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  2018/2019الموسم الرٌاضً 

31:المحضر رقم  

     25/04/2019:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
   

 

دراسة القضايا           

 مقابالت البطولة المصغرة لفئة األكابر

  (:20/04/2019إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم /  النزلة تقرتإتحاد  )ابلة  مق776 القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
محبوب طه             -  إتحاد النزلة تقرت 1810191 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

25/04/2019تدفع 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 

1810843  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       شنقلة ٌوسف            -  إتحاد الخنق   
1810737  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر       بورزق مصطفى       -  إتحاد الخنق   

:عقوبات بالطرود  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810827  بطاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسٌم جكٌدل صالح الدٌن-  إتحاد الخنق   

.( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110)  نافدة طبقا لنص المادة (02)                ٌعاقب باإلقصاء لمقابلتٌن   
 

مرحلة الذهاب (أ  )بطولة القسم الجهوي األول الفوج مقابالت   
 

  (:11/12/2018 فئة األكابر ليوم لنزلة تقرتإتحاد ا/  نجم باب الوادي) ابلة  مق777 القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810669   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        قرفً ضٌاء الحق       -  نجم باب الوادي   
1810176  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          بوحنٌك سمٌر         -  إتحاد النزلة تقرت 

 

سنة (19)واسط األقل من مقابالت البطولة المصغرة لفئة األ  

  (:20/04/2019 فئة األواسط ليوم رائد المنيعة/ شباب حي المنظر الجميل  ) مقابلة 778القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1840004   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً        بن خلٌفة رٌاض        -  شباب حً المنظر الجمٌل   
1840012  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          جاري التجانً        -  شباب حً المنظر الجمٌل 

   

 

 

 

 



 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.23/03/2019 بتارٌخ إتحاد الزاوٌة العابدٌة / إتحاد النزلة تقرت-   

.05/04/2019بتارٌخ مولودٌة سعٌد عتبة مولودٌة  / بامندٌلمولودٌة -   

.06/04/2019 مولودٌة سٌدي سلٌمان بتارٌخ / شباب الحدب-   

.20/04/2019 بتارٌخ إتحاد الزاوٌة العابدٌة / أمل سرٌع متلٌلً-   

.24/03/2019 بتارٌخ إتحاد شباب الحدب / شاب تبسبست-   

 

 

  
 

                        المسير اإلداري لقسم اإلنضباط 
                           دريس الهواري               

 


