
 

  2018-2019 الموسم الریاضي                إیلیزي -الرابطة الوالئیة لكرة القدم 

 لجنــــة اإلنضبــاط 

  31: المحضر رقم                                     07/20/9201: الجلسة یوم

ملیك علي : رئیس اللجنة       

 دراسة القضایا

 

القضیةرقم  المقابلة التاریخ الملعب القسم  
إیلیزي    الشرفي 1962 مارس   أولمبیك - الطاسیلي 2019/02/01 19   
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 الحكم مقابلة اإلحتجاج على قراربسبب إنذار  أولمبیكنادي  1810246 سینودویس ح 

    2019/02/07  ابتداءا من تاریخ دج تسدد خالل شھر 1000.00غرامة مالیة +نافذة 

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة        

إیلیزي    الشرفي 1962 مارس   المستقبل - سیدي بوصالح 2019/02/02 19   
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 السلبياللعب نذار بسبب إ سیدي بوصالح نادي 1810551 أرحاب أحمد 

 السلبياللعب نذار بسبب إ المستقبل نادي 1860008 بنونة صالح الدین 

المدینةوسط  - مأوزال 2019/02/02 الملعب البلدي برج الحواس الشرفي   
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 الحكم مقابلة اإلحتجاج على قراربسبب نذار إ مأوزال نادي 1810419 فخور علي 

        2019/02/07  ابتداءا من تاریخ دج تسدد خالل شھر 1000.00غرامة مالیة +نافذة 

  .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة 

  اإلحتجاج على قراربسبب نذار إ المدینةوسط  نادي 1810358بن عبد الرحمان الشیخ 

  ابتداءا من تاریخ دج تسدد خالل شھر 1000.00غرامة مالیة +نافذة  الحكم مقابلة

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة     2019/02/07

  



  

 الحكم  اإلحتجاج على قراربسبب نذار إ المدینةوسط  نادي 1810352 بن حود صدام خالد

  ابتداءا من تاریخ دج تسدد خالل شھر 1000.00غرامة مالیة +نافذة  مقابلة

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة     2019/02/07

 السلبياللعب بسبب نذار إ المدینةوسط  نادي 1810361 عماد مانيیحد 

جانتالملعب البلدي  الشرفي الھالل - تغالیفت 2019/02/02    
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 اللعب الخشنبسبب نذار إ تغالیفت نادي 1810439 كوسة الطاھر 

جانتالملعب البلدي  الشرفي التوارقمولودیة  - آمال جاھیل 2019/02/01    
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  نظرا لورقة المقابلة 

  نظرا لتقریر الحكم 

 العب نادي من طرف و المساعد بعد نھایة المقابلة  عتداء على الحكم الرئیسينظرا لإل

  1810037  مرموري الحوسینمولودیة التوراق 

   : لھذا تقرر اللجنة مایلي 

 (01)سنة بإقصاء  التوارقمولودیة  نادي 1810037 مرموري الحوسینالالعب  معاقبة 

  2019/01/07تسدد خالل شھر إبتداءا من  دج 10.000.00ب  و غرامة مالیة نافذ

  .من قانون كرة القدم ھواة  114طبقا للمادة 

 السلوك غیر الریاضي بسبب نذار إ التوارقمولودیة  نادي 1810234 متیتة محمود 

دج  1500.00غرامة مالیة +إقصاء نافذ  تینمقابل (02)یعاقب ب تجاه الالعب المنافس 

من قانون كرة القدم   111طبقا للمادة  2019/02/07تاریخ  تسدد خالل شھر ابتداءا من

 .للھواة

  سلبياللعب البسبب نذار إ التوارقمولودیة  نادي 1810232 إبراھیمدحماني 

  يسلباللعب البسبب نذار إ التوارقمولودیة  نادي 1810044 متیتة محمد

  سلبياللعب البسبب نذار إ آمال جاھیل نادي 1810540دحماني حمزة 

 سلبياللعب البسبب نذار إ آمال جاھیل نادي 1810560 بختي كمال عبد العزیز 

 



 

 تجاه الالعبالسلوك غیر الریاضي بسبب نذار إ آمال جاھیل نادي 1840084 شیبة طارق 

دج تسدد خالل  1500.00غرامة مالیة +إقصاء نافذ  تینمقابل (02)یعاقب ب المنافس 

 .من قانون كرة القدم للھواة  111طبقا للمادة  2019/02/07تاریخ  شھر ابتداءا من

إھیران - ینیريت 2019/02/02 الملعب البلدي برج الحواس الشرفي   
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 سلبياللعب البسبب نذار إ إھیران نادي 1840068 حمودي عبد اللطیف 

 سلبياللعب البسبب نذار إ إھیران نادي 1840069 خمایس ھمة 

  الحكم مقابلة اإلحتجاج على قراربسبب نذار إ ینیريت نادي 1810156 حوسنخمایس  

  2019/02/07  ابتداءا من تاریخ دج تسدد خالل شھر 1000.00غرامة مالیة  +نافذة 

 .من قانون كرة القدم للھواة  101طبقا للمادة 

 تجاه الحكم السلوك غیر الریاضي بسبب نذار إ ینیريت نادي 1810170 تھمیر بوبكر

دج تسدد خالل  5000.00غرامة مالیة +إقصاء نافذ  تمقابال (04)یعاقب ب   المساعد

   .من قانون كرة القدم للھواة  112طبقا للمادة  2019/02/07تاریخ  شھر ابتداءا من

 

 


