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         دراسة القضايا 

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) أ (

 

 القضية رقم 673 مقابلة ) وفاق عين ماضي / إتحاد النخلة فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810818  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         حمري محمد                - وفاق عين ماضي 

8113701 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوتة خالد                  - إتحاد النخلة   

07/03/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ ت دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811285  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم يونسي أيمن               -   إتحاد النخلة   

.( لقانون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن ا 110)  طبقا لنص المادة ( نافدة02لتين )اإلقصاء لمقابيعاقب ب                  
 

 القضية رقم 674 مقابلة ) إتحاد الزاوية العابدية / إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810735  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         نية عبد الرحمان               - إتحاد الخنق 

1810614  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بوحملة مسعود           - إتحاد الخنق   
 

 القضية رقم 675 مقابلة ) نادي المقارين / نجوم إليزي فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1246918  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين عدالة خالد                - نجوم إليزي   

 لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 07/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 676 مقابلة ) وفاق ورقلة / أمل سيدي مهدي فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810528  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       والد سالم فاروق أ - وفاق ورقلة   

1811686  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن حمزة زكرياء        - أمل سيدي مهدي   
 

 القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) ب (
  

 القضية رقم 677 مقابلة ) وفاق هقار تمنراست / أمل سريع متليلي فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1812531  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بومزبر أيوب               - أمل سريع متليلي 

1810693  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        والد يحي العيد           - أمل سريع متليلي   

1811515  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        جلطي أحمد              - أمل سريع متليلي   
 

 القضية رقم 678 مقابلة ) هالل غرداية / إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1812659  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي                       بوطبة عبد الجليل - هالل غرداية 

1811905  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        البيضاءعين إتحاد            زواوشة صهيب - 
 

 القضية رقم 679 مقابلة ) إتحاد النزلة تقرت / مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811580  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن تيشة معتز باهلل  - إتحاد النزلة تقرت   
1812644  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         حداد بالل               - مستقبل الحمادين 

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 680 مقابلة ) إتحاد الحمادين / أولمبي الوادي فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810285  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       الحمادينإتحاد   سعيد نبيل           -   

 مسير مطرود:

 - قدوري جباري رخصة رقم 180018 أحد مسيري فريق ) إتحاد الحمادين ( تم طرده بسبب اإلحتجاج المتكرر على

دج تدفع 1.000+ غرامة نافدة قدرها  07/03/2019نافدة إبتداء من تاريخ  (01)يعاقب باإلقصاء لمقابلة  و عليه الحكم    

(.    من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة  07/03/2019إبتداء من تاريخ  في أجل شهر     

 

 القضية رقم 681 مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840016  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         هامل عبد الرحمان               - رائد حاسي القارة 

 

 

 



 القضية رقم 682 مقابلة ) شباب سيدي عمران / ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم 2019/03/05 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811218  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       زابي أحمد         - شباب سيدي عمران   

1840814  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       راشدي عبد الباري       - شباب سيدي عمران   
1840800  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عمرانشباب سيدي   حمية عبد الودود  -   

8101391 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    مداني صدام               - ترجي تقديدين   

07/03/2019تاريخ  تدفع في أجل شهر إبتداء من دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

1810360  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       دبيلي عنتر         - ترجي تقديدين   
1812110  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       خليفي جمال        - ترجي تقديدين   

1810144  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوليفة شرف الدين  - ترجي تقديدين   
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 683 مقابلة ) أتليتيك حاسي مسعود / مولودية بامنديل فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1639811 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    تليتيك حاسي مسعودأ              قطعي العربي  - 

07/03/2019تاريخ دفع في أجل شهر إبتداء من ت دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
الحصول على إنذارينبطاقة حمراء بسبب    1059918 زرقون بوحفص         - مولودية بامنديل   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 07/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 684 مقابلة ) إتحاد عجاجة / مولودية حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811525  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       لعروسي أيوب     - إتحاد عجاجة   

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 685 مقابلة ) جوهرة قصر الحيران / ترجي مرماد فئة األكابر ليوم 2019/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810481  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       النوي محمد        - جوهرة قصر الحيران   
1812695  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شهبوني أحمد      - ترجي مرماد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 686 مقابلة ) إتحاد بريان / مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

بعد اإلطالع على ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم (. -  

 - بعد اإلطالع على تقرير محافظ اللقاء.

 - بعد اإلطالع على تقرير نادي ) إتحاد بريان (.

 - بعد اإلطالع على تقرير نادي ) مولودية البيضاء (.

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811248  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        زيطوط معمر - إتحاد بريان 

1811321  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       أوالد الحاج علي محمد   - إتحاد بريان   
1812673  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        صاوشي شمس الدين - إتحاد بريان 

8103221 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    كشنة لعجال               - مولودية البيضاء   

07/03/2019تاريخ تدفع في أجل شهر إبتداء من  دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

1810325  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        جاليطي توفيق - مولودية البيضاء 

1810328  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قرشالة قويدر      - مولودية البيضاء   

1810319  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير        بن دويفع جديد - مولودية البيضاء 

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810325  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيم جاليطي توفيق       - مولودية البيضاء   

 لقانون المنظم لبطولةمن ا 110)  طبقا لنص المادة 07/03/2019اء من دتبا ( نافدة02لتين )اإلقصاء لمقابيعاقب ب

 .(القدم هواةرةك
 غرامات:

 

بسبب وذلك 07/03/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( مولودية البيضاء )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق ) سوء     

 أحداث أشير عليها:

 ( مولودية البيضاء( و العبي الفريق الزائر )  إتحاد بريانبعد نهاية المبارة وقع شجار جماعي بين العبي الفريق المحلي )  -

 األمر الذي نجمت عنه عديد إصابات بالنسبة لكل طرف حيث لم يتم تحديد هوية المشاركين في هذا الفعل   

 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة الحالة الخامسة. 119لهذا السبب قررت اللجنة تطبيق نص المادة   

 مقابالت إقصاء نافدة إبتداء من  03بـ  1811317( زميت عبد الرحمان رخصة رقم  إتحاد بريانفريق نادي ) معاقبة قائد  -

 .11/03/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج ت 1.5000+ غرامة نافدة و قدرها  11/03/2019تاريخ   

 مقابالت إقصاء نافدة إبتداء من  03بـ  1810326( بن عمار بوبكر رخصة رقم  مولودية البيضاءمعاقبة قائد فريق نادي )  -

 .11/03/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج ت 1.5000+ غرامة نافدة و قدرها  11/03/2019تاريخ   

 ( بسبب محاولة اإلعتداء على المنافس ما يعد إتحاد بريانمن فريق )  1811393معاقبة الالعب شاللي ياسين رخصة رقم  -

 هواة وعليه يعاقب  ن القانون المنظم لبطولة كرة القدمم 111إهانة في حق هذا األخير و قياسا على ذلك نطبق نص المادة   

 دج تدفع في  3.000+ غرامة نافدة و قدرها  11/03/2019نافدة إبتداء من تاريخ  02الالعب المخطأ باإلقصاء لمقابلتين    

 .11/03/2019أجل شهر إبتداء من تاريخ    

بسبب سوء  11/03/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( إتحاد بريان )غرامة يدفعها نادي دج  5.000 خمسة أالف -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113) تطبيقا لنص المادة نظيم الت    

 

 

 

 
 

 



 القضية رقم 687 مقابلة ) وداد مدينة زلفانة / مولودية أوالد القعدة فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810542  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         زوبيدي ياسين               - مولودية أوالد القعدة 

1840213  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        أوالد القعدةمولودية   بزاوشة عبد القادر       -   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1192218  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين لغويطر مصطفى        - وداد مدينة زلفانة   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 07/03/2019إبتداء من تاريخ  نافدةيعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة   

(.                                                         كرة القدم هواة                 
 

 القضية رقم 688 مقابلة ) إتحاد العسافية / رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811306  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         لرقط مصطفى                - إتحاد العسافية 

مداني نوح               - رائد سيدي ساعد 1810307 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         
 

 القضية رقم 689 مقابلة ) مستقبل لماضي / رائد المنيعة فئة األكابر ليوم 2019/03/01 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810495  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        لماضيمستقبل    زاكي عيسى - 
1810082  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        لصمدجبريط عبد ا - رائد المنيعة   

1810094  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بلحاج ياسين - رائد المنيعة 
 

 القضية رقم 690 مقابلة ) ترجي مرماد / وداد األغواط فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811942  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         بوحادة عبد الرزاق - ترجي مرماد 

1811129  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ديدوش شعيب      - ترجي مرماد   
1811731  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي         باهي يونس - وداد األغواط 

 مسير مطرود:

( تم طرده بسبب اإلحتجاج المتكرر علىترجي مرماد أحد مسيري فريق )  180216طواهري إبراهيم رخصة رقم  -  

دج  تدفع 1.000+ غرامة نافدة قدرها  07/03/2019( نافدة إبتداء من تاريخ 01يعاقب باإلقصاء لمقابلة ) وعليه  الحكم    

   في أجل شهر إبتداء من تاريخ 2019/03/07 طبقا لنص المادة ) 101 من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة  (.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بطولة القسم الجهوي لكرة القدم داخل القاعة
 

 ) الفوج أ (
 

 

 القضية رقم 691 مقابلة ) مولودية عين البيضاء / سريع الرويسات فئة األكابر ليوم 2019/03/02 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
3971812    محاولة اإلعتداء علىبطاقة حمراء بسبب      قندوز محمد العربي  - مولودية عين البيضاء 

إبتداء من تاريختدفع في أجل شهر دج  005.0مقابالت إقصاء نافدة + غرامة نافدة قدرها  80يعاقب بـ  الحكم الرئيسي                 

.( داخل القاعة قانون المنظم لبطولة كرة القدمالمن  611) طبقا لنص المادة  07/03/2019                 

1812428  بطاقة حمراء بسبب محاولة اإلعتداء على   سماحي يعقوب           - مولودية عين البيضاء   

تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخدج  5.000مقابالت إقصاء نافدة + غرامة نافدة قدرها  08الحكم الرئيسي يعاقب بـ                  

.(داخل القاعة  قانون المنظم لبطولة كرة القدمالمن  116) طبقا لنص المادة  07/03/2019                 

1238318  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بقي مراد                 - سريع الرويسات   

لبطولة  من القانون المنظم 110)  طبقا لنص المادة 07/03/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

.(كرة داخل القاعة                  

 

 بطولة القسم الجهوي فئة األواسط األقل من )19( سنة 
 

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 692 مقابلة ) نادي بلدية تقرت / شباب بني ثور فئة األواسط ليوم 2019/02/22 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840353  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          عاللي محمد زين الدين -   نادي بلدية تقرت 

بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير          1840396 تابعي لخضر              -   نادي بلدية تقرت   
على قراربطاقة صفراء بسبب إحتجاجه    1841132 زروقي محمد            - شباب بني ثور   

  من 85) طبقا لنص  المادة  28/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 
.(الفئات الصغرى القانون المنظم لبطولة كرة القدم                  

1840916  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن راس حسام            -   شباب بني ثور   
1840913        سلبي بطاقة صفراء بسبب اللعب ال  عتبي زوبير               -   شباب بني ثور   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840396  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  تابعي لخضر             - نادي بلدية تقرت   

تدفع في أجل دج  7.000 قدرهانافدة + غرامة مالية  (02)لمقابلتين اإلقصاء يعاقب ب -خصم دون إحداث ضرر جسدي   

لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (  القانون المنظم من 95) طبقا لنص المادة  28/02/2019شهر إبتداء من تاريخ                  

1840919  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  دقيش بلخير              - شباب بني ثور   

تدفع في أجل دج  7.000 قدرهانافدة + غرامة مالية  (02)لمقابلتين اإلقصاء يعاقب ب -خصم دون إحداث ضرر جسدي   

لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى (  القانون المنظم من 95) طبقا لنص المادة  28/02/2019شهر إبتداء من تاريخ                  
 

 

 

 

 

 



 إحتراز

 القضية رقم 005 مقابلة ) شباب مجد بريان / إتحاد قصر متليلي فئة األكابر ليوم 2019/02/23 (:
 

عاشور مبارك رخصة رقم العبال مشاركة ( حول مجد بريانشباب إحتراز مدون من طرف النادي الرياضي )  -  

.(إتحاد قصر متليلي من فريق )  1812327    

اإلحتراز مرفوض. من حيث الشكل:    

من حيث الموضوع:     

عاشور مبارك رخصة رقم(  قد إعترض على مشاركة  الالعب شباب مجد بريان حيث أن النادي الرياضي )  -  

نافدة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم أثناء المقابلة ( 01) كون هذا االخير معاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 1812327    

. 16/02/9201 بتاريخ سريع الرويسات /إتحاد قصر متليلي فريق جمعت كل من  التي    

من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم  48لم يحترم نص المادة  ( شباب مجد بريان) النادي الرياضي ) أن حيث -    

.ذكر عقوبة الالعب محل اإلحتراز و كذلك الموسم الرياضيالتي تنص على وجوب  داخل القاعةكرة القدم  لبطولة      

كرة القدم  من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة 10الفقرة  39من جهة أخرى نطبق نص المادة حيث  -      

التي تنص على المخالفات المكتشفة من طرف الرابطة. داخل القاعة      

للمقابلة التي الالحقة ةفي المقابلقد تمت مشاركته فعليا  2327181رقم رخصة عاشور مبارك  الالعب بأنثبت حيث  -  

.الفعل المعاقب عليه بمقابلة واحدة إقصاء نافد تحصل خاللها على إنذار بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم     

لعقوبة المسلطة عليه يعد ذلك خرقا للنصوص القانونية المعمولاإستنفاده أن مشاركة الالعب في مقابلة ما دون حيث  -    

.بها      

داخل القاعة تنص صراحة على كرة القدم الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولةمن قانون اإلتحاد  139أن المادة  حيث -  

التي يتم نشرها على مستوى  إلطالع على محاضر لجنة اإلنضباطمن خالل ا أن النادي ملزم بتتبع عقوبات العبيه و ذلك    

.موقع الرابطة    

و ال يمكن اإلستناد عليها من الجانب القانوني د مقنعةأن الحجة التي تقدم بها نادي ) إتحاد قصر متليلي ( ال تع حيث -   

القانونية. إلنتفاء وجه المتابعة     
    

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

اإلحتراز مرفوض. من حيث الشكل: -  

عاقب ناديي بالتاليو  ) حالة تعادل أو فوز النادي المخالف ( 10الفقرة  39نطبق أحكام المادة  من حيث الموضوع: -  

على النحو التالي: ( إتحاد قصر متليلي )    

مع خصم النقاط المحصل عليها دون منحها للفريق المنافس نادي ( إتحاد قصر متليلي )خسارة المقابلة بالنسبة لنادي -  

.(شباب مجد بريان )    

العبإقصاء نافدة في حق ال مقابالت 05ما يساوي  01+ 04مقابالت إقصاء نافدة باإلضافة للعقوبة األصلية  04أربع  -  

  .( إتحاد قصر متليلي )من فريق 1812327عاشور مبارك رخصة رقم   

منع من ممارسة أية نشاط أو وظيفة لها الب ( إتحاد قصر متليلي )إقصاء نافدة في حق كاتب فريق نادي  (06ستة أشهر ) -  

.07/30/2019بكرة القدم إبتداء من تاريخ  عالقة    

.07/30/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( إتحاد قصر متليلي )دج غرامة نافدة يدفعها نادي  0.0003ألف  ثونثال -  

 

 

 

 

 

 

 



 

 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.08/02/2019نادي سيدي خويلد / أتليتيك حاسي مسعود  -  

.01/03/2019شباب تين خاتمة جانت / أغوم جانت  -  

.01/03/2019مولودية سكرة  / شباب تبسبست -  

.01/03/2019مستقبل الدبداب / شباب البرج القديم  -  

.01/30/2019نادي سيدي خويلد /  نادي بوغفالة -  

.01/30/2019جوهرة قصر الحيران /  إتحاد حاسي الدالعة -  

.01/30/2019وفاق المغير /  مستقبل بلدة عمر -  

.01/30/2019اسي الرمل إتحاد ح /نجم باب الوادي -  

.01/30/2019شمس األصيل تمنراست /  شباب قصر الحيران -  

.01/03/2019نصر حاسي الدالعة /  نادي األغواط -  

.01/30/2019إتحاد أنقوسة /  شباب حاسي مسعود -  

.01/30/2019أمل سوف /  مولودية سعيد عتبة -  

.02/30/2019أمل ورقلة  /إتحاد ورقلة  -  

.02/03/2019شباب الحدب / إتحاد النزلة الوادي  -  

.02/03/2019شبيبة زلفانة / نجم بوغفالة  -  

.02/03/2019شباب سيدي بوعزيز / وفاق مقر  -  

 

 

 

 

 

 

                                              المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                                         يدريس الهوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 
 


