشرفي. البطولة مع إنزاله للقسم مامباريات في وقيف نادي نجوم البيضاء من مواصلة ما تبقى من ت -

 ابقاء نتائج المباريات األخرى كما هي. -

البيضاء فيما تبقى من مباريات أهداف للنوادي التي من المفروض أن تنافس نادي نجوم  03نقاط +  03منح  -

 البطولة.
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 الشرفي قلتة سيدي سعد 13/01/2017 مولودية البيضاء –رجاء واد الطويل 

  نادي مولودية البيضاء انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610032جليطي نور الدين 

  البيضاء انذار بسبب السلوك الغير الرياضي نادي مولودية 1610023جليطي توفيق 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610149بلقاسمي عبادي 
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 الشرفي سبقاق 13/01/2017 اتحاد تاجرونة –وفاق بريدة 

  بناءا على ورقة المقابلة 

  بناءا على تقرير الحكم 

 على الشهادة المقدمة من طرف الحكم المساعد  بناءا 

 :يما يلفي حين تم توقيف المقابلة بسبب االعتداء على الحكم المساعد قررت اللجنة 

 من قانون كرة القدم هواة  119طبقا للمادة:  -

 خسارة المباراة من فريق اتحاد تاجرونة  -

                    ( ابتداءا 01سنة نافذة )نادي اتحاد تاجرونة  1610374معاقبة الالعب سماعيني محمد  -

        دج تسدد خالل شهر ابتداء 10.000بسبب االعتداء على الحكم + غرامة مالية  16/01/2017من 

 16/01/2017من 

 (03( ومسجال ثالث اهداف )03منح نادي وفاق بريدة ثالث نقاط ) -
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 الواليةكأس  عين ماضي 06/01/2017 جيل بنانة –شباب انفوس 

  نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب السلبي  1610610هدوارة نصر الدين 

  نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب الخطير 1610617زكليات عمر 
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 الشرفيما قبل  قصر الحيران 13/01/2017 الوحدة.ب.ب.شهرة –ماي  08أمل 

  نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة طرد لتلقيه انذارين مقابلة نافذة  1610689طوال عباس 

 نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي  1610551واعر مداني  علي 

  نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610547لطرش احمد 

  ماي انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 08نادي امل  1610520حديبي معطاءهللا 

  ماي انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 08امل  نادي 1610532براهيمي محمد 

  ماي انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 08نادي امل  1610517بلمشري احمد 

  دج تسدد  2.500+غرامة مالية نافذ (01)شهرب نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة معاقبة السيد بن توتة ميهوب مسير

  16/01/2017خالل شهر ابتداءا من 
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 الشرفيما قبل  حاسي الرمل  21/01/2017 جيل بنانة –سي الرمل وداد حا

 نافذتين  نادي جيل بنانة طرد مقابلتين 1610461بح هاللبة را 

  نادي جيل بنانة طرد بسبب تلقيه انذارين مع االحتجاج على الحكم مقابلتين نافذتين +  1610472هاللبة مخلوف

 23/01/2017ابتداءا من دج تسدد خالل شهر  1.500غرامة مالية 

  نادي وداد حاسي الرمل طرد بسبب اللعب الخشن مقابلتين نافذتين  1610668بوعيشة النذير 
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