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 20 احملرض رمق :     03/0182/ 12اجللسة يوم:

 التخي أأسامة  -امميو محمد:الأعضاء احلارضون
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 الشرفي الخنق 09/03/2018 مولودية الخنق / شباب العسافية

 .نظرا لورقة المقابلة 

 .نظرا لتقريرالحكم 

  من الشوط الثاني بسبب اعتداء على الحكم. 89في حين توقفت المباراة في الدقيقة 

  من قانون كرة القدم هواة. 119لجنة االنضباط ما يلي: تطبيق للمادة لهذا تقرر 

  سنة واحدة نافذة بسبب االعتداء  01فريق مولودية الخنق  1710653حرزلي عبد الناصر

د.ج تسدد خالل شهر واحد ابتداء  10.000.00الجسدي على الحكم + غرامة مالية 

 .13/03/2018من

 .خسارة المقابلة لمولودية الخنق 

 ( 03+03تمنح نقاط المقابلة الى فريق شباب العسافية مع احتساب ثالثة نقاط وثالثة اهداف.) 

  (لتلقيه 01فريق شباب العسافية طرد مقابلة واحدة نافذة ) 1710482زعبان مصطفى

 انذارين.
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 الشرفي عين ماضي 10/03/2018 أمل عين ماضياتحاد الحاجب / 

  انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة  حاد الحاجبفريق ات 1710062داودي ساعد

 . 13/03/2018د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  1.000.00نافذة + غرامةمالية

  فريق أمل عين ماضي انذار بسبب لعب سلبي. 1710630زاوي الطيب 
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 استدراك قضية 

بين فريقي  2018-03-09( مقابلة يوم 20( محضر رقم )110في القضية رقم ) استدراك

 في الخنق. شباب العسافية( –)مولودية الخنق 

( سنة 01نادي مولودية الخنق بي ) 1710653رقم  بن مبارك عبد القادر معاقبة الالعب

حرزلي عبد  ببدال من الالع 2018-03-13واحدة نافذة بسبب االعتداء على الحكم ابتداء من 

 والباقي بدون تغيير. الناصرالمشار اليه في القضية السالفة الذكر  

 

 لالعب معاقب : 01تسوية رقم 

بناًء على طلبة تسوية وضعية للنادي الوحدة الرياضي لبن ناصر بن شهرة المودع 

. بخصوص الالعب فروج عمر الحامل لرخصة رقم 11/03/2018يوم 

1710121. 

نتيجة امضاءه  01/03/2017شهراً بداية من  12الالعب بـ نظرا لمعاقبة 

لرخصتين في موسم واحد لكل من سباب قصر الحيران )البطولة الجهوية ورقلة( 

 ونجوم بن ناصر بن شهرة )البطولة الشرفية الوالئية االغواط(.

أشهر وشارك في مباراة ضد بدر  9ونظرا ألن الالعب لم ستنفذ منها سوى 

 وهو تحت طائلة العقوبة. 01/12/2017األغواط يوم 

 من لوائح كرة القدم الهواة للقسمين الشرفي وماقباللشرفي : 53طلقا للمادة 

 1710121قررت لجنة االنضباط معاقبة الالعب فرج عمر والحامل لرخصة رقم 

أشهر(. ابتداَء من  03+01بمقابلة نافذة + ثالثة أشهر من العقوبة األصلية )

11/03/2018. 
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 الشرفيما قبل  قصر الحيران 10/03/2018 / اتحاد الصادقيةب/ن/ب/شهرة الوحدة 

 انذار بسبب لعب سلبي. الوحدة  ب/ن/ب/شهرة فريق 1710215ويلد عبد القادر خ 

 فريق اتحاد الصادقية انذار بسبب لعب سلبي. 1710785عبد الرحمان  دقموسي 
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 الشرفيما قبل  االغواط 10/03/2018 بدر االغواط / نادي ر/ب/شهرة

  فريق بدر االغواط انذار بسبب لعب سلبي.1710872بن حفاف محمد 

  فريق نادي ر/ب/شهرة انذار بسبب لعب سلبي. 1710387باهي عمار 

 

 


