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 الشرفي قلتة سيدي سعد 11/11/2017 بوزيداشراف س. - سعدس. قلتة  

 . .نظرا لورقة المقابلة 

 .نظرا لتقرير حكم المقابلة 

 الخمسون. (50)في الدقيقة  ةانظرا لتوقف المقابلة بعد االعتداء على حكم المبار 

  يلي االنضباط مالهذا تقرر لجنة: 

  عام واحد نافذة لالعتداء  01اشراف سيدي بوزيد فريق  1710334بومدين بوزيد شريف

ابتداء من  واحد د.ج وتسدد في شهر 10.000.00غرامة مالية بي و على الحكم الجسدي

 .119بند  15/11/2017

 تراكم واحدة نافذة  مقابلة 01 طردفريق رائد قلتة سيدي سعد  1710584الحاج  جابري

 البطاقات الصفاء.

  لعب سلبي. انذارفريق اشراف سيدي بوزيد  1710336العماري محمد االمين 

 لعب خطير. انذار رائد قلتة سيدي سعد فريق 1710562جابري جلول 

 من كل اعمال ن تيعامين نافذ (02) صغير هشام مسير فريق اشراف سيدي بوزيد معاقبة السيد

شهر  خاللد.ج وتسدد  20.000.00 ـب وغرامة ماليةعضاء الرابطة أوقذف  إلهانةرسمية وهذا 

 من اللوائح العامة(قوانين  127 )طبقا  للمادة 15/11/2017من  ابتداء  

  (03+03المباراة إلى فريق قلتة سيدي سعد مع احتساب ثالثة أهداف )تمنح نقاط 
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 الشرفي افلو 10/11/2017 اتحاد تاجرونة - وفاق بريدة

 لعب سلبي. انذار اتحاد تاجرونة فريق 1710421حميري بن عمر 
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  لعب سلبي. انذار ق  بريدةفري 1710495زواوي محمد 
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 الشرفي قلتة سيدي سعد      11/11/2017 نجوم تاجرونة - واد الطويل  

  لعب خطير.انذار فريق واد الطويل. 1710590الهامل اسماعيل 

    لعب سلبي.انذارفريق نجوم تاجرونة  1710446بوبكري مصطفى    
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 الشرفي الخنق 10/11/2017 األغواط السالم – ولودية الخنقم

  لعب خطير. انذار فريق مولودية الخنق 1710657رابح حما د 

  لعب  سلبي. انذار فريق مولودية الخنق 1710653بن مبارك عبد القادر 

  لعب خطير. انذار السالمفريق  1710306علي يوسف محمد 
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 الشرفي سيدي مخلوف 10/11/2017 شباب بنانة - شباب العسافية

  مقابلة واحدة نافذة تكرير بطاقة.  01 طردفريق شباب بنانة  1710278هاللبة رابح 

 تكرير بطاقة.مقابلة واحدة نافذة   01 طردفريق شباب العسافية  1710491بطايمي محمود 

  لعب  سلبي. انذار فريق شباب العسافية 1710472بطايمي حمزة 

   لعب  سلبي. انذار فريق شباب بنانة 1710281بوطرفية ابراهيم 

 


