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 الشرفي عين ماضي 15/12/2017 اتحاد سبقاق - هالل وادي مزي  

 .نظرا لورقة المقابلة 

 .نظرا لتقرير نادي اتحاد بلدية سبقاق 

 بين الالعبين. عنيف شجاربسبب  63ة في الشوط الثاني على الدقيقة افي حين توقفت المبار 

  هواة.القانون كرة القدم من  03الفقرة  117طبقا للمادة 

 يلي : تقرر اللجنة ما 

 اتحاد سبقاق.لكل من الفريقين هالل وادي مزي و ةاخسارة المبار 

 ين في الشجار.بمعاقبة الالعبين المتسب 

  ذة المتسبب في الشجار ثالثة مقابالت ناف 03فريق هالل وادي مزي  1710131بلعباس عبدهللا 

 .20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  10.000.00مة مالية ا+ غر

  ثالثة مقابالت نافذة المتسبب في الشجار 03فريق هالل وادي مزي  1710154بلقاسم بركات                                                  

 .20/12/2017شهر ابتداء من د.ج تسدد خالل  10.000.00مة مالية ا+ غر

 ثالثة مقابالت نافذة المتسبب في الشجار                                                  03فريق اتحاد سبقاق       1710194معروفي صدام  

 .20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  10.000.00مة مالية ا+ غر    

 ثالثة مقابالت نافذة المتسبب في الشجار                                                  03فريق اتحاد  سبقاق      1710175بوراس علي     

           . 20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  10.000.00مة مالية ا+ غر    
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 لشرفيا سعد .قلتة س 15/12/2017 رجاء وادي طويل - سعد.رائد قلتة س

 االحتجاج على قرار الحكم مقابلة  انذار بسببفريق رجاء وادي طويل  1710605 الهامل عمار

 .20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من 1.000.00مالية + غرامة  نافذة
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 انذار بسبب  لعب سلبي.فريق رجاء وادي طويل   1710586وزيدي كريم  ب 

  لعب خشين.انذار بسبب  فريق رجاء وادي طويل 1710600دراقة حمزة 

 لعب سلبي. انذار بسبب فريق رجاء وادي طويل 1710591 زرقي محمد 

  لعب خشين. انذار بسبب فريق رجاء وادي طويل 1710602العرابي احمد 

  لعب سلبي. سعد انذار بسبب.رائد قلتة س فريق 1710562جابري جلول 
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 الشرفي افلو 16/12/2017 نجوم تاجرونة  - وفاق البريدة

   انذارين لقيهلت نافذة مقابلة : طرد  فريق نجوم تاجرونة  1710439بكي محمد. 

  انذارين لقيهلت نافذة مقابلة : طرد  فريق نجوم تاجرونة  1710432قرمان ياسين. 

  االعتداء على المنافس ثالث  بسبب  طرد وفاق البريدة فريق 1710125حاكمي محمد غزالي

 .20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  1.500.00مقابالت نافذة + غرامة مالية 

   انذار بسبب  االحتجاج على قرار الحكم مقابلة فريق وفاق البريدة   1710119صابور جالل

 20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من 1.000.00نافذة+ غرامة مالية 
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 الشرفي افلو 16/12/2017 اتحاد تاجرونة -انفوس   شباب

  سلبي.فريق شباب انفوس انذار  لعب   1710681 محمد عمير 

  فريق شباب انفوس انذار  لعب سلبي.  1710711قريب عون هللا 

   فريق شباب انفوس انذار  لعب سلبي.  1710670ماحي مصطفى 

   فريق اتحاد تاجرونة انذار  لعب خشين.    1710 410بدراني مصطفى 

   فريق اتحاد تاجرونة انذار  لعب سلبي.  1710414عكيف احمد التجاني 

 اتحاد تاجرونة فريق انذار  لعب سلبي. 1710426  بوبكري عطاهللا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018-2017الموسم الرياضي   األغواط –الرابطة الوالئية لكرة القدم  

 

 

46

 الشرفي االغواط 15/12/2017 امل سيدي مخلوف -السالم االغواط 

   فريق امل سيدي مخلوف انذار لعب سلبي.  1710706الرق نصر الدين 

   سلبيانذار  لعب  سيدي مخلوف  امل فريق  1710700تبارك حمزة. 

   السالم االغواط انذار لعب خشين.فريق  1710320لطرش نور الدين 
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 الشرفي الخنق 15/12/2017 مولودية الخنق / جيل بنانة

   04 رياضي اتجاه الحكم بسبب سلوك غي طردفريق مولودية الخنق  1710639قمقم بلعباس 

 .17/12/2017تسدد خالل شهر ابتداء من  د.ج 5.000مة مالية اغر فذ أربعة مقابالت نا

 08 محاولة اعتداء عن الحكم بسبب طردالخنق  مولوديفريق   1710657 ابح حمادةر 

 . 17/12/2017تسدد خالل شهر ابتداء من  د.ج 5.000مة مالية اثمانية مقابالت نافذة + غر

   خشين. لعب انذارفريق مولودي الخنق  1710637مراح أحمد  

   خشين. لعب انذار فريق جيل بنانة 1740114الرق معمر 

 خشين. لعب انذار فريق جيل بنانة 1710279ن جدو ابراهيم ب 
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 الشرفي االغواط 16/12/2017 وفاق االغواط / أمل عين ماضي

  بسبب  االحتجاج على قرار انذار االغواط  فريق  وفاق  1710011مد الطاهر ربيعي  مح

 .20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  1.000.00الحكم مقابلة نافذة+ غرامة مالية 

 لعب خشين .انذار  فريق وفاق االغواط   1740002ابوبكر   بحطيطة 

    لعب  خشين. انذارفريق أمل عين ماضي  1710626غزال محمد ابو طالب 
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 الشرفي عين ماضي 16/12/2017 شهرةب. ناصرنجوم بن  - اتحاد الحاجب

   انذار  لعب سلبي.فريق  اتحاد الحاجب   1710058قنيول ياسين 

  لعب سلبي. انذار بن شهرة نجوم بن ناصر فريق 1710161 قويدري حسين 

    بسبب سلوك غي رياضي اتجاه الحكم  طردفريق مولودية الخنق  1710160العمري عيسى

تسدد خالل شهر ابتداء من  د.ج 5.000مة مالية اأربعة مقابالت نافذ  غر 04في نهاية المقابلة 

17/12/2017. 
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 الشرفيما قبل  سبقاق 15/12/2017 امل شبيبة اللماية -شباب ترقلل 

    انذارين لقيهلت نافذة مقابلة : طرد فريق امل شبيبة اللماية1710368زهيو عبد القادر. 

   انذار بسبب  االحتجاج على قرار   امل شبيبة اللمايةفريق  1710363عبد القادر طرش الحج

 .20/12/2017د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  1.000.00مقابلة نافذة+ غرامة مالية الحكم 

  انذار  لعب سلبي.فريق شباب ترقلل  1710243كمال اشنيكة  
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 الشرفيما قبل  البيضاء 16/12/2017 نادي رياضي واد مرة - نجوم البيضاء

  فريق واد مرة انذار  لعب سلبي. 1710204خنفار توفيق 

  فريق نجوم البيضاء انذار  لعب سلبي. 1710046محمد  حمكة 
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 الشرفيما قبل  األغواط 15/12/2017 أمل حاسي الدالعة - اتحاد الصادقية  

  فريق اتحاد الصادقية  انذار  لعب سلبي. 1710810بوجالل لزهاري 

  فريق امل حاسي الدالعة انذار لعب سلبي. 1710089كعبوش عبد القادر 
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 الشرفيما قبل  قصر الحيران 16/12/2017 شهرة بر.بن  الوحدة - ماي 08امل 

 انذار لعب سلبي.ماي  08فريق  1710374 كحليش حسين  

 الوحدة ر.بن الناصر بن شهرة انذار لعب خشين. فريق 1710216 ابراهيم الحاج طوال 
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 الشرفيما قبل  حاسي الرمل 15/12/2017 بن شهرةب.ر.النادي  -وداد حاسي الرمل 

  فريق وداد حاسي الرمل انذار لعب سلبي. 1710388جراي نور الدين 

 فريق النادي ر.ن. بن شهرة انذار لعب سلبي.  1710736 محمد صيافة 

 


