
 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 
 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

15:المحضر رقم  

     03/01/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

    (مرحلة اإلياب  ) دراسة القضايا        

  ( أ )فئة األكابر الفوج ل األولمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد النخلة/   إتحاد الخنق)مقابلة  413القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          جكٌدل صالح الدٌن     -  إتحاد الخنق 1810827 

1811289  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        دقوم فوزي              -  إتحاد النخلة   
 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم وفاق ورقلة/   شباب سيدي بوعزيز) مقابلة 414القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811390  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           نهاب جالل            -  شباب سٌدي بوعزٌز 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        بوخلوة زكرٌاء           -  شباب سٌدي بوعزٌز 1811359   
غطاس إلٌاس             -  وفاق ورقلة 1810449 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           منصوري ٌوسف       -  وفاق ورقلة 1811448 
 

  ( ب )فئة األكابر الفوج ل األولمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:29/12/2018 فئة األكابر ليوم إتحاد عين البيضاء/   أولمبي بوعامر)مقابلة  415القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          لحمر أٌوب              -  أولمبً بوعامر 1811453 

  حمداوي عبد الكرٌم     -  أولمبً بوعامر 1810240 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
مكاوي ٌسٌن             -  إتحاد عٌن البٌضاء 1810702 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

بكٌرات محمد لمٌن      -  إتحاد عٌن البٌضاء 1810785 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

  روابح صالح الدٌن     -  إتحاد عٌن البٌضاء 1810853 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
 

 

 

 

 

 

 

 



  (:29/12/2018 فئة األكابر ليوم هالل غرداية/   نجم باب الوادي)مقابلة  416القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           دوماٌدة ولٌد             - نجم باب الوادي 1810656 

1810921  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن هنٌة سلٌمان         -  هالل غرداٌة   
 

  (:31/12/2018فئة األكابر ليوم شباب قصر ورقلة /   إتحاد النزلة تقرت) مقابلة 417القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810184  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً            بوجرادة عبد الباسط  - إتحاد النزلة تقرت 

1811353  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           محجر فارس          -  شباب قصر ورقلة 
 

(مرحلة الذهاب  ) ( أ )فئة األكابر الفوج ل الثانيمقابالت القسم الجهوي   
 

  (:15/12/2018 فئة األكابر ليوم  شباب سيدي عمران/  شباب الحدب)مقابلة  418القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811883  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بلخٌرة محمد غزالً-  شباب الحدب 

   المنظم لبطولة من القانون103)  طبقا لنص المادة 20/12/2018 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

                                                                                                                    .(كرة القدم هواة 

1811219  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن       عبابسة زوبٌر       - شباب سٌدي عمران 

   المنظم لبطولة من القانون103)  طبقا لنص المادة 20/12/2018 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

                                                                                                                    .(كرة القدم هواة 

 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب الحدب/   مولودية سيدي سليمان) مقابلة 419القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        بن هنٌة سهٌل     -  مولودٌة سٌدي سلٌمان 1810532 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811888  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           الداوي محمد الطاهر -  شباب الحدب 
 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم  أولمبي الوادي/  رائد حاسي القارة)مقابلة  420القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           بن ساسً أسامة         - رائد حاسً القارة 1810044 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811179  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بوصبٌع أٌمن        -  أولمبً الوادي 

.                 ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة   
 

  (:29/12/2018 فئة األكابر ليوم ترجي تقديدين/   مولودية سكرة) مقابلة 421القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
        وبٌش بوبكر      -  مولودٌة سكرة 1810704 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1810640  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً              ٌعقوب أسامة      -  مولودٌة سكرة 
 

 



 

  ( ب )فئة األكابر الفوج ل الثانيمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم مولودية المقارين/   نادي سيدي خويلد) مقابلة 422القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
       باباي هانً         -  مولودٌة المقارٌن 1811403 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

1811324  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           زوزو عبد العتٌق     -  مولودٌة المقارٌن 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811827       محاولة اإلعتداء علىبطاقة حـمراء بسبب  بوخرشة عماد الدٌن    -  نادي سٌدي خوٌلد   

تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 5.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (08) ٌعاقب باإلقصاء لـ –الحكم الرئٌسً   

                                                           . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة120) طبقا لنص المادة  03/01/2019

 

  (:28/12/2018فئة األكابر ليوم مستقبل بلدة عمر /   شباب القواطين) مقابلة 423القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810675  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           قانة صابر             -  مستقبل بلدة عمر 

 

  (:28/12/2018فئة األكابر ليوم شباب جامعة /   إتحاد عجاجة) مقابلة 424القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811523  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           مرزوق طارق        -  إتحاد عجاجة 

1810977  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           حمادة معمر           -  شباب جامعة 

1810979  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           مسعودي أٌمن         -  شباب جامعة 
1810676  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        الصمد. مفتاح أشرف ع-  شباب جامعة   

1811896  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           حمٌداتو إبراهٌم       -  شباب جامعة 
1812063  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           دركوش عبد العظٌم   -  شباب جامعة 

:غرامات  
 

  بسبب سوء وذلك03/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب جامعة)غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 05 ) التسٌٌر للفرٌق   

:أحداث أشير عليها  

برشق الملعب بالحجارة بعد نهاٌة اللقاء دون إحداث أٌة أضرار جسمانٌة (إتحاد عجاجة)قٌام مناصري الفرٌق المحلً نادي -   

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ج الفقرة 49  أو مادٌة تذكر وعلٌه نطبق نص المادة   

.03/01/2019إبتداء من تارٌخ بمقابلة واحدة بدون جمهور  (إتحاد عجاجة)معاقبة فرٌق -   

.03/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد عجاجة) دج غرامة نافدة ٌدفعها نادي 10.000 عشرة أالف-   

  بسبب سوء وذلك03/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (إتحاد عجاجة)غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم  الت  
 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم شباب حي المنظر الجميل/   مولودية حاسي مسعود)مقابلة  425القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           مٌمونً عبد المنعم      - مولودٌة حاسً مسعود 1811042 

1810029  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بشٌري نصر الدٌن     -  شباب حً المنظر الجمٌل   
 

 



 

  (:29/12/2018فئة األكابر ليوم أتليتيك حاسي مسعود /   نجم بوغفالة) مقابلة 426القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811665  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           دعاس أسامة          -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        سودانً منٌر رمزي     -  أتلٌتٌك حاسً مسعود 1811772   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811575  بطاقة حمراء بسبب شتم العب خصم  مٌلودي محمد العٌد     -  نجم بوغفالة   

تدفع فً أجل دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها + 03/01/2019مقابلتٌن نافدة إبتداء من تارٌخ ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء لـ   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)  طبقا لنص المادة 03/01/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

1811639  بطاقة حمراء بسبب شتم العب خصم  قطعً العربً           -  أتلٌتٌك حاسً مسعود   

تدفع فً أجل دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها + 03/01/2019مقابلتٌن نافدة إبتداء من تارٌخ ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء لـ   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)  طبقا لنص المادة 03/01/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  ( ج )فئة األكابر الفوج ل الثانيمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم  نصر حاسي الدالعة/  إتحاد حاسي الدالعة)مقابلة  427القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           بن مجغاٌة أحمد         - إتحاد حاسً الدالعة 1810066 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810371  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن      بٌران أبراهٌم       -  نصر حاسً الدالعة 

.                 ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة   
 

  (:28/12/2018فئة األكابر ليوم رائد المنيعة /   وداد األغواط) مقابلة 428القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810080  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           بن سعد عبد القادر    -  رائد المنٌعة 

 

  (:29/12/2018فئة األكابر ليوم مولودية البيضاء /   مولودية أوالد القعدة) مقابلة 429القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810325  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           جلٌطً توفٌق         -  مولودٌة البٌضاء 
1810327  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           عالل الطٌب          -  مولودٌة البٌضاء 

 

  ( 1د )فئة األكابر الفوج ل الثانيمقابالت القسم الجهوي 
 

  (:28/12/2018فئة األكابر ليوم شباب تين خاتمة جانت /   شباب بلدية إليزي) مقابلة 430القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811931  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           قسو مخلوف           -  شباب تٌن خاتمة جانت 

 

 

 



  (:28/12/2018فئة األكابر ليوم إتحاد شباب إليزي /   مستقبل الدبداب) مقابلة 431القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811668  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           لبدي فارس            -  إتحاد شباب إلٌزي 

 

   سنة(19)األقل من مقابالت كأس الجمهورية لفئة األواسط 
 

  (:23/12/2018فئة األواسط ليوم  إتحاد ورقلة / شباب تبسبست)  مقابلة 432القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن طاجٌن ناصر         -  شباب تبسبست 1841087 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        
ٌحٌاوي أحمد             -  إتحاد ورقلة 1840414 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر        

 

   سنة(19)األقل من مقابالت البطولة لفئة األواسط 
 

(أ  )الفوج   

  (:28/12/2018فئة األواسط ليوم أولمبيك المقرن /  مشعل حاسي مسعود)  مقابلة 433القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1861119  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم مدانً جالل             -  مشعل حاسً مسعود   

.     (لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى   من القانون المنظم92)  نافدة طبقا لنص المادة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة   

1840094  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن لموشً جالل            -  أولمبٌك المقرن   

       (لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

( ج )الفوج   
 

  (:29/12/2018فئة األواسط ليوم إتحاد عين البيضاء /   أولمبي بوعامر) مقابلة 434القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بن منٌن أٌمن             -  أولمبً بوعامر 1841236 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

روابح محمد بشٌر       -  إتحاد عٌن البٌضاء 1840719 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

   سنة(17)األقل من مقابالت كأس الجمهورية لفئة األشبال 
 

  (:23/12/2018 ليوم شبالفئة األرائد المنيعة /   إتحاد األغواط) مقابلة 435القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بلهوشات هشام           -  إتحاد األغواط 1860850 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

حجاج زوبٌر             -  رائد المنٌعة 1860321 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
 

 

 

 

 

 



  (:24/12/2018 ليوم شبالفئة األإتحاد حاسي الدالعة /   أكاديمية األغواط) مقابلة 436القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوقربة محمد             -  أكادٌمٌة األغواط 1860127 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1880055  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بن فروج سلٌمان        -  إتحاد حاسً الدالعة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 03/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

 

  (:30/12/2018 ليوم شبالفئة األ اإلتحاد السوفي /  تقرت40 مدرسة ) مقابلة 437القضية رقم 

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  مٌساوي عالء الدٌن      - اإلتحاد السوفً 1861038 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  بوحامد محمد حكٌم- اإلتحاد السوفً 1861029 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  حنً الحسن- اإلتحاد السوفً 1861047 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  فرحات أحمٌدة وسٌم- اإلتحاد السوفً 1861031 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

:العبين أشير عليهم  

قام هذا الالعب بمحاولة اإلعتداء على الحكم (اإلتحاد السوفً) العب فرٌق 1861038موساوي عالء الدٌن رخصة رقم -   

غرامة + 03/01/2019أشهر نافدة إبتداء من تارٌخ  (06)  الرئٌسً بعد نهاٌة المبارة ألجل  ذلك ٌعاقب باإلقصاء لمدة ستة   

  من القانون المنظم94)  طبقا لنص المادة 03/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000 نافدة و قدرها 

.(  لبطولة الفئات الصغرى   

قام هذا الالعب بمحاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً (اإلتحاد السوفً) العب فرٌق 1861045عاللً أٌوب رخصة رقم -   

غرامة نافدة + 03/01/2019أشهر نافدة إبتداء من تارٌخ  (06)   بعد نهاٌة المبارة ألجل  ذلك ٌعاقب باإلقصاء لمدة ستة   

  من القانون المنظم102)  طبقا لنص المادة 03/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000   و قدرها 

.(   لبطولة الفئات الصغرى   

قام هذا الالعب باإلعتداء على الحكم الرئٌسً بعد نهاٌة (اإلتحاد السوفً) العب فرٌق 1861034نكوى عمار رخصة رقم -   

غرامة نافدة  و قدرها + 03/01/2019 نافدة إبتداء من تارٌخ (01)  المبارة ألجل  ذلك ٌعاقب باإلقصاء لمدة سنة   

  من القانون المنظم  لبطولة الفئات101)  طبقا لنص المادة 03/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 5.000   

.(  الصغرى   

:غرامة   

03/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (اإلتحاد السوفً) غرامة ٌدفعها نادي دج ( 2.500 )ألفٌن وخمسمائة -   

   .( من القانون المنظم لبطولة الفئات الصغرى 107)  إنذارت طبقا لنص المادة (07)  بسبب سوء التسٌٌر للفرٌق 

03/01/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (اإلتحاد السوفً) غرامة ٌدفعها نادي دج ( 2.500 )ألفٌن وخمسمائة -   

.( من القانون المنظم لبطولة الفئات الصغرى 107)  إنذارت طبقا لنص المادة (07)  بسبب سوء التنظٌم للفرٌق   

 

  (:30/12/2018 ليوم شبالفئة األ نادي حاسي مسعود /  إتحاد األغواط) مقابلة 438القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
أسامة محمد الحبٌب      -  إتحاد األغواط 1860912 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         
  غربً محمد منٌر        - نادي حاسً مسعود 1860061 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً       

 

 

 

 



 

  (:30/12/2018 ليوم شبالفئة األ إتحاد عجاجة /  نجم بوغفالة) مقابلة 439القضية رقم 

. بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و التقرٌر التوضٌحً للحكم-  

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عزاوي محمد لمٌن       - نجم بوغفالة 1860807 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  :عقوبات بالطرود
        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

1860346  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن الٌمام أسامة               -  إتحاد عجاجة   

       (لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى    من القانون المنظم87)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

   سنة(15)األقل من مقابالت كأس الجمهورية لفئة األصاغر 
 

  (:30/12/2018 ليوم صاغرفئة األ أكاديمية نجوم األغواط /  تقرت40 مدرسة ) مقابلة 440القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ٌونس محمد الطاهر      -   أكادٌمٌة نجوم األغواط 1880149 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

 

 

                                           تسوية وضعية عقابية
 

  و الذي 1785 تحت رقم  ( شباب قصر الحٌران ) من طرف فرٌق 30/12/2018بعد اإلطالع على الطلب المودع بتارٌخ - 

.1810473  من خالله طلب هذا الفرٌق تسوٌة الوضعٌة العقابٌة لالعب عطٌة سالم رخصة   

  كان أخرها خالل المقالة التً 2018/2019 إنذارات خالل الموسم الحالً 04حٌث أن الالعب عطٌة سالم قد تحصل على - 

.16/11/2018  جمعت فرٌقه بنادي إتحاد النزلة تقرت بتارٌخ   

. دون إستنفاد عقوبة المقابلة األلٌة24/11/2018حٌث أن هذا الالعب شارك فً مقابلة مستقبل الحمادٌن ضد فرٌقه بتارٌخ -   

.تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة الالعب المذكور ( شباب قصر الحٌران )حٌث أن فرٌق -   
                                                

             بعد الدراسة قررت اللجنة
 

 

  نطبق نص1810473رخصة رقم فئة األكابر  ( شباب قصر الحٌران )لتسوٌة وضعٌة الالعب عطٌة سالم الناشط بفرٌق - 

. من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 134  المادة   

مقابلتٌن نافدة إبتداء من تارٌخ ( 02) ماٌساوي فً المجموع   ( 01 + 01) مقابلة إقصاء نافد زائد العقوبة األصلٌة  (01- )  

 03/01/2019.  

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

. لم تجرى المقابلة بسبب غٌاب األمن26/10/2018إتحاد عٌن البٌضاء بتارٌخ / شباب قصر ورقلة -   

.28/12/2018إتحاد النزلة الوادي بتارٌخ / شباب حاسً مسعود -   

.28/12/2018نادي األغواط بتارٌخ / وداد مدٌنة زلفانة -   

.28/12/2018إتحاد الحمادٌن بتارٌخ / شباب تبسبست -   

.28/12/2018أمل سٌدي مهدي بتارٌخ / إتحاد ورقلة -   

.29/12/2018إتحاد العسافٌة بتارٌخ / مستقبل لماضً -   

 



 

.29/12/2018رائد سٌدي ساعد بتارٌخ / جوهرة قصر الحٌران -   

.29/12/2018أمل سرٌع متلٌلً بتارٌخ / شباب قصر الحٌران -   

.29/12/2018وفاق المغٌر بتارٌخ / أمل سوف -   

 
 

 

 

 

                            المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                           دريس الهواري               

 


