
 1029-1028الموسم الرياضي   الأغواط –الرابطة الولائية لكرة القدم  

 

 82المحضر رقم :     30/30/9132 الجلسة يوم:

 التخي أأسامة  -قفصي فايزة :  الأعضاء الحاضرون

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

210 

ASAM - JSKH 2019-03-02  الشرفي قصر الحيران 

  نذارينمن فريق امل عين ماضي طرد بسبب تلقيه  2823091وذانني العيد  ( انفذة 32مقابلة ) ا 

  نذارينمن فريق ش بيبة قصر الحيران طرد بسبب تلقيه  2823018مش يكل محمد  ( انفذة 32ة )مقابل ا 

 

 القسم الملعب التاريخ المقابلة رقم القضية

211 

ESM - CSML 2019-03-01 قبل الشرفي ما االغواط 

  سالم االغوط انذار بسبب لعب سلبييمن فريق ال  2823211 أأيوبطعبيي 

  من فريق رجاء االغواط انذار بسبب لعب سلبيي 2823002طالب مخلوف 

210 

JSRL - CSNT 2019-03-01  قبل الشرفي ما اتجموت 

  من فريق نجوم بلدية اتجرونة انذار بسبب لعب سلبيي  2823111العقون محمد 

   من فريق نجوم بلدية اتجرونة انذار بسبب لعب سلبيي  2823031طيفوري مخطار 

   ش تم + سب و انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم  اتجموتمن فريق نجوم  2823033 أأيوبلجود

دج تسدد خالل  1333+ غرامة مالية تقدر ب  انفذة( مقابالت 32+38تسع ) محاولة االعتداء على الحكمو 

 31-30-1329شهر من اتريخ 



 1029-1028الموسم الرياضي   الأغواط –الرابطة الولائية لكرة القدم  

 

   دج تسدد خالل شهر من  1033+ غرامة مالية تقدر بـ تنظيم ال بسبب سوء  جموتاتانذار لفريق نجوم

 30/30/1329اتريخ 

211 

MCL-CRBR 2019-03-02  قبل الشرفي ما االغواط 

 ( انفذ بسبب سب و ش تم 31اشهر ) س تة من فريق بدر االغواط 2823203الرحمان  ابلجابري عبد

 30-30-1329دج تسدد خالل شهر من اتريخ  0333الحكم بعد نهاية المقابلة +غرامة مالية تقدر ب 

211 

NRABHD – WSRHR 10-31-1329 قبل الشرفي ما حاسي الدالعة 

احتراز مدون من طرف فريق أأمل حاسي الدالعة على ورقة المباراة حول الالعب علي عبد الله راشد رقم 

 من فريق وداد حاسي الرمل بحجة أأن الالعب شارك وهو تحت طائلة العقوبة 2823901الرخصة 

وداد  2823901عب علي عبد الله راشد رقم الرخصة حيث أأن النادي قد اعترض على مشاركة الال

بدون ذكر  21/30/1328ليوم  122حاسي الرمل، بأأنه معاقب مباراة حاسي الرمل وتمنراست في القضية رقم 

 في أأي مباراة شارك فيها وهو تحت طائلة العقوبة ولهذه الأس باب :

 من حيث الشكل : االحتراز مرفوض -

 اندي أأمل حاسي الدالعة.ن من طرف المدو  زاالحترامن حيث الموضوع : رفض  -

( 32+31بـ ثالث ) وداد حاسي الرمل 2823901علي عبد الله راشد رقم الرخصة يعاقب الالعب  -

 .30/30/1329انفذة ابتداًء من اتريخ 

 


