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 الشرفي قلتة س.سعد 22/22/2122 وفاق البريدة - رجاء واد الطويل  

  فريق رجاء واد الطويل انذار بسبب لعب سلبي. 2221111بلقاسمي صابر 

  انذار بسبب لعب سلبي. فريق وفاق البريدة 2271171برادية احمد                                                                                                                   
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 الشرفي تاجرونة 22/22/2122 امل سيدي بوزيد -نجوم تاجرونة 

  بسبب سلوك غير رياضي اتجاه المنافس طرد فريق نجوم تاجرونة  2221771بكي محمد لمين

 .22/22/2122تسدد خالل شهر ابتداء من  دج21111مقابلتين نافذتين +غرامة مالية 12

  بسبب سلوك غير رياضي اتجاه المنافس طرد  امل سيدي بوزيدفريق  2221272صغير عمار

 .22/22/2122تسدد خالل شهر ابتداء من  دج2111011مقابلتين نافذاتين + غرامة مالية  12

  فريق نجوم تاجرونة  انذار بسبب لعب سلبي. 2271212قورمان عبد القادر 

  فريق نجوم تاجرونة  انذار بسبب لعب سلبي.  2221722ماحي عبد القادر 

    فريق نجوم تاجرونة  انذار بسبب لعب خشين.  2221721بدراني بلخير 

  فريق نجوم تاجرونة  انذار بسبب لعب سلبي. 2221721شوشة داود 

   انذار بسبب لعب خشين. ل سيدي بوزيدامفريق  2221221خدامي مختار 

   انذار بسبب لعب خشين. امل سيدي بوزيدفريق  2221221صغير احمد 

   انذار بسبب لعب خشين. امل سيدي بوزيدفريق  2221222صغير اسامة 

 

 

 

 



 1028-1027الموسم الرياضي   األغواط –الرابطة الوالئية لكرة القدم  

 

65

 الشرفي تاجرونة 22/22/2122 هالل وادي مزي -اتحاد تاجرونة 

 نظرا لورقة المقابلة. 

 الحكم فيما يخص التنظيم.نظرا لتقرير 

 هالل وادي مزي.نظرا لتقرير فريق 

 تقرر الجنة ما يلي:

 .اخر انذار لفريق اتحاد تاجرونة على سوء تنظيم المقابالت 

  انذار بسبب لعب خشين.لفريق اتحاد تاجرونة  2221721بدراني مصطفى 

   انذار بسبب لعب خشين.لفريق اتحاد تاجرونة  2221721شتوح جالل 

  لفريق اتحاد تاجرونة انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة  2221721محمدي مسعود

 . 22/22/2122د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من  20111011مالية نافذة + غرامة

  انذار بسبب لعب خشين. هالل وادي مزي.فريق  2221221بوزيد عبد هللا 
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 الشرفيما قبل  وادي مرة 22/22/2122 نجوم الرملية -شباب ترقلل 

   انذارين لقيهلت نافذة مقابلة : طرد فريق شباب ترقلل 2420171شنيكة كمال. 

   انذار لعب سلبي.فريق شباب ترقلل  2221272قندوزي نور الدين 
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 الشرفيما قبل  تاجرونة 22/22/2122 نجوم البيضاء -شبيبة اللماية    

  فريق ا شبيبة اللماية نذار  لعب خشين. 2221211عسول احمد 

  فريق نجوم البيضاء انذار لعب سلبي. 2221121صليعة وليد 

  فريق نجوم البيضاء ا نذار لعب خشين. 2221172خمفوصي بوداود 
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 الشرفيما قبل  وادي مرة 22/22/2122 نادي واد مرة / نجم الحاج المشري

  انذار بسبب االحتجاج على قرار الحكم مقابلة نافذة +  فريق واد مرة 2221211خنفار سعد

 .22/22/2122د.ج تسدد خالل شهر ابتداء من 2111011غرامة مالية 

  انذار بسبب لعب خشين. فريق واد مرة 2221211يوسفي مصطفى 

  نجم الحاج المشري انذار لعب سلبي.فريق  2221121بوصوري محمود 

  نجم الحاج المشري انذار لعب سلبي.فريق  2221127طويفر ميلود 

 


