
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم          

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
L.R.F.O      

 
 

  2018/2019الموسم الرٌاضً 

21:المحضر رقم  

     14/02/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

( أ )مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   

 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم وفاق مقر /  أمل ورقلة ) مقابلة 584القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811483  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن هالل زٌن العابدٌن   -  أمل ورقلة   
1811048  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          لطرش حسٌن           - أمل ورقلة 

بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           1811038 هبال إسماعٌل            -    أمل ورقلة   
1810354  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دحمان بلقاسم           - وفاق مقر 

 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم وفاق عين ماضي /  شباب سيدي بوعزيز ) مقابلة 585القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
181 1359 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوخلوة زكرٌاء           -  شباب سٌدي بوعزٌز   
1811270  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زوزو سعد              - شباب سٌدي بوعزٌز 

1811383  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حالسة عباس           - شباب سٌدي بوعزٌز 
1811357  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         وقاد عبد العالً         - شباب سٌدي بوعزٌز 

العٌدي ٌاسٌن     -  وفاق عٌن ماضً 1810740 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

14/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1810824  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          داودي سعد             - وفاق عٌن ماضً 
1810877  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مسعودان مصطفى     - وفاق عٌن ماضً 

1812566  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن قٌط محمد           - وفاق عٌن ماضً 
 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم نادي المقارين /  إتحاد الخنق ) مقابلة 586القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
مراح أحمد               -  إتحاد الخنق 1810617 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         

1811806  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زنو أدم                 - نادي المقارٌن 
 

 



  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد ورقلة /  إتحاد الزاوية العابدية ) مقابلة 587القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811255  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        معراف سٌف الدٌن      -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة   

1811423  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          صولً سامً           - إتحاد الزاوٌة العابدٌة 
باعون ونٌس     -  إتحاد ورقلة 1810150 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

14/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1810427  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بوخالفة موسى           -  إتحاد ورقلة   
 

( ب )القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج   
 

  (:09/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد حاسي الرمل /  شباب قصر ورقلة ) مقابلة 588القضية رقم 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811502  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن ٌزي عبد الرحمان       -  شباب قصر ورقلة   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  14/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

  (:09/02/2019فئة األكابر ليوم هالل غرداية /  شمس األصيل تمنراست ) مقابلة 589القضية رقم 

.(ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف -   

.(شمس األصٌل تمنراست  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

 من عمر المبارة بعد اإلعتداء المادي الذي تعرض له الحكم 77 من الشوط الثانً أي الدقٌقة 32توقفت المبارة فً الدقٌقة - 

  .180010عبد الرزاق محمد رخصة رقم (شمس األصٌل تمنراست  )الرئٌسً من طرف مسٌر نادي 

اإلعتداء على الحكم  (شمس األصٌل تمنراست  ) من نادي 1810895حٌث حاول الالعب كرزازي بوبكر رخصة رقم - 

. الرئٌسً لوال تدخل رجال القوة العمومٌة  

.(شمس األصٌل تمنراست  )حٌث أن الحكم أوقف المقابلة نتٌجة اإلعتداء الجسمانً الذي تعرض له من طرف رئٌس نادي -   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810883  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         محجوب ٌوسف        - شمس األصٌل تمنراست 

1811335  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       مختاري حسام الدٌن     -    هالل غرداٌة   
 

  من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة114نطبق أحكام المادة 

.(هالل غرداٌة  ) لصالح فرٌق 03/00بنتٌجة  (شمس األصٌل تمنراست  )خسارة المقابلة بالنسبة لفرٌق -   

  إقصاء نافدة بعدم(02)بسنتٌن  (شمس األصٌل تمنراست  ) مسٌر فرٌق 180010معاقبة عبد الرزاق محمد رخصة رقم - 

تدفع  دج 20.000غرامة نافدة بقٌمة  + 14/02/2019  ممارسة أٌة وظٌفة أو نشاط لهما عالقة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ   

.14/02/2019  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

مقابالت إقصاء نافدة ( 08)بـ  (شمس األصٌل تمنراست  ) من فرٌق 1810895معاقبة الالعب كرزازي بوبكر رخصة رقم -   

 تدفع فً أجل  دج5.000غرامة نافدة و قدرها +  بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئٌسً 14/02/2019 إبتداء من تارٌخ 

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120 ) طبقا للمادة 14/02/2019شهر إبتداء من تارٌخ   

 

                       

 
 



  (:09/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد عين البيضاء /  أمل سريع متليلي ) مقابلة 590القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812579  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        كركر نصر الدٌن        -  أمل سرٌع متلٌلً   

1811960  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن الدٌن ٌوسف         - إتحاد عٌن البٌضاء 
                                                                                                        

  (:09/02/2019فئة األكابر ليوم أولمبي بوعامر /  إتحاد النزلة تقرت ) مقابلة 591القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810241  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بروبة بالل               -  أولمبً بوعامر   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810289  بطاقة حمراء بسبب شتم العبً الفرٌق خصم جغبالة جعفر            -  إتحاد النزلة تقرت   

تدفع فً أجل دج 3.000 غرامة مالٌة قدرها + 14/02/2019مقابلتٌن نافدة إبتداء من تارٌخ ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء لـ   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 111)  طبقا لنص المادة 14/02/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   
 

  (:09/02/2019فئة األكابر ليوم شباب قصر الحيران /  نجم باب الوادي ) مقابلة 592القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811604  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         سالمً أٌوب            - شباب قصر الحٌران 

 

( أ ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:29/12/2019فئة األكابر ليوم شبيبة زلفانة /  شباب سيدي عمران ) مقابلة 593القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840808  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        خوخو ولٌد               -  شباب سٌدي عمران   

1811193  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بهورة صالح الدٌن    - شبٌبة زلفانة 
 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد النزلة الوادي /  نادي بوغفالة ) مقابلة 594القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  لعجٌالت ولٌد            -   نادي بوغفالة 1810461 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

11/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

بوغابة تقً الدٌن-  نادي بوغفالة 1810726 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1811181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عبدو حسام الدٌن        -  إتحاد النزلة الوادي   
صالحً رشدي    -  إتحاد النزلة الوادي 1811176 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 
 

 

 



  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم شباب تبسبست /  أولمبي الوادي ) مقابلة 595القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811841  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        زنو أنور عبد الباسط    -  شباب تبسبست   

 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم شبيبة زلفانة /  مولودية سكرة ) مقابلة 596القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810754  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        صادقً محمد صابر    -  مولودٌة سكرة   

1811200  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن شاعة محمد األمٌن - شبٌبة زلفانة 

1811193  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بهورة صالح الدٌن    - شبٌبة زلفانة 
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
ٌعـاقب    – بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم    1810756      بن علٌة عبد الهادي-  مولودٌة سكرة 

14/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة قدرها +  مقابالت نافدة (04)باإلقصاء ألربعة   

  (.                                          من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة112) طبقا لنص المادة 
 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم شباب الحدب /  رائد حاسي القارة ) مقابلة 597القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810042  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       زوبٌري سٌد علً        -  رائد حاسً القارة   

 

(ب  ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  

 

  (:09/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد عجاجة /  مولودية المقارين ) مقابلة 598القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811356  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        تالة عماد الدٌن           -  مولودٌة المقارٌن   

1811406  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زوزو عبد الخالق       - مولودٌة المقارٌن 

1811405  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عٌشاوي بدر الدٌن      - مولودٌة المقارٌن 
1811541  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قاسً أسامة             - إتحاد عجاجة 

 

  (:01/02/2019فئة األكابر ليومشباب حي المنظر الجميل /  مولودية بامنديل ) مقابلة 599القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810926  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عوارٌب أحمد            -  مولودٌة بامندٌل   

1810573  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شنٌن بالل               - مولودٌة بامندٌل 

1810036  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حشٌفة علً              - شباب حً المنظر الجمٌل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ج  ) لفئة األكابر الفوج ثانيالقسم الجهوي ال  
 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم نصر حاسي الدالعة /  رائد سيدي ساعد ) مقابلة 600القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810306  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       جباري جلول             -  رائد سٌدي ساعد   
1810209  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         طاهري سٌف اإلسالم  - رائد سٌدي ساعد 

1810374  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جكٌدل الحاج محمد     - نصر حاسً الدالعة 
1810379  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قرٌنات عٌسى           - نصر حاسً الدالعة 

 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم مستقبل لماضي /  جوهرة قصر الحيران ) مقابلة 601القضية رقم 

.(ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف -   

.(جوهرة قصر الحٌران  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

.(مستقبل لماضً  )بعد اإلطالع على تقرٌر نادي -   

(جوهرة قصر الحٌران  )حٌث أن المقابلة لم تلعب بسبب اإلعتداء على الحكم االمساعد الثانً من طرف رئٌس نادي -   

.   حٌث أن الحكم الرئٌسً قرر عدم إجراء المقابلة نتٌجة اإلعتداء الجسمانً الذي تعرض له مساعده الثانً    -   
 

            من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة هواة114نطبق أحكام المادة 

 .(مستقبل لماضً  ) لصالح فرٌق 03/00بنتٌجة  (جوهرة قصر الحٌران  )خسارة المقابلة بالنسبة لفرٌق - 

 إقصاء نافدة بعدم مزاولة أٌة وظٌفة أو نشاط له عالقة بكرة القدم (02)بسنتٌن  (جوهرة قصر الحٌران  )معاقبة رئٌس نادي - 

.14/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 20.000غرامة نافدة بقٌمة  + 14/02/2019إبتداء من تارٌخ   

بسبب  14/02/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( جوهرة قصر الحيران )غرامة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف -   

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

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم نادي األغواط /  مولودية أوالد القعدة ) مقابلة 602القضية رقم 

.(ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف -   

  بعد اإلعتداء على الحكم الرئٌسً من قبل العب من48 من الشوط الثانً أي الدقٌقة 03حٌث أن المقابلة توقفت فً الدقٌقة - 

  .1812633وهو الالعب بن سعد ٌاسٌن رخصة رقم  (نادي األغواط  )  فرٌق 

.حٌث قرر الحكم إٌقاف المقابلة نتٌجة اإلعتداء الجسمانً الذي تعرض له-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811654  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          شرٌفً الهاشمً          - نادي األغواط 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812667  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مرجة خالد               -  مولودٌة أوالد العدة   

  لبطولة  من القانون المنظم103) طبقا لنص المادة  14/02/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

   (.                                                                      كرة القدم هواة
 

                     من قانون اإلتحاد الجزائري المنظم لبطولة كرة القدم هواة114نطبق أحكام المادة 

.(مولودٌة أوالد القعدة  ) لصالح فرٌق 03/00بنتٌجة  (نادي األغواط  )خسارة المقابلة بالنسبة لفرٌق -   

  إقصاء نافدة إبتداء من تارٌخ(01)بسنة  (نادي األغواط  ) من فرٌق 1812633معاقبة الالعب بن سعد ٌاسٌن رخصة رقم - 

  دج10.000غرامة نافدة و قدرها +  بسبب اإلعتداء الجسدي على الحكم الرئٌسً دون إحداث أي ضرر 14/02/2019  

. 14/02/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ    
 



  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم إتحاد بريان /  رائد المنيعة ) مقابلة 603القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810094  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بلحاج ٌاسٌن             -  رائد المنٌعة   

1811317  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         زمٌت عبد الرحمان    - إتحاد برٌان 
 

( 1د )القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج   

 

  (:08/02/2019فئة األكابر ليوم نادي الميزان جانت /  تين تزريفت جانت ) مقابلة 604القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812555  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         عبد الداٌم عبد الواحد    - تٌن تزرٌفت جانت 
1812026  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         حسانً حسٌن           - نادي المٌزان جانت 

 

  (:09/02/2019فئة األكابر ليوم وفاق جانت /  شباب تين خاتمة جانت )مقابلة  605القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811924  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          دٌن لخضر               - شباب تٌن خاتمة جانت 
1810222  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مٌمونً عبد الكرٌم     - وفاق جانت 

 

فئة األكابرل بطولة كرة القدم داخل القاعة  
 

(أ  )الفوج   
 

 

  (:05/01/2019 فئة األكابر ليوم  وفاء حاسي مسعود/ نجم حاسي مسعود )مقابلة  606القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812235  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً محمد مروان -  نجم حاسً مسعود   
1841655  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          رواي عبد الحفٌظ       - وفاء حاسً مسعود 

1812447  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عٌشاوي عبد النبً-  وفاء حاسً مسعود   

1812451  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          معمري محمد رمضان - وفاء حاسً مسعود 
1812434  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوغابة زكرٌاء          - وفاء حاسً مسعود 

 

  (:12/01/2019 فئة األكابر ليوم  مدرسة تطوير الرياضة ورقلة/ نجم حاسي مسعود )مقابلة  607القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812235  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً محمد مروان -  نجم حاسً مسعود   

1812228  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          طرمون خالد            - نجم حاسً مسعود 

1812227  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن ساسً عبد القادر     -  نجم حاسً مسعود   
1812567  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ورقلة. ر.مدرسة ت    سقاي عبد المولى       - 

1812390  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ورقلة. ر.مدرسة ت    شرٌفً رضوان         - 
 

 

 

 

 

 



  (:12/01/2019 فئة األكابر ليوم  شباب تماسين/ أهلي حاسي مسعود )مقابلة  608القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812457  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        باشً لزهر              -  أهلً حاسً مسعود   

1841660  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عٌاشً زٌن العابدٌن    - أهلً حاسً مسعود 
1812318  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         اللهٌة سفٌان  - شباب تماسٌن 

1812295  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عاللً برهان الدٌن     - شباب تماسٌن 
 

  (:19/01/2019 فئة األكابر ليوم  أهلي حاسي مسعود/ وفاء حاسي مسعود )مقابلة  609القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812429  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        حسٌنً محمد صالح   -  وفاء حاسً مسعود   

1841656  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          موماري بخاري        - وفاء حاسً مسعود 
1841660  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        عٌاش زٌن العابدٌن      -  أهلً حاسً مسعود   

 

  (:19/01/2019 فئة األكابر ليوم  مدرسة تطوير الرياضة ورقلة/ أمل شباب المغير )مقابلة  610القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812365  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        ورقلة. ر.مدرسة ت  بن ٌزة أسامة            -    
1812390  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       ورقلة. ر.مدرسة ت    شرٌفً رضوان         - 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811952  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن لبوز الطاهر             -  أمل شباب المغٌر   

  لبطولة  من القانون المنظم101) طبقا لنص المادة  24/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.(كرة داخل القاعة                  
 

(ب  )الفوج   
 

  (:28/12/2018 فئة األكابر ليوم  مولودية عين البيضاء/ سريع الرويسات )مقابلة  611القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812408  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قنذوز عمار             -  مولودٌة عٌن البٌضاء   
1812394  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قوٌسم بوعزة            - مولودٌة عٌن البٌضاء 

1812432  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        معمري أحمد أسامة-  مولودٌة عٌن البٌضاء   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (:05/01/2019 فئة األكابر ليوم  شباب مجد بريان/ مولودية عين البيضاء )مقابلة  612القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812401  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بورحالوي أبو الخلٌل  -  مولودٌة عٌن البٌضاء   

1812394  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         قوٌسم بوعزة            - مولودٌة عٌن البٌضاء 
1812395  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بن طوزي صهٌب        -  مولودٌة عٌن البٌضاء   

  قنذوز محمد العربً- مولودٌة عٌن البٌضاء 1812397 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

10/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

  (.                                   من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة99) طبقا لنص المادة 

1812215  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بعٌلٌش إبراهٌم الخلٌل   -  شباب مجد برٌان   
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812399  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن حسٌنً بشٌر            -  مولودٌة عٌن البٌضاء   

  لبطولة  من القانون المنظم101) طبقا لنص المادة  10/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.(كرة داخل القاعة                  

1812174  بطاقة حمراء بسبب ألجل السب العنً بلعربً ٌوسف           -  شباب مجد برٌان   

تدفع فً أجل دج 1.500 غرامة مالٌة قدرها + 10/01/2019مقابلتٌن نافدة إبتداء من تارٌخ ( 02)               ٌعاقب باإلقصاء لـ   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة 108)  طبقا لنص المادة 10/01/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

1812171  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مجٌلدة سماحً          -  شباب مجد برٌان   

  لبطولة  من القانون المنظم101) طبقا لنص المادة  10/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.(كرة داخل القاعة                  

:غرامات  
 

  وذلك10/02/2019 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ ( مولودية عين البيضاء )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.000 أالفثالثة - 

. (داخل القاعة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 127) المادة طبقا (  إنذارات 05 )التسٌٌر للفرٌق  بسبب سوء   

 

  (:12/01/2019 فئة األكابر ليوم مولودية عين البيضاء/  إتحاد قصر متليلي )مقابلة  613القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  موالي إبراهٌم عبد هللا   - إتحاد قصر متلٌلً 1812362 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

  قصٌرة عبد الرزاق- إتحاد قصر متلٌلً 1812377 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   

17/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

  (.                                    من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة99) طبقا لنص المادة 

1812408  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       قنذوز عمار               -  مولودٌة عٌن البٌضاء   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  (:19/01/2019 فئة األكابر ليوم  إتحاد قصر متليلي/ هضبة متليلي )مقابلة  614القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812360  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شٌشة عبد الناصر      -  هضبة متلٌلً   
1812502  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         رقبً محمد عبد النور  - هضبة متلٌلً 

1812337  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دحو أحمد                 -  هضبة متلٌلً   

  مرسلً محمد خٌر الدٌن - هضبة متلٌلً 1812336 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
  موالي إبراهٌم عبد هللا   - إتحاد قصر متلٌلً 1812362 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812327  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن عاشور مبارك          -  إتحاد قصر متلٌلً   

  لبطولة  من القانون المنظم101) طبقا لنص المادة  10/01/2019 إبتداء من تارٌخ ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

.(كرة داخل القاعة                  

1812373  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على الحكم  أوالد النوي عبد القادر -  إتحاد قصر متلٌلً   

تدفع فً أجل دج 10.000 غرامة مالٌة قدرها + 24/01/2019نافدة إبتداء من تارٌخ ( 01)               ٌعاقب باإلقصاء لمدة سنة   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم داخل القاعة 115)  طبقا لنص المادة 24/01/2019               شهر إبتداء من تارٌخ   

 

  سنة (19) فئة األواسط األقل من بطولة القسم الجهوي
 

(ب  )الفوج   
 

  (:02/02/2019فئة األواسط ليوم إتحاد النخلة / وفاق مقر  ) مقابلة 615القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1860237  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       محسن غلوس            -    وفاق مقر   

1860429  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار بن عمارة عبد الحفٌظ  -  إتحاد النخلة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 14/02/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

 

(ج  )الفوج   

 

(:09/02/2019فئة األواسط ليوم أولمبي بوعامر / إتحاد النزلة تقرت  ) مقابلة 616القضية رقم   

.(ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم  )بعد اإلطالع على وثائق الملف -   

(02 )حٌث صرح الحكم الرئٌسً عن وقوع مناوشات بٌن العبً الفرٌقٌن و ذلك بعد نهاٌة اللقاء ما نجم عنه إصابة العبٌن-   

. من جهة كل فرٌق    

المنظم من القانون 99 من المادة 02حٌث ان الحكم لم ٌحدد الالعبٌن المتسببٌن فً هذه المشاجرة و بالتالً نطبق الفقرة -   

:  لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى و علٌه العقوبة كاألتً  

  بمقابلتٌن إقصاء نافدة إبتداء من1840039بن زاوي عبد العزٌز رخصة رقم  (إتحاد النزلة تقرت  )معاقبة قائد فرٌق - 

.14/02/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج2.500غرامة نافدة بقٌمة   + 14/02/2019   تارٌخ   

  بمقابلتٌن إقصاء نافدة إبتداء من تارٌخ1860100صٌاد رٌاض رخصة رقم  (أولمبي بوعامر  )معاقبة قائد فرٌق - 



.14/02/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج2.500غرامة نافدة بقٌمة  + 14/02/2019    

 

(ه  )الفوج   

 

  (:02/02/2019فئة األواسط ليوم شباب حي المنظر الجميل / شباب تبسبست  ) مقابلة 617القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840002  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        غرٌبً فؤاد               -    شباب حً المنظر الجمٌل   

 

(و  )الفوج   

 

  (:17/11/2018فئة األواسط ليوم إتحاد بريان / مستقبل لماضي  ) مقابلة 618القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840324  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       فهدي جمال               -    مستقبل لماضً   
1840912  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن شكال الطاهر         -    إتحاد برٌان   

 

  (:30/11/2018فئة األواسط ليوم رائد المنيعة / مستقبل لماضي  ) مقابلة 619القضية رقم 

:اإلنذارات  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840207  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       العاٌب محمد أمٌن      -  مستقبل لماضً   

1840084  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار العاٌب محمد أمٌن      -  رائد المنٌعة   

   من85)  طبقا لنص  المادة 06/12/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 
  

 إستئناف
  (:25/01/2019فئة األكابر ليوم شباب جامعة /  مولودية حاسي مسعود ) مقابلة 20 المحضر رقم 568القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة و تقرٌر الحكم-   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  جغبالة محمد لسعد- مولودٌة حاسً مسعود 1810941 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر      
رقٌعً علً        -  شباب جامعة 1810649 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

بن صغٌر عبد الرزاق   -  شباب جامعة 1811001 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

حمادة معمر              -  شباب جامعة 1810977 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

دغٌش أحمد رامً       -  شباب جامعة 1810680 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 



 

  بإهانة الحكم الرئٌسً وعلٌه ٌعاقب هذا األخٌر180129 حمانً عمر رخصة رقم (شباب جامعة  )قٌام مدرب نادي - 

  دج10.000غرامة نافدة مقدرة بـ +  أشهر بعدم ممارسة أي وظٌفة أو نشاط له عالقة بكرة القدم 06  باإلقصاء النافد لمدة 

. (من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)  طبقا لنص المادة 31/01/2019  تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   

ساٌغً سمٌر بعد نهاٌة المقابلة بتحرٌض الجمهور بغٌة اإلعتداء على الطاقم  (شباب جامعة  )حٌث قام كاتب فرٌق نادي -  

التحكٌمً ما نجم عنه إجتٌاح الجمهور أرضٌة الملعب و هو األمر الذي من شأنه اإلخالل بالنظام العام أو التسبب فً أحداث 

وبالتالً معاقبة كاتب  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 123) خطٌرة و علٌه نطبق فً هذا الصدد أحكام المادة 

: على النحو التالًساٌغً سمٌرعام نادي شباب جامعة   

  دج بسبب التحرٌض على إرتكاب 50.000غرامة مالٌة قدرها  + 31/01/2019إقصاء نافدة إبتداء من تارٌخ  (02)سنتٌن  - 

.  أعمال عنف داخل الملعب  
 

  (:07/12/2019فئة األكابر ليوم إتحاد بريان /  مستقبل لماضي )  مرحلة الذهابمقابلة 20المحضر رقم  570القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810519  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       دٌدة سفٌان               -    مستقبل لماضً   
1811677  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         شبة حسٌن              - إتحاد برٌان 

 

 

  (:25/01/2019فئة األكابر ليوم شباب بلدية إليزي /  تين تزريفت جانت ) مقابلة 579القضية رقم 

.بعد اإلطالع على ورقة المقابلة وتقرٌر الحكم-   

  (. شباب بلدٌة إلٌزي) و فرٌق  ( تٌن تزرٌفت جانت )بعد اإلطالع على تقرٌر كل من فرٌق - 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1812087  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         كادي سٌف الدٌن       - تٌن تزرٌفت جانت 

بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار   رقم  الزاوي عبد الرحٌم     -  شباب بلدٌة إلٌزي 1811753   

31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة101) طبقا لنص المادة 

1811743  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         مفٌصل عبد هللا         - شباب بلدٌة إلٌزي 

1812056  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         هارون منصور        - شباب بلدٌة إلٌزي 

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811994  بطاقة حمراء بسبب شتم الحكم الرئٌسً   بن عمر علً           -  شباب بلدٌة إلٌزي   

  31/01/2019تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000غرامة نافدة قدرها +  مقابالت إقصاء نافدة 04               ٌعاقب بـ 

   (.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112)                طبقا لنص المادة 

:غرامات  
 

  بسبب وذلك07/02/2019فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   (شباب بلدية إليزي) غرامة ٌدفعها نادي  دج 3.000 أالفثالثة - 

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

:أحداث أشير عليها  

  من الشوط الثانً بعد اإلعتداء على الحكم الرئٌس24ًبعد دراسة وثائق الملف إتضح بأن اللقاء قد توقف فً الدقٌقة - 

. (تين تزريفت جانت)  من فرٌق 1812083   من طرف الالعب بوشباك بدر الدٌن رخصة رقم   

. (تين تزريفت جانت) حٌث أن الحكم واصل المقابلة جراء الضغط الذي مورس علٌه من طرف العبً فرٌق -   

  أمنغاس عبد القادر (شباب بلدية إليزي) حٌث أن الحكم الرئٌسً تم منعه من مواصلة المبارة من طرف رئٌس نادي - 

  (تين تزريفت جانت)   هذا األخٌر الذي طلب من الحكم إٌقاف اللقاء بسبب اإلعتداء الذي تعرض له من طرف العب فرٌق 

.  باإلعتداء علٌه (شباب بلدية إليزي)   إال أن الحكم أصر على المواصلة فقام رئٌس فرٌق   

 



  بمحاول اإلعتداء على الحكم (شباب بلدية إليزي)  من نادي 1812068حٌث قام الالعب بشونً مسعود رخصة رقم - 

.  الرئٌسً  

. حٌث و نظرا لهذه األجواء المشحونة التً كان علٌها الملعب إستحال على الحكم إٌقاف اللقاء-   

 أمنغاس عبد القادر برفقة مجموعة من األشخاص  بمحاولة اإلعتداء على الطاقم  (شباب بلدية إليزي) حٌث قام رئٌس نادي - 

 التحكٌمً فً الٌوم الموالً  للمبارة كما حاولوا منع الحكم من إجراء مقابلة ذلك التً جمعت كل من فرٌق إتحاد

.  26/01/2019وفاق جانت بتارٌخ / شباب إلٌزي   

 أمنغاس عبد القادر برفقة مجموعة من  (شباب بلدية إليزي) حٌث و أثناء سٌر المقابلة السالفة الذكر قام رئٌس نادي - 

.                   األشخاص بإجتٌاح ساحة الملعب و محاولة اإلعتداء على الطاقم التحكٌمً  
 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

. نقطة لكل فرٌق00 بنتٌجة  (شباب بلدية إليزي)  و  (تين تزريفت جانت) خسارة المقابلة بالنسبة لكال الفرٌقٌن -   

  إقصاء نافدة إبتداء (01) بسنة  (تين تزريفت جانت)  من فرٌق 1812083معاقبة الالعب بوشباك بدر الدٌن رخصة رقم - 

  طبقا لنص المادةإبتداء من تارٌخر تدفع فً أجل شه  دج10.000غرامة نافدة قدرها  + 31/01/2019 من تارٌخ 

  . ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة114)  

  إقصاء نافدة بالمنع من ممارسة إي نشاط أو (02) أمنغاس عبد القادر بسنتٌن  (شباب بلدية إليزي) معاقبة رئٌس نادي - 

رتدفع فً أجل شه دج 20.000غرامة نافدة قدرها  + 31/01/2019   وظٌفة لها عالقة بكرة القدم إبتداء من تارٌخ   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة114)  طبقا لنص المادة 31/01/2019 إبتداء من تارٌخ     
 

  من تارٌخ مقابالت إقصاء نافدة(08) بـ 1812068 من فرٌق 1812068معاقبة الالعب بشونً مسعود رخصة رقم - 

  طبقا لنص المادة31/01/2019 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج5.000غرامة نافدة مقدرة بـ  + 31/01/2019  

.   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 120)    

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (تين تزريفت جانت) غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج 5.000خمسة أالف        -  

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم  الت بسبب سوء31/01/2019            

  بسبب إجتٌاح 31/01/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور (02) بمقابلتٌن  (تين تزريفت جانت) معاقبة نادي  -      

         .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة04 الفقرة 47) نص المادة مناصرٌه أرضٌة الملعب طبق ل

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ   (تين تزريفت جانت) غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  دج 25.000خمسة و عشرون ألف  -   

   31/01/2019.  

  فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب بلدية إليزي)  غرامة مالٌة نافدة ٌدفعها نادي  دج5.000خمسة أالف - 

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) تطبٌقا لنص المادة نظٌم  الت بسبب سوء31/01/2019     

  بسبب إجتٌاح  3/01/2019إبتداء من تارٌخ  بدون جمهور (02) بمقابلتٌن  (شباب بلدية إليزي) معاقبة نادي - 

         .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة04 الفقرة 47) نص المادة مناصرٌه أرضٌة الملعب طبق ل

فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (شباب بلدية إليزي) غرامة نافدة ٌدفعها فرٌق  دج 25.000خمسة و عشرون ألف  -   

   31/01/2019  .  
 

.الباقي دون تغيير        

      

 

 

 

 

 

 
 

 



:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.25/01/2019 بتارٌخ  أولمبً الوادي /مولودٌة سٌدي عمران-   

.08/08/2019بتارٌخ  نجوم إلٌزي  /أمل سٌدي مهدي-   

.08/02/2019 بتارٌخ  وفاق ورقلة /إتحاد النخلة-   

.08/02/2019تارٌخ ب شباب جامعة/ شباب حً المنظر الجمٌل -   

.08/02/2019تارٌخ ترجً مرماد ب/ مولودٌة البٌضاء -   

.08/02/2019بتارٌخ  شباب سٌدي عمران  /إتحاد أنقوسة-   

.08/02/2019 بتارٌخ  مستقبل بلدة عمر /مولودٌة حاسً مسعود-   

.08/02/2019 بتارٌخ  إتحاد الحمادٌن/ترجً تقدٌدٌن-   

.08/02/2019 بتارٌخ  شباب البرج القدٌم /شباب بلدٌة إلٌزي-   

.08/02/2019 بتارٌخ  مستقبل الدبداب /أغوم جانت-   

.08/02/2019 بتارٌخ  مولودٌة بامندٌل/وفاق المغٌر-   

.09/02/2019 بتارٌخ  وفاق هقار تمنراست /مستقبل الحمادٌن-   

.09/02/2019 وداد مدٌنة زلفانة / إتحاد حاسً الدالعة-   

 

 
 

المسير اإلداري لقسم اإلنضباط                                               
                                         ي دريس الهوار

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 


