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الرابطة الولائية لكرة القدم – الأغواط

الجلسة يوم1018/11/25 :
ا ألعضاء الحاضرون  :قفصي فايزة  -التخي أأسامة

رقم القضية
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المحضر رقم 07:

المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

IRBT - CSNCT

2018-11-23

اتجرونة

الشرفي

 بكي محمد  1810781من فريق نجوم اتجرونة انذار بسبب لعب سلبيي
 قرمان عبد القادر  1810781من فريق نجوم اتجرونة انذار بسبب لعب خطير

رقم القضية
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المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

JSKH - ASAM

2018-11-24

عين ماضي

الشرفي

 جنيدي عبدالرحيم  1810111من فريق ش بيبة قصر الحيران طرد بسبب سب وش تم الحكم بعد نهاية
المباراة خمس ( )1+1مقابالت انفذة  +غرامة مالية تقدر ب  0000دج تسدد خالل شهر من اتريخ -17
1018-11
MCK - NRNBB
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2018-11-24

بن انصر بن شهرة

 عبو مرسلي  1810118من فريق نجوم بن انصر بن شهرة انذار بسبب لعب سلبيي
 بلحماري عبدالقادر  1810170من فريق نجوم انصر بن شهرة انذار بسبب لعب خطير

الشرفي

الرابطة الولائية لكرة القدم – الأغواط

رقم القضية
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المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

NRABHD-WSRHR

2018-11-24

حاسي الرمل

ما قبل الشرفي

 محبوبيي محمد  1810111من فريق وداد حاسي الرمل طرد بسبب االعتداء على الخصم مقابلتين ()02
انفذتين  +غرامة مالية تقدر ب  1000دج تسدد خالل شهر من اتريخ 1018-11-17
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 ميزات علي  1810711من فريق امل حاسي الدالعة انذار بسبب احتجاج على قرار الحكم مقابلة ()01
انفذة  +غرامة مالية تقدر ب  1000دج تسدد خالل شهر من اتريخ 1018-11-17
 الريش عزالدين  1810111من فريق امل حاسي الدالعة انذار بسبب لعب سلبيي
 خالد عماد  1810117من فريق امل حاسي الدالعة انذار بسبب لعب سلبيي

رقم القضية
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المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

USDA - CSVA

2018-11-23

افلو

ما قبل الشرفي

 تمدة احمد  1810111من فريق ش باب أأنفوس طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة ( )01انفذة
NSRHM - NCASA
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2018-11-23

عين س يدي علي

ما قبل الشرفي

 شداد يونس  1810101من فريق نجم الصاعد الحاج المشري طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة انفذة ()01
 رزمي نصير  1810880من فريق ش باب س يدي علي انذار بسبب لعب سلبيي
CSGG - CNBB
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2018-11-23

البيضاء

 بوخالفة عبد السالم  1810081من فريق نجوم البيضاء انذار بسبب سلوك غير رايضي
 سعدي فريد  1810811من فريق أأش بال الغيشة انذار بسبب سلوك غير رايضي

ما قبل الشرفي
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المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

NRBB-8MAI

2018-11-24

قصر الحيران

الشرفي

 صيافة عيسى  1810118من فريق اندي انصر بن شهرة انذار بسبب سلوك غير رايضي
 كحللش نصر الدين  1810881من فريق امل  8ماي انذار بسبب سلوك غير رايضي
JSRL-IRS
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2018-11-24

الشرفي

االغواط

 قرقاب حمزة  1810711من فريق رجاء االغواط طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة انفذة ()01
 زميت محمد  1810071من فريق اتحاد الصادقية طرد بسبب تلقيه انذارين مقابلة انفذة ()01

رقم القضية
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المقابلة

التاريخ

الملعب

القسم

MCK - NRMHR

20/11/2018

حاسي الرمل

كأأس الوالية

 بن مبارك الطاهر  1810010من فريق مولودية ش بيبة الخنق انذار بسبب سلوك غير رايضي
 ابلكحل حسين  1810801من فريق اندي مولودية حاسي الرمل انذار بسبب سلوك غير رايضي
تسوية رقم  01لالعب معاقب

بناء على طلب تسوية وضعية لنادي وداد حاسي الرمل المودع يوم  10/11/1018بخصوص الالعب راشد
عبد الله الحامل للرخصة رقم  1810117المعاقب بـ  01مبارايت في القضية رقم  711يوم 17/01/1018
مباراة اتحاد حاشسي الرمل واندي تمنراست.
ونظرا ألن اللعب لم يستنفذ منها سوى مبارتين ( )01وشارك في مباراة وداد حاسي الرمل ضد ترجي
الحويطة يوم  01/11/1018وهو تحت طائلة العقوبة
طبقا للمادة  110من لوائح كرة القدم الهواة للقسمين الشرفي وماقبل الشرفي قررت لجنة االنضباط:
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معاقبة الالعب راشد عبد الله والحامل للرخصة رقم  1810117بثالث ( )01مبارايت انفذة (مبارتين ابقيتين
من العقوبة االصلية  +مباراة انفذة) ( )01 + 01ابتداء من .11/11/1018

