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 الشرفي لما قب االغواط 01/11/2016 نادي ب.ب.شهرة –اتحاد الصادقية 

  انذار بسبب السلوك الغير الرياضي د الصادقيةنادي اتحا 1610412معيلب الحاج 

  انذار بسبب السلوك الغير الرياضي الصادقيةنادي اتحاد  1610418مالك ابراهيم 

  انذار بسبب السلوك الغير الرياضي الصادقيةنادي اتحاد  1610420طيراني ابراهيم 

  مقابلة نافذة +  مقرار الحكنادي بن ناصربن شهرة انذار بسبب االحتجاج على  1610499بن دهقان عمر

  08/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000غرامة مالية 

  السلوك الغير الرياضي نادي بن ناصربن شهرة انذار بسبب  1610498عكوش ابراهيم 
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 الشرفي لما قب االغواط 01/11/2016 جيل بنانة –بدر االغواط 

  نادي بدر االغواط انذار بسبب اللعب الخطير1610448بن حرمة التجاني 

  نادي بدر االغواط انذار بسبب اللعب السلبي  1610631مراد عطاءهللا 

  نادي بدر االغواط انذار بسبب اللعب الخطير 1610441شيريفي حاتم 

 نادي بدر االغواط انذار بسبب اللعب السلبي 1610456يوسف  مرزوق 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب اللعب الخطير 1610470بن الطيرش محمد 

  نادي جيل بنانة انذار بسبب اللعب الخطير 1610462داودي يحيى 
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 الشرفي لما قب بن ناصربن شهرة 01/11/2016 ماي08امل  –الوحدة .ب.ن.شهرة 

  نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة 1610537خالد كريوع 

  نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة 1610544بلحمري عبدالقادر 

  ماي طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة08نادي امل 1610534عالبة عز الدين 

  نادي الوحدة بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير رياضي  1630272بلعربي الطاهر 

  ماي انذار بسبب اللعب الخطير 08نادي امل  1610533مصطفى نعماني 
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 الشرفي لما قب سبقاق 01/11/2016 شباب انفوس –شباب ترقلل 

  نادي شباب انفوس انذار بسبب اللعب السلبي  1610621الطير محمد 

  نادي شباب ترقلل انذار بسبب اللعب السلبي 1610595نقاز الشيخ 
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 الشرفي تاجرونة 01/11/2016 امل عين ماضي  –نجوم تاجرونة 

  غرامة  نافذة +نهاية المقابلة ستة اشهر  والسب بعد تاجرونة البزقنادي نجوم  1610113بكي محمد

 08/11/2016 شهر ابتداءا من  لتسدد خالدج 10.000مالية 

  نادي امل عين ماضي طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة 1610243شيبوطي عبد القادر 

  مقابلة نافذة +  منادي امل عين ماضي انذار بسبب االحتجاج على قرار الحك 1630167الطيب الزاوي

  08/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000غرامة مالية 

  نادي امل عين ماضي انذار بسبب اللعب السلبي 1610232سليمي ياسين 

  نادي امل عين ماضي انذار بسبب اللعب السلبي 1610235حفصي ابراهيم 

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبي  1610127بدراني بلخير 

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبي 1610123امحمدي مسعود 

  مقابلة نافذة +  مانذار بسبب االحتجاج على قرار الحكنادي نجوم تاجرونة   1610124بلعربي موسى

  08/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000غرامة مالية 

 مقابلة نافذة +  مانذار بسبب االحتجاج على قرار الحكنادي نجوم تاجرونة  1610116عبد الباسط  بعيط

  08/11/2016اءا من دج تسدد خالل شهر ابتد1.000غرامة مالية 
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 الشرفي تاجرونة 04/11/2016 اتحاد سبقاق –اتحاد تاجرونة 

  نادي اتحاد تاجرونة انذار بسبب اللعب الخطير  1610386حمزي بن عامر 

  نادي اتحاد تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبي  1610384بدراني لخضر 

  انذار بسبب اللعب السلبي  نادي اتحاد سبقاق 1610327ساحي محمد 

  نادي اتحاد سبقاق انذار بسبب اللعب الخطير  1610321شاشي ابراهيم 

  نادي اتحاد سبقاق انذار بسبب اللعب الخطير 1610310داودي صحراوي 
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 الشرفي سيدي مخلوف 04/11/2016 شباب العسافية –ا. سيدي مخلوف 

  طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة نافذة نادي شباب العسافية 1630222قربوز هشام 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب اللعب السلبي 1610304بن الطيرش نصر الدين 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب اللعب الخطير1610675الطالب صالح 

  نادي امل سيدي مخلوف انذار بسبب اللعب السلبي 1610297الرق السايح 

 نادي شباب العسافية انذار بسبب اللعب الخطير 1610207محمد  سايحي 

  نادي شباب العسافية انذار بسبب اللعب الخطير 1610200مشراوي احمد تقي الدين 
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 الشرفي االغواط 04/11/2016 اتحاد الحاجب –وفاق االغواط 

  الرياضينادي وفاق االغواط انذار بسبب السلوك الغبر  1630010سوداني اسالم 

  نادي وفاق االغواط انذار بسبب السلوك الغبر الرياضي 1610016تربح عبد القادر 

  نادي وفاق االغواط انذار بسبب السلوك الغبر الرياضي 1610001قلولة عبد الرحمان 

  مقابلة نافذة + غرامة  منادي اتحاد الحاجب انذار بسبب االحتجاج على قرار الحك 1610251قوق يوسف

  08/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000مالية 

  مقابلة نافذة +  منادي اتحاد الحاجب انذار بسبب االحتجاج على قرار الحك 1610249طالب لخضر

  08/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000غرامة مالية 
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 الشرفي البيضاء 04/11/2016 امل عين ماضي –نجوم البيضاء 

  محاولة االعتداء على الحكم مع السب و الشتم ثمانية نادي نجوم البيضاء  1610076مزندي الطاهر

 08/11/2016ابتداءا من دج تسدد خالل شهر 5.000( مقابالت نافذة + غرامة مالية 08)

  مقابلة نافذة  منادي امل عين ماضي انذار بسبب االحتجاج على قرار الحك 1630161زروقي مصطفى

 08/11/2016دج تسدد خالل شهر ابتداءا من 1.000+ غرامة مالية 

 ( بدون جمهور + غرامة مالية 02يعاقب فريق نجوم البيضاء بمقابلتين نافذتين )دج تسدد خالل 15.000

 08/11/2016شهر ابتداءا من 
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 الشرفي قلتة سيدي سعد  05/11/2016 نجوم تاجرونة –ر.واد الطويل 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب السلبي  1610145الهامل عمر 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب الخطير 1610119بومناد مصطفى 

  نادي رجاء واد الطويل انذار بسبب اللعب السلبي 1610159قويدري ابراهيم 

  لسلبي نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب ا 1610111بدراني مصطفى 

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبي 1610126بدراني عزالدين 

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب الخطير 1610120سماعيني البشير 

  نادي نجوم تاجرونة انذار بسبب اللعب السلبي 1610110جبالي اسماعيل 
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 الشرفي الخنق 05/11/2016 نجوم.ب.ب.شهرة –م. الخنق 

  نادي مولودية الخنق انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610339بن صحراوي عثمان 

  نادي نجوم بن ناصر بن شهرة انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610287مخلوفي يوسف 
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 الشرفي البيضاء 05/11/2016 ائد القلتةر –البيضاء مولودية 

  البيضاء انذار بسبب السلوك الغير الرياضي نادي مولودية 1610028عالل الطيب 

  نادي رائد قلتة سيدي سعد انذار بسبب السلوك الغير الرياضي1610401ميطر بودالي 
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 الشرفي عين ماضي 04/11/2016 نادي السالم –ه. واد مزي 

  نادي هالل واد مزي انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610355عباسي مصطفى 

  نادي السالم االغواط انذار بسبب السلوك الغير الرياضي 1610407مقران بن الدين 
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 لالعب معاقب 01تسوية رقم 

بخصوص  07/11/2016نادي رائد شباب قلتة سيدي سعد المودع يوم تسوية وضعية لبناء على طلب  -

 121في القضية رقم  مباريات 4بـ عاقب مال 1610195الالعب ابراهيم بلعباس الحامل للرخصة رقم 

 .القلتةرائد  –مباراة نجوم البيضاء  12/03/2016يوم 

يوم اء البيض –مباريات وشارك في مباراة القلتة  03لم يستنفذ منها سوى ونظرا ألن اللعب  -

14/11/2016. 

 :من لوائح كرة القدم الهواة للقسمين الشرفي وماقبل الشرفي قررت لجنة االنضباط 135طبقا للمادة  -

 مباراة باقية( نافذتين )02بمبارتين ) 1610195معاقبة الالعب بلعباس ابراهيم والحامل للرخصة رقم  -

 .08/11/2016( ابتداء من 01+  01) من العقوبة االصلية + مباراة نافذة(

 لالعب معاقب 20تسوية رقم 

 07/11/2016المودع يوم و الوحد الرياضي بن ناصر بن شهرةنادي تسوية وضعية لبناء على طلب  -

العقوبة طائلة تحت عاقب مالو 1610548 الحامل للرخصة رقم  رابحي لخضربخصوص الالعب 

ة من النشرة الرسمية للرابطة الجهوية ورقل 29/03/2013 بتاريخ 760في القضية رقم  (سنتين)

 .اتحاد الدالعة -نادي بن ناصر بن شهرة مباراة في  2012/2013الموسم 

الجزائري لكرة القدم وشارك في مباراة وداد بن  التحادلونظرا ألن الالعب اخترق القوانين العامة  -

 .27/02/2015ناصر بن شهرة و اتحاد الصادقية يوم 

 لهذه األسباب قررت لجنة االنضباط مايلي:

)مابقي من  ( نافذة +01بمباراة ) 1610548معاقبة الالعب رابحي لخضر والحامل للرخصة رقم  -

 .08/11/2016ابتداًء من  ما(يو 30األصلية  العقوبة


