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 الشرفي االغواط 30/30/8302 شباب الحاجب - سالم االغواط

 .نظرا لورقة المقابلة 

 .نظرا لتقرير الحكم 

 .نظرا لتقرير فريق شباب الحاجب 

 الشوط االول بسبب اعتداء على الحكم. من 28ة في الدقيقة افي حين توقفت المبار 

 :لهذا تقرر لجنة االنضباط ما يلي 

  نافذة بسبب االعتداء على  واحدة( سنة 30سالم االغواط طرد )فريق  0503270خلفي محمد

 . 00/30/8302د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  03.333.33الحكم + غرامة مالية 

  العتداء  ( ثالث مقابالت نافذة30الحاجب )فريق شباب  0503371مسعودان موالي الطيب

 . 00/30/8302د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  0.733.33+ غرامة مالية  على المنافس

 .تمنح نقاط المقابلة الى فريق شباب الحاجب مع احتساب ثالثة نقاط و ثالثة اهداف 

 االحترازات : 
 مكي محمد وحيد عب ضد الال هوية لالنتحالعلى من فريق شباب الحاجب حترازات ا 

في الصور وتد قيق و لكن بعد النظر شكال غير مقبولة    فريق سالم االغواط  من 0503002

اللجنة  قررت  ال هوية لالعب مكي محمد وحيد و لهذانتحا ودوجاتضح  التي اخذت مع الحكم 

    مرحلة االياب.  ةا( من قانون كرة القدم الهو19)المادةتطبيق  

 ( سنة واحدة نافذة 30من فريق سالم االغواط ) 0503002محمد وحيد  الالعب مكية معاقب

 .00/30/8302ابتداء من 

  00/30/8302د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  03.333.33غرامة مالية .                                                                                               
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 الشرفي سيدي مخلوف 30/30/8302 مولودية الخنق -امل سيدي مخلوف 

  االحترازات 
 ية بلقاسم رقم الرخصة االالعب بوطرف  نادي مولودية الخنق حول مشاركة تحفظات

 سيدي مخلوف وهو تحت طائلة العقوبة. أملفريق 0503915

  تأكدنا من صحة االحترازات شكال و مضمونا.وقد 

 ريق امل سيدي مخلوف فعال ف 0503915ية بلقاسم رقم الرخصة احيث ان الالعب بوطرف

ة امل سيدي مخلوف ضد ا( مبار59في القضية رقم ) نافذة   أربعة مباريات (32) معاقب ب

 (ثالثة مقابالت وهي:30أكابر واستنفذ منها اال ) 08/30/8302بتاريخ  شباب العسافية 

 (.31الحولة ) 01/30/8302وف بتاريخ مل سيدي مخليل بنانة / اج 

 لم تجر المقابلة (مؤجلة  30)الجولة  89/30/8309سيدي مخلوف بتاريخ  أملعين ماضي /  أمل

 ا ال تحسب . اذ سيدي مخلوف  أملبسبب غياب 

    (. 03الجولة ) 09/38/8302أمل سيدي مخلوف / أمل عين ماضي بتاريخ 

  (.00الجولة ) 82/38/8302بتاريخ وفاق االغواط / أمل سيدي مخلوف 

 ضد مولودية الخنق وهو تحت طائلة  8302/مارس/30ية بلقاسم يوم افلهذا شارك الالعب بوطرف

 العقوبة .

 مرحلة اإلياب . الهوة(من قانون كرة القدم 17تالي قررت اللجنة تطبيق المادة )الب 

  أمل سيدي مخلوف .خسارة المبارة من فريق 

 (اهداف.30لفريق مولودية الخنق + ) منح نقاط المبارة 

  فريق امل سيدي مخلوف + عقوبة 0503915بوطرفية بلقاسم رقم الرخصة  معاقبة الالعب

 .00/30/8302(.ابتداء من 30+32األصلية أي )

 (  سنة واحدة ابتداء من 30معاقبة كاتب فريق أمل سيدي مخلوف )00/30/8302. 

  سيدي مخلوف تسدد خالل شهر ابتداء من  د.ج لفريق امل73.333.33غرامة ما لية

00/30/8302. 

  توقيف فريق أمل سيدي مخلوف من مواصلة ما تبقى من مباريات في البطولة مع إنزاله للقسم ما

 قبل الشرفي.

 .إبقاء نتائج المباريات االخرى كما هي 

 ( أهداف للنوادي التي من المفروض ان تنافس فريق أمل سيدي م30(نقاط +  )30منح) خلوف

 فيما تبقى من مباريات البطولة. 

 

 

 


