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 029145522األغواط  الهاتف / الفاكس:  –طريق الخنق  –فبراير  18المركب الوالئي 

 20 احملرض رمق :     24/10/2016 اجللسة يوم:

 لرقط بولرابح –التخي أأسامة  - خرياين عطاءهللا :الأعضاء احلارضون
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 الشرفي سبقاق 10/201622/ البيضاءم  –سبقاق اتحاد

  نادي مولودية البيضاء انذار بسبب اللعب الخطير1610043جابري الحاج 

  اتحاد سبقاق انذار بسبب اللعب الخطير نادي 16100310داودي صحراوي 
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 الشرفي البيضاء 2016/10/22 ن تاجرونة -البيضاءن 

  الحكم تاجرونة انذار بسبب االحتجاج على قرار  نادي نجوم 1610124بلعربي موسى

 24/10/2016ابتداءامن  دج تسدد خالل شهر1000نافذة + غرامة مالية  مباراة

  الحكم مباراةتاجرونة انذار بسبب االحتجاج على قرار  نادي نجوم 1610121بكي محمد 

 24/10/2016ابتداءامن  دج تسدد خالل شهر1000نافذة + غرامة مالية 

 البيضاء انذار بسبب السلوك غير رياضي  نادي نجوم 1610064رشالة قويدر ق 

  البيضاء انذار بسبب السلوك غير رياضي نادي نجوم 1610080بقادي ناصر 

  البيضاء انذار بسبب السلوك غير رياضي نادي نجوم 1610078كشنة بلقاسم 
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 الشرفي االغواط 2016/10/22 ن ب بن شهرة –السالم 

  انذار بسبب اللعب السلبيناصر بن شهرة  نادي نجوم 1610274العمري يوسف 

  نجوم ناصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبينادي  1610406بن سعيدان محمد 

  نجوم ناصر بن شهرة انذار بسبب اللعب السلبي نادي 1610395كوريبة طه ياسين 

  سبب اللعب السلبيناصر بن شهرة انذار ب نادي نجوم 1610394بعاج حكيم 

  نادي السالم انذار بسبب اللعب السلبي  1610091خليفي عمار 

  نادي السالم انذار بسبب اللعب السلبي 1610387بن الشاوي خالد 
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 029145522األغواط  الهاتف / الفاكس:  –طريق الخنق  –فبراير  18المركب الوالئي 
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 الشرفي الخنق 2016/10/21 وفاق االغواط –م الخنق 

  الخنق انذار بسبب اللعب السلبي نادي مولودية 1610337ثامري جلول 

  وفاق االغواط انذار بسبب اللعب السلبينادي  1610016عبد القادر تربح 
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 الشرفي عين ماضي 2016/10/21 ش العسافية  –وادمزي  ـه

  ثالث على المنافس  بسبب االعتداءواد مزي طرد  نادي هالل 1610351عثماني قويدر

 24/10/2016تسدد خالل شهر ابتداء من  دج1.500مقابالت نافذة + غرامة مالية 

  ثالث  شباب العسافية طرد بسبب االعتداء على المنافسنادي  1610202بطيمي حمزة

 24/10/2016تسدد خالل شهر ابتداء من دج 1.500مقابالت نافذة + غرامة مالية 
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 الشرفي قلتة سيدي سعد 2016/10/21 ا تاجرونة –ر واد طويل 

  نادي رجاء واد الطويل طرد بسبب تلقيه انذارين مباراة نافذة  1630120بوقرارة ابراهيم 

  نادي اتحاد تاجرونة طرد بسبب تلقيه انذارين مباراة نافذة 1610370لخذاري عبدهللا محمد 

 



 6102-6102الموسم الرياضي   األغواط –الرابطة الوالئية لكرة القدم  

 

 11 احملرض رمق :     42/11/4112    اجللسة يوم:

 محمدي محمد –لرقط بولرابح  –بن محزة محمد :  الأعضاء احلارضون
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ESM - NRIH 10/01/1102 الشرفي تاجموت 

 المباراةنظرا لورقة  -

 منظرا لتقرير الحك -

 NRIHنظرا لتقرير نادي  -

في حين ان المباراة لم تجر 

األمن لهذه  بسبب غياب

 :األسباب قررت اللجنة

من قانون  01تطبيق المادة 

كرة القدم هواة، خسارة المباراة 

بغرامة )مرحلة الذهاب( 

 NRIHدج لنادي  0111

غرامة مالية تسدد في ظرف 

 12/01/1102شهر ابتداًء من 

 ESMلنادي  منح نقاط المباراة

 نقاط وثالثة أهداف. 10مسجالً 
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