
 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة  

 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم
L.R.F.O      

 

 

     2018/2019الموسم الرٌاضً 

04:المحضر رقم  

     11/10/2018:الجلسة المنعقدة بتارٌخ 
  

 

 

           دراسة القضايا    

 مقابالت كأس الجمهورية فئة األكابر
 
 

  (:02/10/2018أهلي القرارة فئة األكابر ليوم / ترجي مرماد  ) مقابلة 64القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811073  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          حاج قوٌدر محمود    -  ترجً مرماد   
قدوري رحمون         -  ترجً مرماد 1811132 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

عمٌور إلٌاس           -  ترجً مرماد 1811055 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بوزٌد الهاشمً          -  ترجً مرماد 1811054 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

1810009  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          أوالد مبارك ٌعقوب    -  أهلً القرارة   

كرٌبع أحمد             -  أهلً القرارة 1810032 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

بن قطة محمد           -  أهلً القرارة 1810014 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بن علٌة محمد          -  أهلً القرارة 1810071 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

بعطٌطة سفٌان          -  أهلً القرارة 1810010 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

:غرامة   
 

 بسبب السلوك 11/10/2018 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( أهلً القرارة )غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.000ألف -  -

  .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة131) و هذا تطبٌقا لنص المادة  ( إنذارات 05 )الخاطئ للفرٌق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (:09/10/2018وفاق هقار تمنراست فئة األكابر ليوم / شمس األصيل تمنراست  ) مقابلة 65القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811312  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر           ٌوسفً محمود          -  شمس األصٌل تمنراست   

زاهً عبد الرحمان    -  وفاق هقار تمنراست 1810911 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

 

-  

 

-  
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 مقابالت البطولة

( أ )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   
                        

  (:05/10/2018وفاق عين ماضي فئة األكابر ليوم / وفاق مقر  ) مقابلة 66القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810340  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          تواتً بدر الدٌن        -  وفاق مقر   

بن علً عبد الصمد    -  وفاق مقر 1810351 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
زاوي جمال            -  وفاق عٌن ماضً 1810490 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

داودي سعد             -  وفاق عٌن ماضً 1810824 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

  (:05/10/2018إتحاد الخنق فئة األكابر ليوم / نجوم إليزي  ) مقابلة 67القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811694  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          عبد الجواد أٌمن        -  نجوم إلٌزي   

عثمانً عبد النور      -  نجوم إلٌزي 1811844 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
نٌة عبد الرحمان       -  إتحاد الخنق 1810735 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

زاوي أسامة            -  إتحاد الخنق 1811228 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

  (:05/10/2018شباب سيدي بوعزيز فئة األكابر ليوم / نادي المقارين  ) مقابلة 68القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811382  لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بن حمٌدة إسحاق       -  شباب سٌدي بوعزٌز   

حالسة عباس           -  شباب سٌدي بوعزٌز 1811383 لل بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811270  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن زوزو سعد  -  شباب سٌدي بوعزٌز   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:05/10/2018إتحاد الزاوية العابدية فئة األكابر ليوم / أمل سيدي مهدي  ) مقابلة 69القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811457  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         علٌات جعفر            -  أمل سٌدي مهدي   
بن شرٌف عبد الجبار  -  أمل سٌدي مهدي 1811476 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

هنونة الهاشمً         -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811426 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

عٌسانً أسامة          -  إتحاد الزاوٌة العابدٌة 1811334 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

 

  (:05/10/2018إتحاد ورقلة فئة األكابر ليوم / وفاق ورقلة  ) مقابلة 70القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810450  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          سعدي عادل            -  وفاق ورقلة   
شرٌفً محمد اللمهدي  -  وفاق ورقلة 1810533 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

تالة خالد                -  إتحاد ورقلة 1810437 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
تلٌلً عبد المالك       -  إتحاد ورقلة 1810151 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

 



 

( ب )القسم الجهوي األول فئة األكابر الفوج   

 

  (:28/09/2018إتحاد حاسي الرمل فئة األكابر ليوم / أولمبي بوعامر  ) مقابلة 71القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811090  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         تواتً بلخٌر              -  أولمبً بوعامر   
معاش مسعود            -  أولمبً بوعامر 1810067 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

بن مرٌم عبد القادر      -  أولمبً بوعامر 1810999 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

حمداوي عبد الكرٌم      -  أولمبً بوعامر 1810240 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
قرومً حٌدر             -  إتحاد حاسً الرمل 1810663 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

بوٌحٌاوي عبد الكرٌم    -  إتحاد حاسً الرمل 1810239 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بلخرشوش عبد الرؤوف -  إتحاد حاسً الرمل 1810186 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810195  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن توقً مختار   -  إتحاد حاسً الرمل   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

  (:28/09/2018أمل سريع متليلي فئة األكابر ليوم / إتحاد النزلة  ) مقابلة 72القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810176  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بوحنٌك سمٌر            -  إتحاد النزلة   

بوسنان هشام             -  أمل سرٌع متلٌلً 1811514 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
والد ٌحً العٌد           -  أمل سرٌع متلٌلً 1810693 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

قربوز أحمد               -  أمل سرٌع متلٌلً 1811057 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
بجاج بدر الدٌن           -  أمل سرٌع متلٌلً 1810681 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

 

  (:06/10/2018أولمبي بوعامر فئة األكابر ليوم / هالل بلدية غرداية  ) مقابلة 73القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811030  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          قتال أحمد               -  هالل بلدٌة غرداٌة   
شبرو حسن             -  أولمبً بوعامر 1810407 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

 

  (:06/10/2018إتحاد النزلة فئة األكابر ليوم / إتحاد عين البيضاء  ) مقابلة 74القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810847  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          مكاوي عبد الغنً      -  إتحاد عٌن البٌضاء   
جابو محمد لخضر     -  إتحاد النزلة 1810110 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

 

 

 

 

 

 

 



  (:06/10/2018مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم / أمل سريع متليلي  ) مقابلة 75لقضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811515  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جلطً أحمد              -  أمل سرٌع متلٌلً   

بن ساحة عبد المنعم    -  أمل سرٌع متلٌلً 1811069 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
بجاج بدر الدٌن         -  أمل سرٌع متلٌلً 1810681 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

1810131  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زاكً علً              -  مستقبل الحمادٌن   

بوكرٌاطة سعٌد        -  مستقبل الحمادٌن 1810985 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810133  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن قدوري فارس -  مستقبل الحمادٌن   

         .         ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة

 

  (:06/10/2018نجم باب الوادي فئة األكابر ليوم / وفاق هقار تمنراست  ) مقابلة 76القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811105  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         جرابٌن حمزة           -  وفاق هقار تمنراست   

بن نانة حٌدر           -  نجم باب الوادي 1810806 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

سعود أحمد             -  نجم باب الوادي 1810312 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

  (:06/10/2018شباب قصر الحيران فئة األكابر ليوم /  إتحاد حاسي الرمل)  مقابلة 77القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810239  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         بوٌحٌاوي عبد الحكٌم   -  إتحاد حاسً الرمل   

بوداود سفٌان            -  شباب قصر الحٌران 1810837 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          
 

( أ )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

 

  (:05/10/2018شباب حاسي مسعود فئة األكابر ليوم / شبيبة زلفانة  ) مقابلة 78القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811189  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          أوالد نعٌمً فاروق    -  شبٌبة زلفانة   
ساٌطً سالم            -  شبٌبة زلفانة 1811195 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر          

حداوي عبد الوهاب    -  شباب حاسً مسعود 1811786 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

رواي محمد خالد      -  شباب حاسً مسعود 1811787 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
بورقعة إبراهٌم         -  شباب حاسً مسعود 1811676 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

1811675  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          زموري بلخٌر          -  شباب حاسً مسعود   
 

 

 

 
 



  (:05/10/2018مولودية سكرة فئة األكابر ليوم / إتحاد الحمادين  ) مقابلة 79القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810096  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          غوٌش سفٌان           -  إتحاد الحمادٌن   

 

  (:05/10/2018ترجي تقديدين فئة األكابر ليوم / نادي بوغفالة  ) مقابلة 80القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811340  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          كروش أنور            -  نادي بوغفالة   

 

  (:05/10/2018إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم / شباب الحدب  ) مقابلة 81القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811863  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  بضٌاف صالح         -  شباب الحدب   

فضل عماد الدٌن       -  شباب الحدب 1811866 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   

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

زواري فرحات هارون-  شباب الحدب 1811912 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          
بن منصور عبد الباسط-  إتحاد أنقوسة 1810709 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         

 

  (:05/10/2018رائد حاسي القارة فئة األكابر ليوم / إتحاد النزلة الوادي  ) مقابلة 82القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811272  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          جوهر محمد ذهب     -  إتحاد النزلة الوادي   

بن عبد هللا محمد       -  إتحاد النزلة الوادي 1810258 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   

صالحً رشدي         -  إتحاد النزلة الوادي 1811176 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   
عمرانً عبد الهادي    -  رائد حاسً القارة 1810021 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

حمادو سعٌد             -  رائد حاسً القارة 1810013 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

( ب )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

  (:05/10/2018شباب حي المنظر الجميل فئة األكابر ليوم / وفاق المغير  ) مقابلة 83القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811088  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  خلٌفً وصٌل ٌسري   -  وفاق المغٌر   
مونة ٌاسٌن  -  وفاق المغٌر 1811805 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   

حٌدوسً بوبكر         -  شباب حً المنظر الجمٌل 1810050 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           

نسٌب عبد السالم       -  شباب حً المنظر الجمٌل 1810027 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
1810036  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  حشٌفة علً             -  شباب حً المنظر الجمٌل   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811211  بطاقة حمراء بسبب اإلعتداء على العب  بلقاسمً مكً  -  وفاق المغٌر   

غرامة مالٌة   + 11/10/2018ٌعاقب باإلقصاء لثالثة مقابالت نافدة إبتداءمن تارٌخ - خصم دون إحداث ضرر جسدي   

من القانون المنظم  113 )طبقا لنص المادة  11/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 3.000                 قدرها  

               . (لبطولة كرة القدم هواة    

 

 



 

  (:06/10/2018نجم بوغفالة فئة األكابر ليوم / مولودية المقارين  ) مقابلة 84القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811411  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          بن دروٌش محمد       -  مولودٌة المقارٌن   

جلٌد رمضان           -  نجم بوغفالة 1810746 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً           
 

  (:06/10/2018نادي سيدي خويلد فئة األكابر ليوم / مولودية بامنديل  ) مقابلة 85القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810568  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  شنٌن كمال              -  مولودٌة بامندٌل   

زعطوط عبد المالك    -  مولودٌة بامندٌل 1810601 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر         
بوخرشة عماد الدٌن    -  نادي سٌدي خوٌلد 1811827 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   

 

  (:06/10/2018مولودية سعيد عتبة فئة األكابر ليوم / مستقبل بلدة عمر  ) مقابلة 86القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810887  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  بعدي محمد             -  مستقبل بلدة عمر   

 

( ج )القسم الجهوي الثاني فئة األكابر الفوج   

 

  (:05/10/2018وداد مدينة زلفانة فئة األكابر ليوم / مولودية البيضاء  ) مقابلة 87القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810381  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         لحٌسً الحسٌن         -  مولودٌة البٌضاء   
حمكة محمد  -  مولودٌة البٌضاء 1810330 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          

مٌزندي الطاهر         -  مولودٌة البٌضاء 1810324 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار     

11/10/2018تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة   

   (.                                                        من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة102) طبقا لنص المادة 

كلبوزة بلقاسم           -  مولودٌة البٌضاء 1810391 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          
بن غشً رمزي        -  وداد مدٌنة زلفانة 1810267 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          

داودي حرز هللا         -  وداد مدٌنة زلفانة 1810270 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          
 

  (:05/10/2018إتحاد حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم / إتحاد العسافية  ) مقابلة 88القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811075  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً         عماري عبد الكرٌم     -  إتحاد العسافٌة   

جوزٌم بلعباس          -  إتحاد حاسً الدالعة 1810098 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          
 

  (:05/10/2018ترجي مرماد فئة األكابر ليوم / مستقبل لماضي  ) مقابلة 89القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810495  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر زاكً عٌسى            -  مستقبل لماضً   

جعنً محمد المهدي    -  ترجً مرماد 1811126 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  
 



  (:05/10/2018رائد المنيعة فئة األكابر ليوم / رائد سيدي ساعد  ) مقابلة 90القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810304  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  معروفً محمد األمٌن  -  رائد سٌدي ساعد   

معاش مولود            -  رائد المنٌعة 1810685 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          
جبرٌط عبد الصمد     -  رائد المنٌعة 1810082 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   

 

  (:05/10/2018وداد األغواط  فئة األكابر ليوم / إتحاد بريان  ) مقابلة 91القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811317  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  زمٌت عبد الرحمان    -  إتحاد برٌان   

باهً ٌونس             -  وداد األغواط 1811731 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً          
 

  (:05/10/2018مولودية أوالد القعدة  فئة األكابر ليوم / نصر حاسي الدالعة  ) مقابلة 92القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1810541  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً صافً حٌدر إبراهٌم   -  مولودٌة أوالد القعدة   
مختاري ٌوسف        -  مولودٌة أوالد القعدة 1810422 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر  

 

  (:06/10/2018جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم / نادي األغواط  ) مقابلة 93القضية رقم 

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811033  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً مرٌخ حسٌن            -  جوهرة قصر الحٌران   

بن شاعة أكرم          -  جوهرة قصر الحٌران 1810487 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   

بن شاعة عثمان        -  جوهرة قصر الحٌران 1810483 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   
شوٌطر هشام           -  جوهرة قصر الحٌران 1810475 بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطٌر   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
1811574  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارٌن مسعودي عمار         -  نادي األغواط   

          .        ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 104)  ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة طبقا لنص المادة
 

:المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات  

.29/09/2018شباب الحدب بتارٌخ / شباب حاسً مسعود -   

.02/10/2018إتحاد أنقوسة بتارٌخ / وفاق مقر -   

.05/10/2018إتحاد النخلة بتارٌخ / أمل ورقلة -   

.05/10/2018مولودٌة سٌدي سلٌمان بتارٌخ / أولمبً الوادي -   

.05/10/2018أمل سوف بتارٌخ / أتلٌتٌك حاسً مسعود -   

.06/10/2018شباب تبسبست بتارٌخ / شباب سٌدي عمران -   

.06/10/2018إتحاد عجاجة بتارٌخ / شباب القواطٌن -   
     

                  المسير اإلداري لقسم اإلنضباط

                          دريس الهواري     

 


